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DEZVÃLUIRI
de Mihaela Bobaru

I

ncredibil, dar adevãrat.
Pentru cã niºte capete
pãtrate au semnat „ca primarii”, centura Slatinei, parte
a Drumului Expres Craiova Piteºti, se loveºte de o problemã majorã: noua fabricã Prysmian se aflã fix pe locul unde
ar trebui sã fie construit tronsonul de drum, fapt ce ar putea întârzia realizarea proiectului cu încã unu – doi ani. Deºi
licitaþia pentru proiectarea ºi
construirea drumului expres
Craiova – Piteºti a fost lansatã
la începutul lunii, proiectul
pare sã aibã mai multe probleme care îl pun sub semnul întrebãrii: viteza de proiectare
ilegalã, nu are un studiu geotehnic conform normativelor
româneºti ºi europene (puþine
foraje), finanþarea nu este sigurã ºi, mai presus de toate,
studiul de fezabilitate vechi de
7 ani ar putea aduce alte surprize constructorului.
Oltenii sunt în culmea fericirii de când proiectul autostrãzii promise de mulþi ani, transformatã în Drum Expres, se
contureazã pe repede-nainte.
S-a dat drumul la licitaþie, iar
autoritãþile promit cã, în doi
ani, între Craiova ºi Piteºti se
va circula în condiþii europene, iar Slatina ºi Balºul vor
avea, în sfârºit, centuri ocolitoare. Unde mai pui un nou
pod peste Olt. Numai cã proiectul ridicã mari semne de întrebare privind îndeplinirea lui
conform graficului. Cea mai
mare problemã care ar putea
duce la întârzieri, de pânã la
doi ani chiar, este un hop pentru trecerea cãruia încã se cautã soluþie. La Slatina, centura
ocolitoare trece fix prin noua
fabricã Pirelli. Exproprierea în
acest caz este imposibilã ºi un

INCREDIBIL: Centura
Slatinei trece direct
prin… fabrica Prysmian
oiectul!
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punct sensibil pentru administraþia municipalã, italienii putând sã-ºi mute afacerea în alte
oraºe ºi sã lase ºomeri mii de
olteni. Sã se mute fabrica nu se
poate, fiind vorba de investiþii
mari. Sã se refacã proiectul ar
însemna modificãri ce pot aduce întârzieri.
Cine se face vinovat, greu de
spus. Studiul de fezabilitate este
vechi de 7 ani, iar fabrica a obþinut avizele de construire, deºi
cei care au pus ºtampila trebuiau sã ºtie cã pe acolo va trece
autostrada. Iar aceasta nu este
singurul neajuns al proiectului.

PROBLEME: viteza
de proiectare, foraje
puþine, pante mari,
finanþare nesigurã
Licitaþia pentru proiectarea ºi
construirea drumului expres
Craiova – Piteºti a fost lansatã
la începutul lunii, proiectarea
celor patru tronsoane urmând sã
dureze 12 luni, iar execuþia 24
de luni. Termenul limitã de depunere a ofertelor va fi de circa
trei luni. Însã mai mulþi specialiºti au semnalat mai multe nereguli. Licitaþia a fost lansatã cu
încãlcarea normativului privind

viteza de proiectare. Viteza de
circulaþie anunþatã de Compania
Naþionalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)
este de 130 km/h, în caietul de
sarcini al licitaþiei este de 120
km/h vitezã de proiectare, dar
normativul în vigoare prevede
maximum 100 km/h. Deputatul
Cãtãlin Drulã a atras atenþia cã
pantele acestui drum, aºa cum a
fost proiectat în 2007, sunt foarte mari – aproape 20 km din cei
120 ai drumului au pante mari
de pânã la 5%, banda de urcare
pentru vehicule grele nu existã,
lipsesc sau sunt foarte scurte
benzile de accelerare la noduri,
pentru încadrare în trafic. Mai
mult, proiectul nu are un studiu
geotehnic conform normativelor
româneºti ºi europene, pe toþi cei
120 km ai autostrãzii fiind fãcute doar 22 de foraje, cel mai
adânc la 5 metri. Iar problema
problemelor o reprezintã finanþarea, de care CNAIR nu este sigurã ºi scrie negru pe alb în documentaþia de atribuire cã nu va
semna contractul dacã nu are
banii necesari.

Pe unde trece
Drumul Expres
Douã tronsoane din cele pa-

tru vor fi construite pe teritoriul
judeþului Olt, tronsonul 3 desfãºurându-se în totalitate la noi.
Drumul Expres a fost împãrþit
în 4 tronsoane ce însumeazã
121,115 km, cu 4 benzi de circulaþie (2 benzi pe sens) ºi va fi
prevãzut cu douã tipuri de camere video pentru monitorizare: CCTV PTZ, pentru miºcare
ºi panoramare, amplasate la intrãrile pe segmentul de drum
expres, în zona parcãrilor ºi a
nodurilor rutiere; camere CCTV
fixe, cu zoom manual, amplasate la fiecare 2 km.
Tronson 1: Primul tronson
al drumului expres Craiova –
Piteºti va avea o lungime de 17
km ºi ar urma sã fie construit
între varianta de ocolire Nord
a municipiului Craiova ºi limita judeþului Dolj. Acest prim
tronson va traversa teritoriile
administrative ale localitãþilor
Craiova, Gherceºti, Pieleºti ºi
Robãneºti. Din punct de vedere al traseului, din cei 17,7 km
pe Dolj, 57% reprezintã curbe.
Declivitatea maximã admisã
este de 5%. Pe acest tronson
vor fi douã noduri rutiere: de
la Centura de Nord se face un
pasaj cu o lungime de 108 m.
De la Craiova Vest, nodul face
legãtura între Drumul Expres

ºi DC 4. Pasajul de legãturã
are 78 de metri. Valoarea estimatã fãrã TVA: 479 de milioane de lei.
Tronson 2: Lotul 1 din
Tronsonul 2 se întinde între
km 17+700 – Km 36+200, iar
Lotul 2 se întinde între Km
36+200 – Km 57+550, tronsonul având ca punct de început limita dintre judeþele
Dolj ºi Olt, punctul final în
apropierea municipiului
Slatina, la intersecþia cu DN
65. Acesta traverseazã teritoriile administrative ale urmãtoarelor localitãþi: Balº, Bârza, Piatra Olt, Slãtioara,
Ulmi (comuna Milcov), Slatina ºi Valea Mare. Lotul 1
are un singur nod rutier la Piatra Olt – 78 m, iar lotul doi un
nod la Slatina – 78 m. Valoarea estimatã fãrã TVA: 1,4
miliarde de lei.
Tronson 3: Se întinde de la
km 57+550 la km 89+300 ºi
are ca punct de început intersecþia cu DN 65 km
57+550, în apropierea municipiului Slatina, iar punctul final este la km 89+300
la limita dintre judeþele Olt
ºi Argeº. El se desfãºoarã în
totalitate pe teritoriul judeþului Olt, strãbãtând teritoriile administrative ale urmãtoarelor localitãþi: Valea Mare,
Priseaca, Scorniceºti, Optaºi, Tãtuleºti, Coloneºti.Aici vor fi douã noduri rutiere: unul la Valea Mare – 135
m ºi altul la Negreni – 78 de
metri. Valoarea estimatã fãrã
TVA: 904 milioane de lei.
Tronson 4: Se întinde între km 89+300 ºi km
121+115 ºi are ca punct de
început limita administrativã dintre judeþele Olt ºi
Argeº, iar punctul final este
la intersecþia cu autostrada
A1 Bucureºti – Piteºti. El se
desfãºoarã în totalitate pe teritoriul judeþului Argeº, strãbãtând teritoriile administrative ale urmãtoarelor localitãþi: Lunca Corbului, Albota,
Costeºti, Bradu, Suseni, Oarja. Valoarea estimatã fãrã
TVA: 909 milioane de lei.

DSVSA Vâlcea- Recomandãri sanitare veterinare în perioada canicularã
inând cont de avertizãrile
meteorologice referitoare
la caniculã ºi furtuni violente, este necesarã instituirea
unor mãsuri privind sãnãtatea ºi
bunãstarea animalelor
În acest sens:
Fermierii ºi ceilalþi proprietari
de animale vor fi informaþi cu
privire la urmãtoarele aspecte
de care trebuie sã þinã cont:
- asigurarea unui adãpost corespunzãtor pentru animale,
care sã poatã oferi protecþie faþã
de acþiunea directã a fenomene-

Þ
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lor menþionate anterior;
- asigurarea unor cantitãþi suficiente de apã ºi furaje corespunzãtoare (salubre);
- verificarea bunei funcþionãri
a echipamentelor de adãpare, de
furajare, ºi a sistemelor de ventilaþie;
- verificarea disponibilitãþii
echipamentelor de rezervã, în
principal a sistemelelor de ventilaþie, ºi generatoarelor de energie electricã;
- în caz de caniculã, animalele folosite pentru tracþiune sau

animalele tinute pe pasuni nu
vor fi exploatate sau pasunate
în intervalul de timp 12.00 18.00,
- la orice modificare a stãrii
de sãnãtate a animalelor precum
ºi modificãri comportamentale,
deþinãtorul are obligaþia, sa
anunþe urgent medicul veterinar
imputernicit;
- administraþiile locale, pe teritoriul cãrora existã animale în
transhumanþã, sã cunoascã situaþia realã ºi sã informeze deþinãtorii de animale despre fe-

nomenele prognozate;
- consiliile locale ºi fermierii
trebuie sã se asigure cã existã
posibilitãþi de colectare ºi neutralizare a deºeurilor animaliere;
- asigurarea unor locuri
prestabilite pentru retragerea
animalelor în cazuri excepþionale;
- în privinþa transporturilor de
animale vii, inclusiv cele cãtre
abatoare, înainte de a pleca la
drum se verificã dacã condiþiile
de microclimat oferite de mij-

locul de transport sunt adecvate ºi asigurate pe întreaga duratã a transportului

Privind sãnãtatea
publicã:
Consumatorii sã se aprovizioneze cu produse alimentare de
origine animalã ºi nonanimalã
inclusiv ape minerale ºi bãuturi
rãcoritoare, din locuri autorizate sanitar veterinar ºi care sã nu
fie expuse spre comercializare la
temperaturi necorespunzãtoare.
www.indiscret.ro

Legea salarizãrii
unitare, adoptatã anul
acesta cu ministrul
craiovean al muncii
Lia Olguþa Vasilescu
în prim-plan, îºi aratã
efectele în cele din
urmã pe statele de
platã ale instituþiilor
publice. Salariile
funcþionarilor publici
ºi ale personalul
contractual din aparatul Primãriei Craiova
ºi al CJ Dolj, precum
ºi ale angajaþii serviciilor din subordine,
vor creºte prin hotãrâri ale aleºilor municipali ºi judeþeni
programate la adoptare în aceeaºi zi: 27
iulie.
de Nicuºor Fota

A

leºii locali craioveni voteazã sãptãmâna aceasta noul nivel de salarizare al funcþionarilor publici ºi
personalului contractual de pe
statul de platã al primãriei ºi al
serviciilor din subordine. Noile
salarii de bazã, stabilite cu un
coeficient în funcþie de salariul
minim pe economie, pornesc de
la 1.800 de lei ºi 1.951 de lei,
cât vor primi, dupã noua grilã,
cele mai de jos funcþii din aparatul municipal: îngrijitorul debutant ºi muncitorul necalificat.
La polul opus se gãsesc secretarul municipiului ºi arhitectul
ºef, cu 11.600, respectiv 10.025
lei, precum ºi directorii executivi, cu 9.725 lei, cei adjuncþi –
9.225 lei, ºefii de serviciu –
8.000 lei ºi cei de birou – 6.805
lei. În rândul personalului contractual, cel mai mare salariu de
bazã revine administratorului
public – 11.600 lei, în timp ce
pentru funcþiile de director ºi ºef
serviciu se stabileºte un salariu
de bazã de 8.500 lei, respectiv
5.600 lei.
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puse la dospit
beneficiazã de o indemnizaþie
lunarã de 50% din nivelul salariului de bazã minim brut pe þarã
garantat în platã, dacã îºi desfãºoarã activitatea în domeniul
pentru care deþine titlul; pentru
condiþii vãtãmãtoare sau periculoase, personalul din aparatul de
specialitate al primarului municipiului Craiova poate beneficia, dupã caz, de un spor de
pânã la 15% din salariul de
bazã, cu respectarea art. 11 alin.
4 ºi art. 25 alin. 1 din Legea nr.
153/2017 dacã îºi desfãºoarã
activitatea în astfel de condiþii,
având la bazã buletinele de determinare sau expertizare emise de cãtre autoritãþile abilitate
în acest sens, conform legii”, se
aratã în documentaþia întocmitã de funcþionarii primãriei. În
plus, cum toate salariile din aparatul municipal se calculeazã în
funcþie de salariul minim pe
economie, prin înmulþirea acestuia cu coeficientul alocat în

grilã fiecãrei funcþii, mãrirea
salariului minim va genera automat ºi modificarea corespunzãtoare a lefurilor din primãrie:
„Salariul de bazã rezultã prin
înmulþirea coeficienþilor din
anexã cu salariul minim brut pe
þarã garantat în platã ºi se modificã corespunzãtor acestuia”.
Indemnizaþiile primarului ºi ale
viceprimarilor nu fac obiectul
proiectului de hotãrâre aflat pe
ordinea de zi a ºedinþei CLM,
acestea fiind stabilite prin lege.
Aleºii locali adoptã joi ºi grilele de salarizare pentru Direcþia
de Asistenþã Socialã, Poliþia
Localã, Serviciul Spitale ºi Creºe ºi Sport Club Municipal Craiova.

Salariile sar ºi la CJ
Dolj. Indemnizaþiile
ºi mai ºi
Noile grile de salarizare sunt
în lucru ºi la nivelul adminis-

traþiei judeþene, acestea urmând a fi aprobate tot pe 27
iulie, în cadrul unei ºedinþe extraordinare a CJ Dolj, la pachet
cu documente similare pentru
DGASPC Dolj, Direcþia de
Pazã a CJ Dolj, Direcþia de Evidenþã a Persoanei, Clubul
Sportiv Judeþean ºi Centrul
pentru Protecþia Naturii, Turism ºi Dezvoltare Ruralã. Salariile de bazã ale funcþionarilor publici din aparatul CJ merg
de la 1.798 de lei, cât are repartizat un referent debutant, la
11.586 lei, cât este stabilit salariul secretarului de judeþ.
Sumele corespund unor coeficienþi între 1, 24 ºi 7,99 la salariul minim stabilit la nivel
naþional. La capitolul „personal contractual”, cel mai mare
salariu este cel al administratorului public – tot 11.586 lei.
De menþionat cã, luând în calcul ºi serviciile subordonate, în
rândul angajaþilor administra-

þiei judeþene nu va mai exista
niciunul cu salariu minim, cel
mai mic coeficient înregistrat
în grilele supuse aprobãrii CJ
fiind de 1,10.
Trebuie spus cã nu numai angajaþii administraþiei judeþene
au parte de mãriri, ci ºi aleºii
judeþeni puºi sã le aprobe. Unul
dintre punctele de pe ordinea
de zi a ºedinþei de joi prevede
ºi modificarea indemnizaþiei la
care sunt îndreptãþiþi consilierii judeþeni, care poate ajunge,
potrivit raportului întocmit de
juriºtii CJ Dolj, la 10 la sutã din
indemnizaþaia stabilitã prin
lege pentru preºedintele Consiliului Judeþean. Care e de
13.050 lei. Ceea ce înseamnã
cã aleºii judeþeni ar urma sã
primeascã 1.305 lei pentru o
ºedinþã de plen ºi douã comisii
de specialitate la care ar participa lunar. Încã pe-atât ar urma
sã încaseze consilierii judeþeni
care sunt ºi membri ai Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã, indemnizaþiile pentru
aceºtia urmând sã fie majorate
la rândul lor.

Angajaþii primãriei
þin pumnii
salariului minim
De menþinut cã salariile mai
sus menþionate sunt supuse impozitãrii. La fel de adevãrat este
însã cã anjagaþii primãriei se
mai pot aºtepta ºi la sporuri la
salariile de bazã, în funcþie de
atribuþiile de serviciu, de pregãtire ºi de condiþiile în care îºi
desfãºoarã efectiv activitatea,
dupã cum se menþioneazã la finalul grilelor supuse aprobãrii
consilierilor locali. „Personalul
care exercitã activitate de control financiar preventiv beneficiazã de o majorare a salariului
de bazã cu 10%; personalul care
deþine titlul ºtiinþific de doctor
www.indiscret.ro
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Râmnicu Vâlcea:
Se deschide parþial pasajul
pietonal din zona centralã
Fotografii în premierã
din galeriile de artã

P

rimãria municipiului
Râmnicu Vâlcea anunþã cã miercuri, 26 iulie,
la ora 10.00, se deschide parþial
pasajul pietonal pe sub Calea lui
Traian, parte din proiectul
”Reorganizarea ºi amenajarea
spaþiului public central”.
Municipalitatea precizeazã
care vor fi regulile traficului
pietonal ºi oferã detalii în legãturã cu galeriile de artã amenajate în pasaj: ”Se va permite,

într-o primã etapã, traficul pietonal pe intrãrile/ieºirile din zonele McDonald’s (acces spre
Piaþa Centralã ºi Galeriile de
artã), Winmarkt Cozia (acces
spre River Plaza Mall, str. ªtirbei Vodã ºi Parc Zãvoi) ºi Union Pub (acces spre Scuarul Revoluþiei). Cele douã spaþii expoziþionale din pasaj, însumând
333 mp, au fost amenajate de
Uniunea Artiºtilor Plastici Vâlcea în colaborare cu Fotoclubul
«Floarea de Colþ», astfel cã la
momentul deschiderii pasajului
trecãtorii vor avea ºi posibilita-

tea vizitãrii unor galerii de artã
inedite conþinând artã plasticã,
artã fotograficã sau prezentãri
de carte. Totodatã, pasajul va fi
mobilat ºi cu sisteme de expunere ºi promovare a firmelor din
municipiu, în dorinþa unei mai
bune popularizãri a afacerilor
locale. În pasaj, chiar de la inaugurare, va funcþiona un post
permanent al Poliþiei Locale
pentru preîntâmpinarea ºi sancþionarea oricãror distrugeri”,
menþioneazã Primãria Râmnicu
Vâlcea.
(M.P.)

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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Vuza anunþã un plan 5
ACTUALITATE
de preluare a maximum
1.500 de angajaþi ai Oltchim
Aflat în cursa pentru cumpãrarea combinatului Oltchim
Râmnicu Vâlcea, antreprenorul ªtefan Vuza face precizãri
foarte interesante în ce priveºte perspectivele companiei, în
cazul în care va câºtiga licitaþia. El spune cã a stabilit un
plan în care va prelua un anumit numãr de angajaþi ºi subliniazã cã, singur, Oltchim nu are nicio ºansã într-o piaþã
concurenþialã comasatã. Declaraþiile au fost fãcute sâmbãtã
la emisiunea „Income Magazine”, de la Antena 3, când omul
de afaceri a vorbit ºi despre motivul neprezentãrii la licitaþie
a PCC. Combinatul chimic Chimcomplex Borzeºti, controlat
de ªtefan Vuza, a depus ofertã pentru preluarea activelor
Oltchim ºi susþine crearea unui gigant românesc în industria chimicã numit Compania Românã de Chimie.

”Am identificat un proiect de
22 de mãsuri care asigurã preluarea a peste 1.200 de salariaþi,
dacã nu chiar 1.500 de salariaþi,
lucrurile acestea se vor negocia
cu vânzãtorii. E un proces greu,
dificil, la care cine vrea sã se
înhame trebuie sã ºtie cã abia
peste cinci ani sau ºapte ani va
avea o fabricã funcþionalã de
renume. Pânã atunci, este un
proiect la care trebuie sã munceºti ºi la care toatã lumea, chiar
ºi vânzãtorul, trebuie sã funcþioneze”, a spus Vuza.

”Sunt foarte multe
inadvertenþe chiar
în caietul de sarcini”
El a vorbit ºi despre neprezentarea surprinzãtoare la licitatie a PCC CE, principalul acþionar minoritar al Oltchim:
”PCC, spre surpriza noastrã, nu
s-a mai prezenat la licitaþie, am
înþeles apoi motivele neprezenþei. Sunt foarte multe inadvertenþe chiar în caietul de sarcini,
foarte multe riscuri. În chimie
totul trebuie mãsurat dinainte,
de aceea, de trei ani de zile ne
pregãtim pentru aceastã licitaþie. Licitaþia nu este decât un
prim pas, cel mai important este
ce faci dupã”.

Despre factorul
politic: ”Pe noi nu
trebuie sã ne ajute,
numai sã
nu ne încurce”
Omul de afaceri a subliniat cã,
în cazul în care nu se vor comasa, combinatele chimice din
Balcani vor fi distruse de concurenþã ºi a subliniat cã în Polonia factorul politic a înþeles cã
trebuie sã ajute chimia: ”Comasarea este obligatorie, BASF
www.indiscret.ro

Germania are 82 de companii
care sunt sub aceeaºi umbrelã,
Polonia a fãcut acelaºi demers
în 2001, a adunat 16 companii
ºi a format Grupa Azoty, iar
valul acesta în chimie trebuie sã
meargã ºi înspre Balcani. În cazul în care combinatele din chimie nu se vor comasa, ele vor fi
spulberate de concurenþã. Sunt
foarte multe inadvertenþe chiar
în caietul de sarcini, Compania
Românã de Chimie este un masthead, trebuie sã faci, nici nu
conteazã cine este acþionarul. În
Polonia, factorul politic i-a ajutat, opt firme private cu opt firme de stat s-au adunat ºi au format Grupa Azoty, iar politicul a
înþeles cã trebuie sã ajute chimia. Iar chimia a dat de lucru
pe orizontalã, ºi la producãtorii
de curent electric, ºi la transportatori. Pe noi nu trebuie sã ne
ajute, numai sã nu ne încurce”.

”În douã sãptãmâni,
adjudecatarul poate
fi anunþat”
Vuza a mai declarat cã în circa douã sãptãmâni statul ar putea face cunoscut câºtigãtorul
licitaþiei: ”Dacã vânzãtorii doresc sã colaborãm cât mai repede pentru a ºlefui povestea cu
problemele de mediu, unde încã
suntem într-o zonã de gri - nu e
nici alb, nici negru, s-au împãrþit problemele de mediu, jumãtate la ei, jumãtate la noi. Or,
lucrurile acestea nu sunt clare,
adicã noi cu vânzãtorii putem
avea o convenþie, dar nu suntem convinºi cã ºi autoritatea
competentã de mediu va recunoaºte înþelegerea noastrã. Dacã
aceste negocieri tripartite se vor
finaliza cu succes, în douã sãptãmâni adjudecatarul poate fi
anunþat. Dupã care urmeazã
probabil încã o lunã în care comitetul creditorilor va analiza
dacã oferta noastrã corespunde
aºteptãrilor lor”.

Publicitate

de Marielena Popa
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Centenarul Marii Uniri
ºi proiecþiile sale

I

ncontestabil privind ziua
istoricã de 1 decembrie
1918 este cã se împlinesc
o sutã de ani de la fãurirea României Mari, prin realipirea
Transilvaniei, Banatului, Criºanei ºi Maramureºului la patria mamã. Se întâmplase acelaºi lucru cu Basarabia, la 27
martie 1918, ºi cu Bucovina,
la 28 noiembrie 1918. A fost
corolarul jertfei de sânge din
Primul Rãzboi Mondial, când
armata noastrã a scris pagini
de glorie în luptele de la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz, fãrã
de care România s-ar fi destrãmat, iar astãzi am fi vorbit limba hergheliilor. Nu ºtiu însã
câþi dintre noi se mai pricep sã
lege o frazã despre generalii
Constantin Christescu, Eremia
Grigorescu ºi Alexandru Averescu. Poate o vorbã despre
Ecaterina Teodoroiu ºi o ridicare din umeri despre Mãriuca Zaharia, eroinã la 12 ani.
Istoria nu este un manual (alternativ!?) scris ºi rescris dupã
pofte, adesea eliptic de subiect
sau predicat, ci o stare de spirit continuu cultivatã. 2018
mai mult are de reînnodat decât de întins firul depãnat întru afirmarea identitãþii ºi tradiþiilor naþionale. Trebuie sã
ºtii ce sãrbãtoreºti, de ce, pentru cine, cât de tare dai muzica
ºi ce straie pui pe tine. Manifestãrile din Vrancea au avut
loc aproape în clandestinitate,
mijloacele de informare în
frunte cu Televiziunea publicã, focusatã pe discuþii sterile
despre politicã ºi politicianiºti,

ocolind strategic Moldova. Sa creat Departamentul Centenar, þinând de Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale
(MCIN), tocmai în momentul
în care ministrul a fost înlocuit
cu alt ministru. Cel debarcat
gândise un proiect în cinci
trepte legat de România 100,
cu o ”autostradã” culturalã
care sã lege prin manifestãri
înrudite capitalele Marii Uniri
(Bucureºti, Alba Iulia, Chiºinãu, Cernãuþi), dacã tot nu dispunem ºi de o autostradã fãrã
ghilimele. Dincolo de festivism, s-a dorit culturalism, cu
lansãri de monografii ºi cercetãri istorice novatoare, cu tardiva totuºi restaurare a caselor
memoriale aparþinând artizanilor Marii Uniri. O lipsã de continuitate factualã ce se vrea recuperatã ca din avion, la punct
fix. Sã vedem însã ce pune la
cale comitetul interministerial
pentru Centenar. Pe baza propunerilor centralizate ºi evaluate de MCIN, el trebuie sã
stabileascã manifestãrile, acþiunile ºi toate celelalte activitãþi, pe repede înainte, fiindcã
implementarea acestora, iar nu
hârtia în sine, ia timp ºi bani,
necesitã eforturi coerente, unitare, la înãlþimea evenimentului. Coerente ºi unitare într-un
climat politic ezitant, inapt sã
lase ceva solid generaþiilor.
Parcã vãd cã ni se vor da mult
circ ºi pâine, cu ansambluri
folclorice de pe muntele Gãina, cu chiuituri cât sã crape
ungurii ºi cu cãruþe de flori cât
sã crape autostrãzile.
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CULTURÃ

Masa rotundã
„Exilul cultural - instituþii,
ziare, personalitãþi“, gãzduitã
de Biblioteca Aman
Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia
Aman” a organizat ºi
gãzduit, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, o
masã rotundã cu titlul
“Exilul cultural instituþii, ziare, personalitãþi”. Evenimentul
a reunit personalitãþi
importante, intelectuali ºi oameni de
ºtiinþã din România ºi
din afara graniþelor ºi
s-a desfãºurat în
limba românã.

E

xilul cultural cu toate dimensiunile sale, experienþe trãite de intelectualii români stabiliþi, mai mult nolens decât volens, în afara graniþelor, lucrãrile tipãrite, reviste ºi ziare editate, corespondenþa
purtatã, dar ºi speranþele ºi angoasele tuturor celor care au
trãit ºi creat departe de þarã, a
constituit obiectul discuþiilor pe
marginea cãrora s-au antrenat în
dezbateri participanþii la eveniment. Cu scopul declarat de a
prezenta ºi mediatiza eforturile
ºi contribuþia culturalã a membrilor exilului românesc din
Canada ºi SUA, intervenþiile
participanþilor au gravitat în jurul importanþei pe care o reprezintã recuperarea, întregirea ºi
promovarea tuturor operelor
realizate de Românii Exilulului,
indiferent de zãrile în care au
scris ºi creat. Lucian Dindiricã,
managerul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru ºi Aristia Aman”, a
subliniat importanþa colecþiilor de cãrþi ºi documente pe care
le deþine Biblioteca Aman, fãrã
excepþie reprezentative pentru
membrii exilului românesc din
Occident, ºi care, pânã la momentul înfiinþãrii Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc, sunt
disponibile în cadrul “Bibliote-

cii Basarab Nicolescu a Exilului Românesc din Paris”. Masa
rotundã, a continuat Lucian
Dindiricã, reprezintã un bun
prilej de apropiere ºi recuperare a intelectualilor care au trãit
ºi creat în SUA ºi Canada în
perioada regimului comunist.
Se creeazã, deci, premisele alãturãrii unor noi fonduri consacrate Exilului Românesc, constituite din operele intelectualilor români din America de
Nord, la colecþiile existente ºi
constituite în fonduri distincte
la Biblioteca Aman. Mã bucurã
prezenþa domnului Fornade la
acest eveniment, cu atât mai
mult cu cât cu ajutorul domniei
sale vom pune la punct o serie
de parteneriate pentru a întregi
tezaurul consacrat Exilului Românesc la Biblioteca Aman, a
mai declarat managerul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”.
În cadrul evenimentului au
mai luat cuvântul Dan Fornade,
Mihaela Albu ºi Ruxandra Vidu.
Prof. Dan Fornade, membru de
onoare al Academiei RomânoAmericane de ªtiinþe ºi Arte
(ARA), doctor în istorie ºi expert în chestiunea exilului românesc din Canada, a prezentat
împrejurãrile în care s-a constituit comunitatea de români din
Montreal, organizaþiile sociale
ºi asociaþiile literare fondate de
românii de acolo, ziarele ºi celelalte materiale editate în vederea promovãrii valorilor româneºti, precum ºi contribuþia
adusã de biserica de acolo la
sudarea relaþiilor comunitare.
Pe de altã parte, prof. univ. dr.
Mihaela Albu a insistat asupra
necesitãþii de se reuni toate eforturile în vederea recuperãrii ºi
reabilitãrii acelora dintre reprezentanþii exilului mai puþin cunoscuþi. Vintilã Horia cu întreaga sa operã, considerã prof.
univ. dr. Mihaela Albu, trebuie

recuperat ºi impus în literatura
românã ca un scriitor de primã
mãrime. Cum o parte consistentã a bibliotecii personale a lui
Vintilã Horia de la Madrid a
ajuns la Craiova, constituinduse aici într-un fond de sine stãtãtor, perspectivele vizând cunoaºterea ºi accesul la universul unuia dintre cei mai apreciaþi
scriitori din exil sunt cât se poate de favorabile.
Prof. dr. Ruxandra Vidu, preºedintele ARA, a evidenþiat activitatea depusã de organizaþiile din exilul românesc, acele
entitãþi cu ajutorul cãrora se promovau limba, literatura, cultura ºi toate celelalte dimensiuni
ale spiritualitãþii româneºti. Prelegerea a fost cu atât mai necesarã, cu cât unele organizaþii
care activeazã în prezent în
SUA ºi Canada sunt continuatoare de drept ale organizaþiilor
ºi entitãþilor de odinioarã, care
ºi-au desfãºurat activitatea în
cei 45 de ani de comunism ºi
prezintã, prin urmare, o deosebitã importanþã pentru Craiova
ºi colecþiile Muzeului Cãrþii ºi
Exilului Românesc. În încheierea evenimentului, au fost prezentate lucrãri ’i cãrþi cu relevanþã pentru problematica exilului. Între altele, s-a vorbit despre românii din Montreal. Enciclopedie ilustratã, Romanian
Jewish Personalities Worldwide ºi Presa diasporei româneºti,
autor Dan Fornade, respectiv
Mari necunoscuþi ai culturii române, Eseistica lui Vintilã Horia ºi Mircea Popescu, autor
Mihaela Albu.
Masa rotundã “Exilul cultural – instituii, ziare, personalitãi” a fost organizatã de Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman” în parteneriat cu
Academia Româno-Americanã
de ªtiinþe ºi Arte (ARA) în cadrul celei de-a 41-a ediþii a Congreselor ARA.
www.indiscret.ro
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ficial, investiþia, alãturi de alte douã proiecte: secþiunea dintre localitãþile Dumbrava ºi
Deva din autostrada LugojDeva ºi construirea secþiunii
de drum dintre oraºele Timiºoara ºi Lugoj, îºi propune sã
îmbunãtãþeascã interconectarea ºi ar trebui sã ducã la creº-

M o d e r n i z a r e a d r u m u l u i C rra
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Investiþie într-un
drum spre nicãieri

La scurt timp dupã ce Guvernul a demarat
procedurile pentru construirea mult aºteptatului drum expres care sã lege Craiova de
Piteºti, comisarul european pentru politicã
regionalã, Corina Creþu, a anunþat cã peste 60
de milioane de euro, bani proveniþi din fondurile politicii de coeziune, vor fi alocate pentru
modernizarea drumului... Craiova - Alexandria. Aºadar, în vreme ce oamenii de afaceri
din zonã vorbesc despre conectarea Craiovei
cu zona de Vest printr-o autostradã ori drum
expres spre Lugoj, autoritãþile investesc zeci
de milioane de euro în modernizarea unui
drum spre... nicãieri.
tere economicã ºi la crearea
de noi locuri de muncã în
zona de Vest a þãrii. Astfel,
conform comisarului Corina
Creþu, „aceste proiecte, finanþate de Uniunea Europeanã,
au triplul obiectiv de a îmbunãtãþi securitatea rutierã, de a
contribui la dezvoltarea eco-

nomicã a regiunilor vizate ºi de
a consolida coeziunea teritorialã
din România“.

Alexandria,
capãt de linie
Aºa cum spuneam, este cel
puþin ciudat cum sunt alocaþi

bani pentru modernizarea unui
drum care nu poate fi considerat prioritar nici privind harta
României, nici statisticile legate de traficul de maºini. Este
greu de înþeles cum, în vreme
ce oamenii de afaceri, români
ori strãini deopotrivã, din zona
Craiova ºi împrejurimi solicitã

investiþii prin care capitala Olteniei sã fie conectatã, printr-un
drum rapid ºi sigur, de Lugoj,
acolo unde ajunge autostrada
spre Timiºoara, banii sunt direcþionaþi cãtre drumul spre Alexandria, care nu poate fi consideratã o destinaþie, ci mai degrabã capãt de linie...

Oltenia,
condamnatã
la sãrãcie?
Printre cei care au cerut
investiþii în infrastructura
rutierã care sã lege Craiova
ºi Oltenia de Vestul þãrii a
fost europarlamentarul Marian Jean Marinescu, cel
care a avertizat cã, în caz
contrar, zona va fi condamnatã la sãrãcie. „Oltenia nu
poate rãmâne izolatã ºi condamnatã la subdezvoltare
accentuatã. Dacã nu se leagã de Banat ºi implicit de
Europa prin Autostrada Craiova-Lugoj, Oltenia va rãmâne izolatã pentru o perioadã foarte mare de timp,
ceea ce va garanta un singur lucru: sãrãcirea ºi pe mai
departe a acestei regiuni.
Dupã aceastã perioadã de
izolare, care se va întinde cel
mai probabil pe zeci de ani,
nu se mai poate recupera nimic din punct de vedere al
dezvoltãrii economice. Fãrã
investiþii prin care sã se facã
legãtura cu Europa, nu ne
vom putea gândi sub nicio
formã la dezvoltare economicã consistentã ºi susþinutã pentru aceastã zonã“, spunea, anul trecut, europarlamentarul liberal.

Bani puþini pentru modernizarea Cãii Eroilor din Târgu Jiu
Primãria municipiului Târgu Jiu a reuºit sã
obþinã de la Guvern, în vederea modernizãrii
Cãii Eroilor, o sumã de bani ce reprezintã doar
5% din valoarea totatã a investiþiei. Este vorba
despre nici douã milioane de euro, banii urmând sã fie utilizaþi pentru lucrãri ce privesc
utilitãþile, infrastructura ºi amenajarea peisagisticã în zona Popa ªapcã-Mãrãºeºti.
de Octavia Hantea

D

eºi gurvernanþii au
alocat doar 5% din
necesarul bãnesc pentru proiectul de modernizare a
Ansamblului Monumental Calea Eroilor, autoritãþile locale
târgujiene par a se mulþumi ºi
cu atât. Suma este de aproxima-

SC APAVIL SA a
desfãºurat în sãptãmâna 17 – 23 iulie
2017 o serie de activitãþi în municipiul
Drãgãºani ºi în comunele ªtefãneºti ºi
Prundeni.
AVARII REZOLVATE. A
fost remediatã o avarie la reþeaua de apã pe strada Primãverii
din Drãgãºani.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
www.indiscret.ro

tiv douã milioane de euro ºi, potrivit viceprimarului municipiului Târgu Jiu, Aurel Popescu,
banii vor fi alocaþi primei etape
a lucrãrilor. „Cele douã milioane de euro vor fi folosite aºa
cum s-a stabilit în aceastã etapã
pentru diferite lucrãri privind
utilitãþile, devieri de utilitãþi,
parte de infrastructurã ºi ame-

najare peisagisticã în zona Popa
ªapcã-Mãrãºeºti. Sunt bine-venite aceste fonduri, nu este vorba de cheltuirea acestor bani pe
proiecte sau pe alte destinaþii,
pentru cã banii pentru proiectare îi avem prevãzuþi în bugetul
local pe 2017, lucru care confirmã încã o datã cã toþi aceºti
bani vor fi direcþionaþi cãtre lucrãrile privind amenajarea Cãii
Eroilor. Noi vom continua demersurile la Ministerul Dezvoltãrii pentru ca pe urmãtorul
PNDL sau în interiorul acestui
PNDL 2 sã obþinem în continuare fonduri pe diferite obiective,
pe diferite etape ale acestei investiþii”, a explicat Popescu.

Activitate intensã la Apavil Centru Sud
lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi s-au curãþat
cãminele de racord ale scãrilor
de bloc, subsolurile blocurilor,
rigole ºi guri de scurgere;
- s-a intervenit cu autospeciala hidrojet în sectorul Bãlceºti;
- s-au preluat abonaþii de pe
Aleea Trandafirilor în urma finalizãrii reþelei de canalizare
menajerã prin contractul “Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în
Drãgãºani”;

- s-au citit apometrele generale la scãrile de bloc;
- s-a continuat verificarea
branºamentelor ºi a racordurilor în comuna ªtefãneºti ºi s-au
încheiat contracte;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
toate staþiile de pompare apã din
cadrul Sectorului Drãgãºani
(municipiul Drãgãºani ºi comuna Prundeni), precum ºi la staþia de epurare din Drãgãºani ºi
staþiile de pompare ºi repompa-

re din Prundeni;
- au fost verificaþi parametrii
apei potabile furnizate în Sistemul Drãgãºani ºi Sistemul
Prundeni, ca ºi ai apei menajere epurate descãrcate în Contracanalul Olt.
APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în cursul sãptãmânii trecute, au fost
verificate ºi înlocuite apometre
la case, acolo unde acestea nu
corespundeau din punct de ve-

dere metrologic sau erau deteriorate.
ASISTENÞÃ TEHNICÃ. A
fost asiguratã în continuare asistenþã tehnicã la Staþiile de apã
nr. 1 Rudari ºi nr. 2 Olt, precum
ºi la Staþia de Epurare Drãgãºani, cu ocazia efectuãrii lucrãrilor care privesc “Extinderea ºi
reabilitarea reþelelor de apã ºi
apã uzatã în aglomerarea Drãgãºani”, din cadrul proiectului
“Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã
în judeþul Vâlcea”.
26 iulie - 1 august 2017
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PROMOREPORTAJ
Modernizare de drumuri, extinderea
sistemului de apã
curentã, canalizare ºi
staþie de epurare, de
toate acestea vor
beneficia locuitorii
comunei Castranova.
Graþie unor proiecte
aprobate prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã, comuna va primi nu mai
puþin de 24,1 milioane
lei.

Modernizare
drumuri,
sistem de apã
ºi canalizare
la Castranova A

nunþul Eurostat cã România are un deficit
bugetar de 3,2% din
PIB în primul semestru al acestui an a repornit motoarele manipulãrii negre (dacã ele au fost
cumva oprite?!). Franþa are pe
acelaºi trimestru I un deficit de
cca 3,5% ºi nu e isterie pe
Sena.
În panã cronicã de idei, opoziþia din România ºi propagandiºtii ei de serviciu au fãcut din
acest anunþ anticamera Apocalipsei. Povestea cu drobul de
sare pare a prinde viaþã în realitatea noastrã în care tot ceea
ce face guvernul este rãu, iar tot
ceea ce nu face opoziþia e bine.
Opinia publicã româneascã
trebuie informatã corect pentru a nu pleca urechea la astfel
de manipulãri care nu produc
nimic în afarã de confuzie ºi
tensiuni inutile în societate.
Acesta e ºi rolul acestui editorial. De a informa corect.
De obicei, trimestrul I al
unui an marcheazã cea mai redusã valoare nominalã a PIBului dintre toate cele patru trimestre anuale. De aici ºi cifra
deficitului intermediar, 3,2%
uºor peste þinta asumatã prin
programul de guvernare.
De exemplu, prin comparaþie, în 2016, în trimestrul I,
când, atenþie, am avut deficit
3,1% (deci cu doar 0,1% mai
mic decât acum), PIB-ul a fost
de 146,4 miliarde de lei, în
timp ce valoarea sa cea mai ridicatã s-a înregistrat în trimestrul IV, fiind de 228,9 miliarde
de lei.
Mai mult decât atât, în trimestrul II al anului 2016 am
avut un deficit trimestrial (deci

de Octavia Hantea

P

otrivit primarului comunei Castranova, Dumitru Mãceºanu, dintre
cele ºapte proiecte depuse prin
programele de dezvoltare localã 1 ºi 2, trei au avut câºtig de
cauzã. „Am avut ºapte proiecte
depuse ºi am obþinut aviz favorabil pentru trei dintre acestea.
Unul este pe PNDL 1 ºi vizeazã modernizarea DC 30 Castranova-Zãnoaga, proiect în valoare de 7,9 milioane de lei. Avem
contractul de finanþare ºi de
ºapte luni suntem în faza de licitaþie. Mai avem alt proiect ce
priveºte extinderea sistemului
de alimentare cu apã, întrucât
actualul sistem nu face faþã solicitãrilor. Este vorba despre sistem în satul Puþuri, valoarea
contractului fiind de 40 de milioane lei. Cel de-al treilea proiect face referire la canalizare ºi
staþie de epurare pentru întreaga comunã, valoarea fiind de
12,2 milioane lei”, a menþionat
edilul comunei Castranova.

Locul ºase pe judeþ
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de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj
intermediar) de 3,6 % ºi nimeni din actuala opoziþie nu a
mai fãcut atacuri de panicã la
televizor ºi nici nu a cerut demisia guvernului tehnocrat
pentru subminarea intereselor
þãrii. La finalul anului 2016,
România îºi respecta angajamentul de deficit.
Aºa se va întâmpla ºi în
acest an. România se va încadra la finalul lui 2017 în þinta
de deficit asumatã prin programul de guvernare ºi prin calitatea sa de membru al Uniunii
Europene.
Dinamica economicã din a
doua jumãtate a anului (banii
europeni care intrã în economie, marile proiecte interne
etc.), precum ºi mãsurile de
raþionalizare a cheltuielilor
publice pasive, vor duce în
mod cert la echilibrarea bugetului ºi la încadrarea în þinta
de deficit de 3%.
Estimãrile economice pe
care a fost fundamentat programul de guvernare al Coaliþiei din care ALDE face parte
se dovedesc corecte ºi sunt
confirmate ºi de organismele
financiare internaþionale care
ºi-au revizuit prognozele sceptice de la începutul anului.
Ceea ce va face ca acest 3,2%
intermediar de acum sã devinã 3% sau chiar 2,9% deficit
bugetar la sfârºitul anului.
Prin urmare, nu existã motiv de îngrijorare în privinþa
deficitului bugetar.
Problema rãmâne deficitul
de bunã credinþã ºi maturitate
politicã în abordarea temelor
publice ale unei opoziþii încremenite în handicapul propriei
incompetenþe.

Publicitate

Mãceºanu considerã cã de
aceastã datã sumele au fost alocate în mod obiectiv, fãrã sã mai
conteze culoarea politicã a localitãþilor. „Dacã luãm în calcul
Consiliul Judeþean Dolj, comuna Castranova ocupã locul ºase
privind banii redirecþionaþi judeþului nostru prin programul
PNDL 2. Din punctul meu de
vedere, totul a fost obiectiv, sumele nefiind alocate dupã culori
politice sau mai ºtiu eu pe ce
criterii subiective. Cu alte douã
proiecte, încercãm pe fonduri
europene ºi aºteptãm sã trecem
la treabã. Am fost sunaþi de la
minister sã ducem actele pentru semnarea contractelor. Deci,
sunt semne bune”, a conchis
Mãceºanu.

Despre deficit,
numai de bine!

www.indiscret.ro

Business Center Sud Craiova, 9
spaþii moderne pentru societãþile PUBLIREPORTAJ
comerciale din Oltenia
RAADPFL Craiova,
prin Centrul Multifuncþional Craiova,
va primi în administrare, în perioada
imediat urmãtoare, o
a patra clãdire unde
sunt aºteptaþi oamenii de afaceri din
mediul local ºi
regional în vederea
derulãrii diverselor
activitãþi. Este vorba
despre Business
Center Sud Craiova,
locaþie ce completeazã actuala ofertã
a Centrului Multifuncþional Craiova.
de Octavia Hantea
n prezent, Centrul Multifuncþional Craiova este
singura structurã de sprijinire a afacerilor din municipiul Craiova. Potrivit directorului acestei locaþii, Daniel
Bãdoi, centrul în cauzã oferã
un complex de facilitãþi firmelor prestatoare de servicii
din regiune. Mai exact, este
vorba despre 350 de locuri de
parcare gratuite, wi-fi gratuit
în clãdire, servicii de pazã ºi
curãþenie incluse. „Aici, la
Centrul Multifuncþional Craiova, avem cele mai moder-

Î

ne, complete ºi performante soluþii, oferind un spaþiu propice
disponibil închirierii la preþuri
imbatabile pe piaþã. La parterul
imobilului se gãseºte spaþiul
ideal pentru organizarea de evenimente ºi târguri expoziþionale, suprafaþa disponibilã fiind de
2.474 mp, din care 1.200 mp în
atrium (40 metri diametru). La
exterior, spaþiile de expunere au
o suprafaþã totalã de 2.860 mp,
adresându-se în special expoziþiilor ºi târgurilor în aer liber.
Suprafaþa generoasã a fãcut posibilã realizarea cu succes a
unor evenimente de mare amploare precum Târgul Apicol,
Wedding Fever, Târgul de Turism, Târgul de Comer, Dog
Show, Festivalul Primãverii”, a
explicat Bãdoi. Cât priveºte tarifele percepute, acestea sunt
cuprinse între 1,00 euro/mp/zi
ºi 2,5 euro/mp/zi, în funcþie de
suprafaþa spaþiului închiriat.

Showroom-ul
„Totul pentru casa
ta”, la primul etaj
al clãdirii
Primul etaj al clãdirii gãzduieºte un nou concept pe piaþa
din Oltenia ºi anume Showroom-ul „Totul pentru casa ta”.
„Showroom-ul se adreseazã tuturor firmelor care au ca obiect
de activitate producþia de mo-

bilã, tâmplãrie PVC, parchet,
instalaþii sanitare, sisteme de
climatizare, sisteme de supraveghere ºi monitorizare video,
amenajãri interioare ºi exterioare. Cu un tarif de 2 euro/mp/
lunã care include atât utilitãþile
aferente, cât ºi accesul la internet prin WiFi, pazã, parcare ºi
servicii de curãþenie, spaþiul
destinat acestui showroom însumeazã 1.700 mp. În prezent,
acest showroom pune la dispoziþia vizitatorilor o suprafaþã
ocupatã de 800 mp, unde se pot
gãsi diferite articole de mobilier, perdele, uºi de interior ºi
exterior, decoraþiuni interioare
(elemente de fier forjat)”, a
completat directorul Centrului
Multifuncþional Craiova.

Spaþii pentru birouri
La cel de-al doilea etaj al Centrului Multifuncþional Craiova
sunt spaþii de birouri cu suprafeþe cuprinse între 33,4 ºi 95,4 mp,
cu preþ de la 7euro/mp/lunã. „La
acelaºi etaj sunt disponibile ºi
patru sãli de conferinþã: Nicolae
Titulescu, Titu Maiorescu, Marin Sorescu ºi Adrian Pãunescu.
Acestea au o capacitate de 125
de locuri fiecare, beneficiind de
foaier pentru organizarea coffee
break, toate în proximitate ºi facilitãþi tehnice complementare:
video proiector, flip chart, staþie
de sonorizare, sistem de tradu-

cere în douã limbi simultan, microfoane fixe, ecran de proiecþie. Tarifele puse la dispoziþia
clienþilor interesaþi sunt urmãtoarele: 75 euro/eveniment - durata
închirierii mai micã de 4 ore; 125
euro/eveniment - durata închirierii între 4 ore ºi 8 ore, 7 euro/
mp/lunã, închiriere permanentã
www.indiscret.ro

pentru 6 luni cu posibilitatea
de prelungire”, a mai spus Bãdoi.
Toate informaþiile utile se
gãsesc accesând site-ul
www.cen-trulmultifunctionalcraiova.ro, sau la numerele de telefon 0769.268.690,
0765.469.497, 0746.460.062
26 iulie - 1 august 2017
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Cabinetele medicilor
de familie doljeni
au devenit birouri de acte

ACTUALITATE

Participarea Colegiului
Tehnic Energetic din
Craiova la cursul de
formare al proiectului
“Biblioteca vie pentru
incluziune socialã”
ntre 22 ºi 29 iunie 2017,
la Palermo, în Sicilia, s-a
desfãºurat cursul de formare al proiectului “Biblioteca vie pentru incluziune socialã”. Participarea a implicat tineri provenind din: România,
Albania, Georgia, Armenia,
Portugalia, Grecia, Franþa ºi
Italia.
M-am bucurat foarte mult cã
am fost selecþionatã ºi cã astfel reuºesc încã o datã sã aduc
în ºcoala mea noutãþi din proiectele europene.
Discriminarea, prejudecãþile, stereotipurile: acestea au
fost principalele subiecte abordate, în perspectiva mai largã
de a încuraja crearea unei societãþi mai incluzive, bazate pe
dialogul dintre culturi, empatie ºi respect pentru diversitate, prin instrumentul narativ al
“bibliotecii vii”.
Proiectul, prin intermediul
instrumentului “bibliotecii vii”
, a avut printre obiectivele sale
principale îmbunãtãþirea cunoaºterii proceselor ºi strategiilor, funcþionale pentru includerea migranþilor ºi a refugiaþilor, precum ºi aprofundarea
înþelegerii proceselor de reprezentare, stereotipuri, naºterea
prejudecãþilor ºi a discriminãrii.
Metoda “bibliotecii vii” este
o metodã de educaþie nonformalã dezvoltatã în Danemarca
în 2000 pentru a aborda subiecte precum discriminarea,

Î
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incluziunea, violenþa ºi reducerea nivelului prejudecãþilor
ºi stereotipurilor, ºi care a devenit parte a programului Consiliului Europei în 2003.
Cursul de formare a reuºit sã
atingã toate obiectivele propuse, dar mai presus de toate a
contribuit la formarea unui
grup care s-a dovedit a fi coerent ºi activ în realizarea scopului comun: construirea unei
noi Europe, bazatã pe coeziunea ºi dialogul social.
”Biblioteca vie” nu se terminã aici! Vom realiza la Colegiul Tehnic Energetic Craiova
faza de follow-up ºi vom implementa în toamnã o „bibliotecã vie” legatã de incluziunea
socialã.
Noi, cei de la Colegiul Tehnic Energetic Craiova, ne bucurãm cã am reuºit, din nou, sã
punem Craiova pe harta interactivã a proiectelor europene!
Evenimentul a fost finanþat
de Comisia Europeanã.
Informaþiile furnizate reprezintã responsabilitatea exclusivã a autorului, iar Agenþia
Naþionalã pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaþiei ºi Formãrii Profesionale
ºi Comisia Europeanã nu sunt
responsabile pentru modul în
care este folosit conþinutul
acestor informaþii.
Prof. Mariana Lulache,
Colegiul Tehnic Energetic
din Craiova

de Octavia Hantea

I

mediat dupã derularea actului medical, medicul de
familie trece la completarea unui formular cu privire la
starea pacientului. Totul se face
în format electronic ºi sub presiunea celor care aºteaptã la uºã
sã fie consultaþi. Pacienþii îºi
pierd rãbdarea de cele mai multe ori, mai ales cã programãrile
se decaleazã cu zeci de minute.
„Dupã ce consultãm ºi eliberãm
reþeta, trebuie sã completãm un
formular cu date despre pacient.
Facem acest lucru la fiecare
consultaþie. Se pierd minute ºi
acolo ºi chiar dacã pare banal,
toate se adunã ºi sunt în detrimentul pacientului. Ne vom
transforma în birou de acte, cât
de curând. S-au fãcut atâtea demersuri cu acest sistem informatic, cu acele carduri de sãnãtate, dar pânã la urmã tot hârtiile par a fi sfinte. În acest ritm
nu vom evolua, este clar acest
lucru”, a precizat unul dintre
medicii de familie din Craiova.

„Nu înþeleg de ce
ne mai programãm”
La rândul lor, pacienþii sunt
nevoiþi sã se adapteze realitãþii
ºi îºi impun sã reziste sincopelor apãrute. „Nu te mai poþi baza
pe programare. Nu înþeleg de ce
ne mai programãm dacã situaþia de aici este cu totul alta. Aºtept de 35 de minute ºi nu pentru cã au fost urgenþe, ci pentru
cã aºa funcþioneazã sistemul.
Când intri, nici nu ai timp sã

Sistem informatic modern pentru care au fost
alocate milioane de euro, card de sãnãtate ºi
dosar electronic al asiguratului, acestea ar fi
trebuit sã înlesneascã întrevederea medicului
de familie cu pacienþii. În judeþul Dolj, birocraþia
pare însa nu avea leac, cel puþin dupã spusele
cadrelor medicale. Pe lângã faptul cã sunt
nevoiþi sã cearã periodic adeverinþe din care sã
rezulte cã pacientul este asigurat, medicii de
familie au de completat ºi o fiºã a fiecãrui
pacient care ajunge la consultaþie.
vorbeºti cu doctorul cã trebuie
completate mai nu ºtiu ce fiºe
ºi formulare. Te consultã repede ºi trece la interviu. Este greu
ºi de dumnealor ºi îi înþelegem.
Vina nu este aici, ci acolo unde
minþile luminate iau decizii. Dar
nu e timpul lor la mijloc ºi nu le
pasã”, a spus, dezamagitã, Maria Florea din Craiova.

„Le-aº propune
domnilor care
iau decizii sã vinã
douã-trei zile la noi
în cabinete”
Nici în mediul rural situaþia nu
este una mai bunã. Deºi cazurile
nu sunt comparabile cu cele din
mediul urban, probleme apar ºi
aici. Coasiguraþii trebuie sã aducã periodic adeverinþe de la Casa
de Asigurãri de Sãnãtate Dolj,
ceea ce implicã drumuri la Craiova ºi automat neplãceri cauzate pacienþilor. „În loc sã ne ocupãm mai mult timp de omul bolnav, trebuie sã fim foarte atenþi
cu birocraþia. Ba formulare, ba
adeverinþe. Sunt zile când siste-

mul nu funcþioneazã. Noi avem
foarte mulþi vârstnici ºi este greu
sã lucrezi cu dumnealor. Le-am
spus în primã fazã cã datoritã
acestor carduri va fi mai simplu
pentru ei. Acum îi þinem pe la
uºã sau îi chemãm sã revinã dupã
reþetã când îºi revine sistemul.
Le-aº propune domnilor care iau
decizii sã vinã douã trei zile la
noi în cabinete sã vadã în ce condiþii ne desfãºurãm actul medical”, a precizat un medic din familie din Brãdeºti.

Click-ul care
face diferenþa
În tot acest timp, autoritãþile
emit comunicate despre starea
de bine din sistem ºi întocmesc
noi statistici cu ºi despre cardurile de sãnãtate. Nici nu mai
conteazã care este realitatea ºi
de ce pacienþii ºi medicii de familie sunt nevoiþi sã se adapteze ºi sã citeascã, din presa internaþionalã, cum stau lucrurile
peste hotare. În þãrile europene,
cu un simplu click se aflã istoricul asiguratului ºi astfel se
evitã suita de hârtii ºi hârtiuþe.
www.indiscret.ro
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Fermierii pot
accesa credite APIA
prin good.bee
Credit IFN

P

roducãtorii agricoli care
sunt beneficiari ai schemelor de platã în cadrul
Campaniei 2017 a APIA pot
obþine credite din partea good.
bee Credit IFN S.A., cea mai
mare instituþie financiarã nebancarã de microfinanþare din
România, parte a grupului Erste, în baza adeverinþei eliberate de Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã. Finanþarea se acordã fãrã a fi necesarã o contribuþie proprie din
partea fermierilor, iar banii se
obþin în una-douã zile.
“Unul din obiectivele noastre
fundamentale este sã fim alãturi
de toþi producãtorii agricoli,
indiferent de mãrimea afacerii
acestora. ªtim cã timpul nu aºteaptã pe nimeni, de aceea am
pregãtit pentru cei ce lucreazã
în domeniul agricol posibilitatea ca, prin intermediul good.bee Credit, sã încaseze mai repede sumele aºteptate de la
APIA. Astfel, good.bee Credit
IFN este singura instituþie financiarã nebancarã care poate oferi un astfel de produs tuturor categoriilor de fermieri”, a declarat Oleg Moraru, Director Executiv good.bee Credit.
Creditul se poate ridica pânã
la 80% din valoarea sumei calculate conform adeverinþei eliberate de APIA, iar rata de dobândã este 3,04%.
Pentru mai multe informaþii,
cei interesaþi pot contacta reprezentanþii good.bee Credit

IFN SA din cele 22 unitãþi teritoriale, la numãrul de telefon021.212.07.30 sau pot consulta www.goodbeecredit.ro.
Conform APIA, adeverinþele
se elibereazã pentru beneficiarii schemelor de platã gestionate în cadrul Campaniei
2017 (schema de platã unicã pe
suprafaþã, plata redistributivã,
plata pentru practici agricole
benefice pentru climã ºi mediu
ºi mãsurile de mediu ºi climã),
respectiv pentru cei care intenþioneazã sã acceseze credite în
vederea finanþãrii activitãþilor
curente.
good.bee Credit IFN SA este
o instituþie financiarã nebancarã înscrisã în Registrul Special al BNR, parte a grupului
Erste, înfiinþatã în 2009, având
ca obiectiv fundamental asigurarea unor servicii ºi produse
de creditare adaptate tuturor
categoriilor de afaceri mici cu
acces limitat la produsele bancare.
good.bee Credit IFN SA a
construit o reþea puternicã la
nivel naþional, formatã din 22
centre regionale, acoperind 40
de judeþe, având consultanþi
specializaþi dedicaþi sã serveascã antreprenori cu afaceri mici
ºi foarte mici, astfel încât sã le
asigure sprijinul necesar dezvoltãrii acestor afaceri, indiferent de mãrimea ºi localizarea
geograficã.

ECONOMIE

Grãdiniþele particulare,
soluþie pentru dascãlii
fãrã posturi titularizabile
Lipsa posturilor titularizabile ºi notele sub
aºteptãrile lor i-au determinat pe mulþi dintre
dascãlii doljeni sã ia în calcul oferta de muncã
venitã din partea grãdiniþelor private din Craiova. Cele mai multe ºanse le au educatorii,
profesorii de limba ºi literatura românã ºi cei
care predau o limbã strãinã. Fie cã au nevoie
de personal pentru programul normal de grãdiniþe, fie pentru after school, angajatorii craioveni vin cu ceva variante de muncã.
de Octavia Hantea

M

ulþi dintre profesorii
doljeni care au primit
note sub 7 la examenul de titularizare nu exclud
posibilitatea angajãrii în mediul
privat. Ca suplinitori, ar trebui
sã facã naveta zeci de kilometri
ºi nici la acest capitol lucrurile
nu stau foarte bine în judeþul
Dolj. De asemenea, varianta
grãdiniþelor private este luatã în
calcul ºi de cãtre dascãlii care
au obþinut notã bunã la examen,
dar nu pot face nimic întrucât
nu sunt posturi titularizabile.

Lefuri între 1.400
ºi 2.000 de lei

Oleg Moraru - Director Executiv good.bee Credit IFN SA
www.indiscret.ro

În mediul privat, salariile sunt
cuprinse între 1.400 ºi 2.000 de
lei/lunã, programul de lucru fiind de minimum ºase ore. Unele grãdiniþe au nevoie de personal pentru orarul dedicat grupelor mici, altele pentru programul
after school, dascãlii trebuind sã
facã teme ºi diverse activitãþi cu
copiii. „Am luat în calcul aceas-

tã varinatã pentru a nu pierde
anul. Posturi titularizabile la
românã nu sunt în Dolj ºi nici
pe suplinire nu va fi mare lucru. Am fost la douã interviuri
ºi voi vedea cum se va derula
totul de la jumãtatea lunii august. Salariile sunt comparabile cu cele din sistemul public.
Se porneºte de la 1.400 de lei ºi
dacã ai ºi activitãþi cu cei mici,
ore suplimentare, practic se
ajunge la aproximativ 2.000 de
lei”, a spus o profesoarã de limba ºi literatura românã din Craiova.

„Este mai uºor de
dialogat cu cei tineri
pentru cã nu sunt
conservatori”
Angajatorii cer, la rândul lor,
seriozitate ºi abilitatea de a lucra cu cei mici. Cautã dascãli
tineri ºi dornici sã înveþe continuu tehnici noi de pedagogie.
„Nu vrem sã auzim de stres.
Copilul vine de drag în grãdiniþa noastrã ºi vrem sã revinã în

fiecare zi fãrã a-i fi teamã. Avem
nevoie, pentru anul urmãtor, de
doi profesori de englezã ºi un
educator. Oamenii care vin la
interviuri sunt diferiþi. Este mai
uºor de dialogat cu cei tineri
pentru cã nu sunt conservatori.
Sunt deschiºi la nou ºi chiar vin
cu variante de lucru. Nu e uºor
sã lucrezi cu cei mici. Pãrinþii
sunt exigenþi ºi le dãm dreptate. Plãtesc pentru a-ºi ºti copilul în siguranþã ºi atunci nu ne
permitem sã ne batem joc”, a
explicat administratorul unei
grãdinþe particulare din Craiova.

„Condiþiile de muncã
sunt la standarde
europene”
În ceea ce priveºte condiþiile
de muncã, aceste unitãþi din
mediul privat oferã absolut toate
materiale de care are nevoie un
dascãl pentru o bunã derulare a
activitãþii. „Important este ca
educatorul sau profesorul care
lucreazã la noi sã vrea sã diversifice oferta de lucru cu cei mici.
Din punct de vedere material,
nu sunt probleme. Absolut tot
ce þine de maculaturã, tehnologie, manuale nou apãrute, fiºe
de lucru, cu toate suntem la zi.
Profesorii nu întâmpinã probleme la acest capitol. Condiþiile
de muncã sunt la standarde europene, fãrã nicio exagerare”, a
completat administratorul craiovean.
26 iulie - 1 august 2017
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de Doru Câplea
Consilier local PNL

Cum aveam sã-mi petrec
sãptãmâna în Craiova...

D

e ani buni m-am stabilit în strãinãtate, iar
acasã am ajuns foarte
rar, însã sãptãmâna aceasta am
venit pentru a fi alãturi de familie ºi în special de un bunic,
care fusese internat de urgenþã
la spital. Drumul spre casã a
fost unul destul de lung, însã
dorul de a-i revedea pe cei
dragi ºi nerãbdarea de a fi din
nou pe plaiurile natale m-au
adus acasã foarte repede. Cartierul copilãriei mele, unul de
la marginea Craiovei, este total schimbat faþã de cum îl lãsasem acum câþiva ani. Bunicii mei nu locuiesc chiar pe
principalã, aºa cã mai aveam
de parcurs câteva sute de metri pe strãduþele recent asfaltate pânã “a fi din nou acasã”.
Spre deosebire de “pustietatea” pe care o lãsasem în urmã
acum câþiva ani, acum am dat
de o mare de copii care ieºeau
de la grãdiniþa nou-înfiinþatã ºi
alergau plini de energie cãtre
pãrinþii ce îi aºteptau la poartã. Mergând mai departe, am
zãrit câþiva bãtrâni care încercau sã scape de cãldurã la vechiul foiºor din cartier, transformat acum de primãrie în
club al pensionarilor ºi fiind înconjurat de o adevãratã oazã
de verdeaþã. În sfârºit, acasã!
M-am bucurat sã-i revãd pe cei
dragi dupã o lungã perioadã,
dar primul gând a fost sã-i întreb despre starea bunicului.
Aceºtia m-au liniºtit, spunându-mi cã este totul în regulã ºi
are parte de cele mai bune condiþii la spitalul municipal. Mam odihnit ºi a doua zi am mers
împreunã cu bunica sã-l vizitez pe bunicul. Oraºul fiind
foarte aglomerat, am hotãrât sã
ne deplasãm folosind trasportul în comun, staþia de autobuz
fiind destul de aproape. Aerul
condiþionat din autobuzul hibrid a fãcut suportabilã cãldura de afarã ºi am ajuns destul
de repede la destinaþie. Momentul mult aºteptat a sosit ºi
26 iulie - 1 august 2017

revederea cu bunicul a fost
foarte emoþionantã. Acesta
mi-a spus cã luase bilete pentru a merge împreunã cu vãrul meu la primul meci european al echipei municipalitãþii, CS Universitatea Craiova, meci ce urma sã consfinþeascã ºi inaugurarea noii arene ultramoderne a oraºului.
Întrucât starea medicalã nu îi
permitea sã mai meargã la stadion, bunicul mi-a dat biletul
ºi m-a rugat sã merg cu vãrul
meu la acest meci care va rãmâne consemnat în istorie, el
urmând sã priveascã meciul
cu Milan de la televizorul din
salon. A doua zi l-am sunat pe
vãrul meu, care s-a bucurat sã
audã cã sunt în Craiova ºi ma invitat la el acasã pentru ami arãta apartamentul pe care
ºi l-a luat în “Cartierul Chinezesc” de locuinþe pentru tineri, cât ºi pentru a-mi revedea nepoþeii. Aceºtia mi-au
povestit cu mult entuziasm
despre locul unde le place cel
mai mult sã meargã sã se distreze, ºi anume la Water Parkul din Parcul Tineretului.
“Ziua Europeanã” a venit, iar
meciul cu mult mai galonata
echipã a Milanului s-a încheiat la egalitate, rezultatul fiind
unul mai mult decât onorabil.
M-am întors la spital pentru
a-i povesti bunicului despre
atmosfera trãitã pe stadion, iar
el ºi-a amintit cu multã emoþie despre marile meciuri europene ale Craiovei Maxima.
În zilele urmãtoare, bunicul sa simþit mai bine ºi a fost externat, iar eu a trebuit sã-mi
iau la revedere de la cei dragi,
dar ºi sã-mi iau angajamentul
cã îi voi vizita mai des în anii
urmãtori!
ªi acum, sã revenim la realitate!... Suntem în Craiova
anului 2017 ºi, din pãcate, textul nu reprezintã normalitatea,
ci este doar o poveste despre
cum ar trebui sã fie!

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

Sãrbãtoare în Budeºti,
cea mai industrializatã
comunã din Vâlcea

P

e 30 iulie, cetãþenii comunei Budeºti, cea mai
industrializatã localitate
a judeþului Vâlcea, sãrbãtoresc
prima atestare documentarã
care dateazã din anul 1445. Primarul Ion Vlãdulescu spune cã
pentru aceastã sãrbãtoare administraþia localã a pregãtit un
program complex, ce conþine
manifestãri culturale, omagiale,
sportive, precum ºi concerte
susþinute de artiºti consacraþi.
Vor cânta Constantin Enceanu, Niculina Stoican; Alexandra
Ungureanu & Crusch
Ora10.00 – Activitãþi sportive; 11.00 – ªedinþã festivã la
Consiliul Local; 12.00 – Activitãþi culturale: „1445 ani –
Prima atestare documentarã a
localitãþii Budeºti”; 13.00 – Festivitate de premiere a cuplurilor care împlinesc 50 de ani de
cãsãtorie; 14.00 – Mesajul primarului localitãþii, cât ºi al invitaþilor; 15.00 – Program artistic: muzicã popularã cu Maria
Bãdilã Irimia, Rodica Nicolescu, Ilie Durã, Costel Ghinea,
Mirel Stoica, Dan Albulescu,
Tibi Ene; 18.00 – Constantin
Enceanu; 20.00 – Niculina Stoi-

P

ropuse atât ca o modalitate practicã de petrecere a timpului liber
pentru cei mici, cât ºi pentru a
pãstra contactul cu publicul tânãr ºi a revitaliza interesul acestora pentru istorie ºi arheologie,
atelierele creative: “Micul arheolog”, „Mânuþe pricepute” ºi
„Creaþie bijuterii”, dezvoltate în
cadrul proiectului cultural
„Prietenii istoriei”, au un important rol educativ ºi trebuie percepute în cheia transferului interactiv, interdisciplinar, ce conduce imaginaþia ºi creativitatea
participanþilor de la artefactele
istorice la dezvoltarea cunoºtinþelor teoretice de culturã, istorie ºi arheologie.
Dacã în cadrul atelierului
„Micul arheolog” cei mici au
învãþat tehnicile de sãpãturã arheologicã ºi au descoperit obiecte din diferite epoci istorice,
dar ºi povestea lor, participanþii modulului „Mânuþe pricepute” ºi-au arãtat îndemânarea în
prelucrarea lutului ºi ipsosului,
www.indiscret.ro

realizarea de vase ceramice ºi
statuete antropo ºi zoomorfe,
inspirându-se de la artefactele
ce se gãsesc în patrimoniul muzeal.
În cadrul atelierului „Creaþie
bijuterii”, copiii ºi-au dat frâu
liber imaginaþiei ºi au creat obiecte de podoabã istoricã – brãþãri, cercei, coliere, inele.
Tematicile diverse ºi atractive, propuse de specialiºtii Muzeului Olteniei, stimularea consecventã a interactivitãþii ºi creativitãþii celor peste 150 de participanþi, cu vârste cuprinse între 4 ºi 12 ani, au determinat
familiarizarea micuþilor participanþi cu tehnicile ce aduc la viaþã obiectele ºi comorile civilizaþiilor din trecut.
Astfel, sub coordonarea arheologilor ºi muzeografilor
Secþiei de istorie-arheologie,
copiii au învãþat sã identifice un
sit arheologic, sã traseze o secþiune arheologicã, sã foloseas-

cã instrumentele specifice unui
ºantier arheologic (ºpaclu, ruletã, perie, busolã).
De asemenea, au fãcut sãpãturi sistematice respectând toate etapele specifice ºantierelor
arheologice: mãsurare topograficã, colectare material arheologic (silexuri, ceramicã neoliticã, bãnuþi), desenarea artefactelor descoperite, au învãþat sã
cureþe ºi sã clasifice obiectele
descoperite, sã reconstituie, în
replici de lut, vase ceramice.
Demarate cu multã emoþie ºi
aºteptãri imense, în data de 1
iulie a.c., atelierele creative dezvoltate de Secþia de istorie-arheologie au oferit cadrul perfect
pentru dezvoltarea de prietenii,
au adus cunoaºtere ºi amuzament, dar ºi recunoaºterea îndemânãrii participanþilor prin oferirea de diplome onorifice prin
care li se acordã titlul onorific
de „Prietenii istoriei la Muzeul
Olteniei Craiova”.

Publicitate

Miercuri, 26 iulie,
începând cu ora 10.00,
în spaþiul interactiv al
Secþiei de istoriearheologie, din cadrul
Muzeului Olteniei, va
avea loc festivitatea
de premiere a participanþilor la proiectul
cultural-educativ
„Prietenii istoriei”,
demarat la începutul
lunii iulie de cãtre
specialiºtii secþiei.

can; 22.00 – Muzicã uºoarã:
Alexandra Ungureanu &
Crusch; 23.30 – Focuri de artificii.
Documentele care atestã existenþa satului Budeºti dateazã din
anul 1445 - Târgoviºte, când
Vlad Dracul Voevod întãreºte
satele Bãrbãteºti, Budeºti ºi
Ciocãneºti, precum ºi din anul
1523 - Râmnic, atunci când
Radu Voevod - Domn în toatã
þara Ungro-Vlahia, va da o cinã
lui Teodosie Rudeanu, postelnic, vistier ºi vornic, unul dintre marii feudali ai Þãrii Româneºti, care în 1521 stãpânea 36
de sate. Teodosie Rudeanu este
cunoscut în istoriografia românã drept autor al unei cronici a
domniei lui Mihai Viteazul.
Bogdan Petriceicu Hasdeu îl
considerã cel mai profund om
de stat dintre boierii români de
atunci.
La ora actualã, în Budeºti, firmele româneºti ºi strãine au creat circa 3.000 de locuri de muncã. Primarul Vlãdulescu a declarat cã pânã la sfârºitul acestui an vor fi create încã 400 de
locuri de muncã.
(M.P.)

26 iulie - 1 august 2017
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MIERCURI, 26 IULIE

• ora 10.00 – Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea „Cenuºãreasa”, dupã Fraþii
Grimm, regia Alin Pãiuº – Distribuþia: Anca Olteanu, Gogu
Preda, Camelia Constantin,
Mãdãlina Floroaica, Olimpia
Deaconescu, Mihaela Mihai,
Gabriel Popescu, Constantin
Gherghina, Julliet Attoh, Radu
Bunescu, Cãtãlina Sima, Georgiana Marin, Alexandru Nuþã,
Tatiana Serghi, Ionuþ Mocanu,
Diana Gherasim – în sala Cinematografului „Geo Saizescu”
(spectacol pentru copii);
• ora 10.00 -18.00 – ZÃVOIUL COPIILOR - Compania de
Teatru „Animis” Bucureºti prezintã spectacole pentru copii,
ONG-uri locale organizeazã
Ateliere de creaþie pentru copii
- în Parcul Zãvoi;
• ora 13.30 – Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea „Desculþ în parc”, dupã Neil
Simon, regia Bogdan Cristian
Drãgan – Distribuþia: Mihaela
Mihai, Gogu Preda, Cãtãlina
Sima, Gabriel Popescu, Ionuþ
Mocanu – în sala Cinematografului „Geo Saizescu”;
• ora 17.00 – Compania de
Teatru „Arabesque” Râmnicu
Vâlcea - „Medalion coregrafic
– Pãrþi solistice”, coregraf prof.
Angela Burlacu - în Parcul Zãvoi;
• ora 18.00 – Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea „Freud ºi Bunul Dumnezeu”, de
Mircea M. Ionescu, regia Alin
Holcã – Distribuþia: Alin Holcã,
Tatiana Serghi, Anca Olteanu,
Anca ªerban – în sala „Zãvoi”;
• orele 18.00 - 21.00 – Compania de Teatru „Famous Art”
Cluj-Napoca - „Statui în levitaþie” - la „Bârlog”, în Parcul Zãvoi;
• ora 20.00 – Teatrul de Comedie Bucureºti - „Cea mai puternicã”, de August Strindberg,
un spectacol-laborator condus de
Antoaneta Cojocaru – Distribuþia: Mihaela Teleoacã, Antoaneta Cojocaru – în sala Cinematografului „Geo Saizescu”.

JOI, 27 IULIE

• orele 10.00 -18.00 – ZÃVOIUL COPIILOR - Compania de
Teatru „Animis” Bucureºti prezintã spectacole pentru copii,
ONG-uri locale organizeazã
Ateliere de creaþie pentru copii
- în Parcul Zãvoi;
• ora 11.00 – Compania de
Teatru „MiniArtShow by Ioana
Ginghinã” Bucureºti - „Cântec
pentru Tisha”, text ºi versuri de
Andreea Gaica, regia Felicia
Dalu – Distribuþia: Andra Mirescu, Andreea Gaica, Andreea
26 iulie - 1 august 2017

Încã trei zile de teatru la Râmnicu Vâlcea
Programul Festivalului Ariel Râmnic Fest
Mera, Andrei Atabay, Viorel
Ionescu – în sala Cinematografului „Geo Saizescu” (spectacol
musical pentru copii);
• ora 14.00 – Teatrul „Coquette” Bucureºti - „Colonelul ºi
pãsãrile” de Hristo Boicev, regia Ingrid Bonþa – Distribuþia:
Celina Niþu, Alexandra Gabriela Niþã, Ruxandra Bãlaºu, Iulia
Carnaru, Pavel Bârsan – în sala
Cinematografului „Geo Saizescu” ;
• ora 18.00 – FUEGO - „Testament” – Spectacol de teatru,
muzicã ºi poezie – în sala Consiliului Judeþean Vâlcea;
• orele 18.00 - 21.00 – Compania de Teatru „Famous Art”
Cluj-Napoca - „Bufonii regali”
- la „Bârlog”, în Parcul Zãvoi;
• ora 19.00 – Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea „Before Breakfast”, de Eugene
O’Neill, regia Constantin Florescu – Distribuþia: Iulia Verdeº
– în sala „Zãvoi”;
• ora 20.00 – Compania de
Teatru „D’Aya” Bucureºti „Dragostea dureazã trei ani”,
dupã Frédéric Beigbeder, regia
Chris Simion-Mercurian – Distribuþia: Cristi Iacob, Mihaela
Teleoacã, Gabriela Iacob, Vitalie Bichir – în sala Cinematografului „Geo Saizescu”.

VINERI, 28 IULIE

• ora 10.00 – ZÃVOIUL COPIILOR - ONG-uri locale organizeazã Ateliere de creaþie pentru copii - în Parcul Zãvoi;
• ora 11.00 – Teatrul de Umbre Bucureºti - „Ocolul pãmântului în 80… de umbre” – Povestea umbrelor cu Leon Magdan, Profesorul de joacã – în
sala Cinematografului „Geo
Saizescu” (spectacol pentru copii);
• ora 13.30 – Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea „Scaunele”, dupã Eugene Ionesco, regia Alexandru Boureanu –
Distribuþia: Camelia Constantin,
Dan Constantin – în sala Cinematografului „Geo Saizescu”;
• orele 18.00 - 21.00 – Compania de Teatru „Famous Art”
Cluj-Napoca - „Light Walkers”
- la „Bârlog”, în Parcul Zãvoi;
• ora 20.00 – Teatrul „Act”
Bucureºti - „N-ai tu treabã! –
dupã Dãnilã Prepeleac de Ion
Creangã”, de Cãtãlin ªtefãnescu, regia Alexandru Dabija –
Distribuþia: Marcel Iureº, Andrei Sevºan, Alexandru Voicu –
în sala Cinematografului „Geo
Saizescu”.

SÂMBÃTÃ, 29 IULIE

• ora 10.00 – ZÃVOIUL COPIILOR - ONG-uri locale organizeazã Ateliere de creaþie pentru copii - în Parcul Zãvoi;
• ora 10.00 – Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea -

Marcel Iureº
ªedinþa solemnã (participã ºi
actorii Teatrului Municipal
„Ariel” – pe traseul: Primãria
municipiului Râmnicu Vâlcea –
Casa Memorialã „Anton Pann”
– „Fântâna Barbu ªtirbei” din
Parcul Zãvoi;
• ora 10.30 – Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea –
Parada paºoptiºtilor – în Sala
Consiliului Local – la Primãria
municipiului Râmnicu Vâlcea;
• ora 10.45 – Compania de
Teatru „Famous Art” Cluj-Napoca - „Statui romane” - la
„Fântâna Barbu ªtirbei”, în Parcul Zãvoi;
• ora 20.00 – Teatrul Naþional Bucureºti - „ActOrchestra”,
regia Horia Suru – Distribuþia:
Petre Ancuþa, Florin Cãlbãjos,
Emilian Mârnea – în sala Cinematografului „Geo Saizescu”;
• orele 21.00 – 21.40 – Compania de Teatru „Famous Art”
Cluj-Napoca - „Regatul de foc”
– în Parcul Zãvoi.

Programul
de spectacole –
ZÃVOIUL COPIILOR
TRUPA DE TEATRU „ANIMIS” BUCUREªTI
ONG-urile locale: Asociaþia
„ZÂMBETE COLORATE”
Râmnicu Vâlcea, Asociaþia
„SPERANÞÃ PENTRU RÂMNIC” Râmnicu Vâlcea

MARÞI, 25 IULIE

• ora 18.00 – Inaugurare JOCUL COPILÃRIEI – spectacolul interactiv „HIPERZÃPÃCEALA”.

MIERCURI, 26 IULIE

• ora 10.00 – JOCUL COPILÃRIEI – spectacolul „VINO
SÃ TE JOCI CU NOI ºotronul,
elasticul, sãrim coarda, mãgarul
între oi, ºtafeta buclucaºã, min-

gea sare în gãleatã”;
• orele 10.00-12.00 – ATELIERE DE CREAÞIE (ONGurile locale: Asociaþia „ZÂMBETE COLORATE” Râmnicu
Vâlcea ºi Asociaþia „SPERANÞÃ PENTRU RÂMNIC” Râmnicu Vâlcea);
ATELIER DE MARIONETE
ªI ATELIERE CREATIVE:
• ora 11.00 – ORA DE DISTRACÞIE la Bârlog;
• ora 12.00 – spectacolul
„PUNGUÞA CU DOI BANI”
(teatru de pãpuºi);
• orele 16.00-18.00 – ATELIERE DE CREAÞIE (ONGurile locale: Asociaþia „ZÂMBETE COLORATE” Râmnicu
Vâlcea ºi Asociaþia „SPERANÞÃ PENTRU RÂMNIC” Râmnicu Vâlcea);
• ora 19.00 – spectacolul interactiv de percuþie „MICUL
TOBOªAR”.

JOI, 27 IULIE

• ora 10.00 – JOCUL COPILÃRIEI – spectacolul „VINO
SÃ TE JOCI CU NOI ºotronul,
elasticul, sãrim coarda, mãgarul
între oi, ºtafeta buclucaºã, mingea sare în gãleatã”;
• orele 10.00-12.00 – ATELIERE DE CREAÞIE (ONGurile locale: Asociaþia „ZÂMBETE COLORATE” Râmnicu
Vâlcea ºi Asociaþia „SPERANÞÃ PENTRU RÂMNIC” Râmnicu Vâlcea);
ATELIER DE MARIONETE
ªI ATELIERE CREATIVE:
• ora 11.00 – ORA DE DISTRACÞIE la Bârlog;
• orele 16.00-18.00 – ATELIERE DE CREAÞIE (ONGurile locale: Asociaþia „ZÂMBETE COLORATE” Râmnicu
Vâlcea ºi Asociaþia „SPERANÞÃ PENTRU RÂMNIC” Râmnicu Vâlcea);
• ora 17.00 – spectacolul
„SCUFIÞA ROªIE” (teatru de
pãpuºi);

• ora 18.00 – spectacolul interactiv de percuþie „MICUL
TOBOªAR”.
VINERI, 28 IULIE
• ora 10.00 – JOCUL COPILÃRIEI – spectacolul „VINO
SÃ TE JOCI CU NOI ºotronul,
elasticul, sãrim coarda, mãgarul
între oi, ºtafeta buclucaºã, mingea sare în gãleatã”;
• orele 10.00-12.00 – ATELIERE DE CREAÞIE (ONGurile locale: Asociaþia „ZÂMBETE COLORATE” Râmnicu
Vâlcea ºi Asociaþia „SPERANÞÃ PENTRU RÂMNIC” Râmnicu Vâlcea);
ATELIER DE MARIONETE
ªI ATELIERE CREATIVE:
• ora 11.00 – ORA DE DISTRACÞIE la Bârlog;
• orele 16.00-18.00 – ATELIERE DE CREAÞIE (ONGurile locale: Asociaþia „ZÂMBETE COLORATE” Râmnicu
Vâlcea ºi Asociaþia „SPERANÞÃ PENTRU RÂMNIC” Râmnicu Vâlcea);
• ora 18.00 – spectacolul de
improvizaþie „5 MINUTE DE
CELEBRITATE” (teatru de pãpuºi);
• ora 19.00 – spectacolul interactiv „POVEªTI CU VRÃJI
PRÃJI”.

SÂMBÃTÃ, 29 IULIE

• orele 16.00-18.00 – ATELIERE DE CREAÞIE (ONGurile locale: Asociaþia „ZÂMBETE COLORATE” Râmnicu
Vâlcea ºi Asociaþia „SPERANÞÃ PENTRU RÂMNIC” Râmnicu Vâlcea);
* PROGRAMUL DE VÂNZARE A BILETELOR PE TOATÃ
PERIOADA FESTIVALULUI DE
TEATRU “ARIEL RÂMNIC
FEST”, ediþia a VII-a, 2017, este
în intervalul 12.00-20.00, la Cinematograful “GEO SAIZESCU”.
Rezervãri bilete la numãrul de
telefon 0741.287.911.
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

19.00, Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – Concert estival al
Corului Academic ”Euphonia”,
dirijor Aurel Poenaru. În program - lucrãri din repertoriul
naþional ºi universal.

SPORT

9.00, Stadionul Zãvoi –
”Cupa Imnului” la fotbal copii
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.
17.00, Stadionul Zãvoi –
”Cupa Imnului” la fotbal copii
17.00, Splaiul Independenþei
– Spectacol folcloric cu: artiºti
amatori locali, Denisia Paliþã,
Alexandra Dicu, Elena Ghiþulete, Ansamblul ”Rapsodia Vâlceanã”, Vlad Teodosiu, Hangiþele, Ana Maria Iorga, Maria
Dragomiroiu, Nineta Popa, Adi
de la Vâlcea.
19.00, Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – 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
21.15, Parcul Mircea cel Bãtrân – Deschiderea Festivalului
de Film CineVil 2017, prezintã
Irina Margareta Nistor • (21.25)
“Scris / nescris”, 2016, film
experimental, regia Adrian Siliºteanu • (21.45) “Afacerea
Est”, 2016, comedie, regia Igor
Cobileanski, cu Ion Sãpdaru,
Constantin Puºcaºu, Daniel
Busuioc; invitat: actorul Constantin Puºcaºu *

Sâmbãtã, 29 iulie

09.00, Parcul Zãvoi – Deschiderea Târgului Meºterilor Populari din România - ed. a XX-a
09.00, Stadionul Zãvoi –
”Cupa Imnului” la fotbal copii
09.00, în faþa Parcului Mircea
cel Bãtrân – Deschiderea expoziþiei de maºini de epocã (pânã
duminicã, 30 iulie, ora 12.00)
09.00 – 09.30, Primãria municipiului – Start festiv în Transalpina Retro Rally
09.30 – Primirea delegaþiilor
strãine de cãtre primarul Mircia
Gutãu
10.00, Primãria municipiului
– ªedinþa festivã a Consiliului
Local Municipal
10.30 – Parada festivã pe traseul Primãria municipiului –
Biserica Toþi Sfinþii (slujbã de
sfinþire a drapelului naþional) Casa Memorialã ”Anton Pann”
(moment artistic Teatrul Municipal ”Ariel”) – Parcul Zãvoi
www.indiscret.ro
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10.50, Parcul Zãvoi (fântânamonument) – Ceremonial militar – religios / Discursuri oficialitãþi / Intonarea Imnului Naþional cu participarea corului
”Euphonia”
11.30, Parcul Zãvoi (zona
fântânii-monument) – Cocktail
17.00, Stadionul Zãvoi –
”Cupa Imnului” la fotbal copii
17.00, piscina ”Casa Tineretului” – ”Cupa Imnului” la înot
17.00, Splaiul Independenþei
– Spectacol pop-rock cu: artiºti
amatori locali, Trupa Zero, Ami,
Matteo, Francesco Napoli, Direcþia 5
18.00, Galeria ”Constantin
Iliescu”, Consiliul Judeþean
Vâlcea: vernisajul Expoziþiei
”Semne ºi semnificaþii plastice”
19,00, Muzeul de Arta ”Casa
Simian” (curtea interioarã) vernisajul Expoziþiei de artã
plasticã a artistului Dumitru
Radu
21.15, Parcul Mircea cel Bãtrân – Festivalul de Film CineVil 2017 • “Nemaivãzutele
aventuri ale omului invizibil”,
2017, regia Tudor Botezatu •
(21.45) “6,9 pe scara Richter”,
comedie, regia Nae Caranfil, cu
Teodor Corban, Maria Obretin,
Constantin Florescu; invitat,
actorul Constantin Florescu *
22.00, Splaiul Independenþei
– Spectacol de lasere

24.00, Galeriile ARTEX –
Salonul Judeþean de Artã al
UAP Vâlcea

Duminicã, 30 iulie

09.00 – 20.00, Parcul Zãvoi:
Târgul Meºterilor Populari din
România, ed. a XX-a
11.00, Parcul Zãvoi – ”Cupa
Imnului” la patine cu role
13.00, Parcul Zãvoi – ”Cupa
Imnului” la skateboarding
17.00, Splaiul Independenþei
– Spectacol pop-rock cu: artiºti
amatori locali, DJ Jungle, Compact, Alex Velea, Antonia, 3
Sud-Est
19.00, Splaiul Independenþei
– Prezentarea echipei de handbal feminin HCM Râmnicu
Vâlcea pentru sezonul competiþional 2017 - 2018
21.15, Parcul Mircea cel Bãtrân - Festivalul de Film CineVil 2017 • Scurt metraje româneºti premiate la mari festivaluri internaþionale • (21.45)
“# Selfie 69”, comedie, regia
Cristina Iacob, cu Crina Semciuc, Olimpia Melinte, Levent
Sali, Vlad Logigan; invitat, actorul Levent Sali *
23.00, Splaiul Independenþei
– Foc de artificii
* În caz de vreme nefavorabilã, proiecþiile vor avea loc în
Sala Consiliului Judeþean

Înaintea furtunii

artidele disputate în cadrul etapei cu numãrul
2 a Ligii lui Gino au arãtat cã reprezentantele fotbalului românesc în cupele europene nu prea se aflã cu pregãtirea la zi. Îi plângeam pe italieni
ºi pe spanioli cã încep campionatul mai târziu ºi cã, în comparaþie cu noi, prind vitezã mai
spre toamnã. Când colo, ce sã
vezi? Adversara Craiovei, AC
Milan, care epateazã cã va avea
de luptat mai mult cu fusurile
orare decât cu inamicul de la
Severin, face 4-0 cu Bayern
Munchen ºi ne face ºi pe noi
sã dârdâim în plinã caniculã.
Dar ºi inamicul de la Severin
scoate abia 1-1 cu o abia venitã entitate din play-out. Granzii mioritici, care trag cu ochiul
la hemoragia de capital din
Champions League, aproape cã
s-au topit: CFR Cluj-Viitorul 20, Poli Timiºoara-FCSB 0-1.
Pentru cã îl iubim pe ”Rege”,
nu vom adãuga decât cã bravii
sãi feciori de minge nu prea sau întâlnit cu dumneaei, principala calitate a lor fiind castitatea. Asta, dacã n-a fost o strategie de a pãcãli bãtrânele vulpi
de la Apoel. În Banat, ”astralii” lui Gigi au nãduºit pânã sã
extragã din burtoiul balenei
mãrgica unei victorii chinuite.
Nu intuim ce le va spune oltenilor sãi înfiaþi antrenorul Devis Mangia apropo de ciocnirea iminentã cu aisbergul peninsular. Cãrþile, din care nu lipseºte Napoleon, sunt pline de
discursuri mobilizatoare. Hagi
s-a pronunþat deja dupã ispra-

va de la Cluj prãbuºitã peste
Benzar ºi compania: ”Treziþivã”! De fapt, întreg furgonul
comandat de Gino Iorgulescu
ºi expertizat de Burleanu este
un dulce legãnat, un banc fabulos de corali ºi perle care de
care mai ºlefuibile mediatic.
Tocmai când era sã scriu cã Dinamo pare mai închegatã la început de sezon, cade trãsnetul.
Pierde acasã cu Botoºaniul: 01. Mutul de Enache îl înfundã
pe ”Guriþã”, iar Golofca e mai
rentabil decât Nemec. Or fi jucând reprezentantele noastre
”pe fals” pentru a nu-ºi deconspira schemele? Ar fi un teatru
perfect! Mai degrabã, diferenþa de structurã ºi piloni dintre
Vest ºi Est, aceea la care se referea tehnicianul Viitorului.
Marketingul supradimensionat, foamea de bani (a se reflecta cât talent ºi câtã inflaþie),
fac un erou din debutantul cu
douã ºuturi în barã ºi al treilea
pe lângã. Ne batem cu toate
mijloacele în campionat sã ne
agãþãm de cupele europene, dar
dupã câteva deplasãri exotice
nu ºtim pe unde ne e drumul
spre casã. Dezamãgiþi, storºi de
vlagã ºi de iluzii, o luãm de la
capãt ºi mai încrâncenaþi. Valorile, sã creºtem valori. Clujul nu mai creºte nimic. Ia dea gata, cumpãrã ºi vinde în
neºtire. La un bãþ distanþã de
cucerirea titlului, Academia
Hagi e ridiculizatã de pragmatismul lui Mureºan ºi de banii
fãrã numãr ai celor de lângã el.
Revanºa moralã ar fi Europa.
Cât timpul mai are rãbdare.

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
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Tel: 0251.562.674
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0744.354.686
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Vâlcea: Demersuri pentru
crearea unei regii judeþene
de transport în comun
Consiliul Judeþean
Vâlcea a demarat
studiile preliminare
pentru crearea unei
regii judeþene de
transport în comun, a
declarat pentru Indiscret în Oltenia preºedintele Constantin
Rãdulescu (foto).
Autobuzele ar putea fi
achiziþionate printr-un
program european, a
precizat liderul CJ
Vâlcea.

Penibil!
O acþiune altfel lãudabilã
a Fundaþiei Inimã pentru
Inimã, organizatã sâmbãtã
în Parcul Zãvoi din Râmnicu Vâlcea, a stârnit râsul
participanþilor, majoritatea
copii. Motivul, þinuta indecentã a amfitrioanei pe post
de porumbel al pãcii. Ca ºi
cum nu ar fi fost suficient,
doamna spunea la microfon
niºte platitudini perfecte:
“Sã fie pace !!!”, ”Noi vrem
pace !!!”. Ce bine se potriveste asta cu “Lasã-i în
pace!”

selli a surprins, în acuarelele ei, o parte din farmecul
acestui eveniment. Remarcabil!

de Marielena Popa
”Ne gândim foarte serios,
având în vedere experienþele
triste pe care le-am avut anul
trecut, când am rãmas cu copiii
ºi pãrinþii pe jos, din pricina
unor probleme între operatorii
de transport ºi autoritãþile statului, ne gândim la înfiinþarea
unei regii judeþene de transport
în comun. Aºa cum avem Regia Judeþeanã de Drumuri ºi
Poduri, sã avem ºi Regia Judeþeanã de Transport în Comun,
pe câteva trasee. Aºadar, sã
existe o regie de transport de
stat. Deocamdatã, nu avem o
dimensiune a acestor trasee,

Dat afarã pentru o
bãtaie imaginarã?
Scandal în ALDE Vâlcea,
dupã ce Eduard Vîrlan s-a
lãudat în faþa a doi jurnaliºti
cã a vrut sã îl umple de
pumni pe preºedintele judeþean, Dumitru Lovin, dupã
care nu a mai recunoscut.
Acum, se aude cã Lovin
vrea sã îl dea afarã pe Vîrlan din partid. Pãi, pentru ce,
stimabile, pentru niºte
pumni imaginari?

Open Air Blues la
Brezoi, în
Actorul ºi
acuarelele
Angelei Tomaselli mãicuþele
Foarte tare discursul acto-
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rului Florin Zamfirescu în
deschiderea celei de-a IX-a
ediþii a Taberei de Teatru de
la Cãlimãneºti. Zamfirescu
a vorbit, printre altele, despre insula Ostrov, un loc
folosit doar pentru treburi
mãnãstireºti. „Cãlimãneºtiul
avea Ostrovul, care este o
mare pierdere pentru acest
oraº. Cu toatã credinþa manifestatã ºi mãrturisitã, nu
mi se pare deloc normal ca
Ostrovul sã fie sechestrat de
o mãnãstire din 1521, prima
mãnãstire de maici din România, fãcutã de Neagoe
Basarab. Nu e deloc normal
ca toatã insula sã fie sechestratã cu lacãt, la ora 9 seara,
pentru cã sunt ºapte mãicuþe acolo care se tem de viol”.

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

tãm în privinþa costurilor ºi de
unde am putea obþine banii.
Cert este cã din informaþiile pe
care le am este posibil sã achiziþionãm niºte autobuze printrun program european”, a spus
preºedintele CJ Vâlcea.

Anul trecut,
20 de trasee
au fost paralizate
temporar din cauza
problemelor unui
transportator privat
În 2016, transportul în comun
de pe 20 de trasee din judeþul
Vâlcea a fost paralizat câteva
sãptãmâni, dupã ce Inspectoratul de Stat pentru Controlul în
Transportul Rutier (ISCTR) a
suspendat licenþa de transport
a firmei MatDan.
”Eu nu mai accept ca vâlcenii sã fie puºi în situaþia în care
s-au aflat anul trecut, când copiii nu au mai avut cu ce merge
la ºcoalã, iar pãrinþii la serviciu. Eu consider cã noi, autoritãþile judeþene ºi locale, trebuie
sã luãm toate mãsurile pentru
ca viaþa cetãþenilor sã se îmbunãtãþeascã ºi sã nu fie afectatã”, a conchis Constantin Rãdulescu.

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

Pensiunea Siva

Publicitate

În premierã, un festival de
blues ºi jazz este nu numai
fotografiat ºi filmat, ci ºi
pictat. S-a întâmplat la prima ediþie a Festivalului
Open Air Blues la Brezoi,
unde pictoriþa Angela Toma-

suntem la stadiul în care am
cerut puncte de vedere la Ministerul Transporturilor, la Ministerul Dezvoltãrii Regionale,
la alte instituþii abilitate. Lucrãm în acest moment la niºte
simulãri de trasee, ne documen-

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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