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Ultima ºedinþã
de varã dezgheaþã
preþul gigacaloriei
la Craiova
Prima scumpire la cãldurã
dupã o perioadã de îngheþ a
preþurilor de mai bine de
cinci ani. Craiovenii vor plãti
cu 7 la sutã mai mult la
factura de cãldurã emisã de
Termo Craiova SRL, potrivit
unui proiect care intrã sãptãmâna aceasta în dezbaterea
consilierilor municipali.
Tariful pe gigacaloria livratã
populaþiei de SRL-ul municipal rãmãsese neschimbat de
la începutul primului mandat
de primar al Liei Olguþa
Vasilescu.
de Nicuºor Fota

T

ariful energiei termice facturate
populaþiei creºte de luna viitoare
cu 16 lei, dupã cum aratã documentele înaintate consilierilor locali craioveni. Proiectul „privind aprobarea preþului local la energia termicã produsã, distribuitã ºi furnizatã din centralele termice, pe bazã de gaze naturale ºi prin puncte termice, precum ºi a tarifului de distribuþie ºi furnizare a energiei termice pentru populaþie ºi agenþii economici” a fost
introdus în dezbaterea aleºilor locali craioveni peste ordinea de zi, urmând a fi
aprobat în ºedinþa ordinarã din 31 august
a Consiliului Local Municipal.
În documentaþia înaintatã consilierilor
locali craioveni, funcþionarii primãriei
invocã drept motiv pentru scumpirea gigacaloriei noul preþ perceput de Complexul Energetic Oltenia pentru agentul
termic distribuit de SRL-ul municipal
prin punctele termice, valabil de la începutul acestui an, precum ºi douã hotãrâri anterioare ale consiliului local, din
2016, privind cota pierderilor tehnologice acceptate în punctele ºi centralele
termice ale Termo Craiova SRL ºi cota
de 5 la sutã din tarif alocatã dezvoltãrii.
„Preþul pentru energia termicã livratã sub
formã de apã caldã, facturat de cãtre
CEO de la 1 ianuarie 2017, este de
123,83 lei/Gcal fãrã TVA, conform adresei SC Termo Craiova nr.461/
03.01.2017. În conformitate cu prevederile HCL nr.27/21.07.2016, valoarea
pierderilor tehnologice de energie termi30 august - 5 septembrie 2017

cã au fost stabilite la 19,31% pentru
punctele termice ºi de 21,05% pentru
centralele termice, iar conform prevederilor HCL nr.133/29.09.2016, s-a aprobat o cotã de dezvoltare a SACET de 5%
din tariful de producere ºi distribuþie a
energiei termice. În vederea punerii în
practicã a celor douã hotãrâri amintite
mai sus, SC Termo Craiova SRL a fundamentat noi preþuri ºi tarife cãtre
ANRSC în vederea avizãrii”, se aratã în
raportul întocmit de angajaþii Primãriei
Craiova.

236 lei/gigacalorie –
noul preþ al cãldurii
pentru craioveni
Avizele ANRSC au fost deja obþinute,
precizeazã documentaþia înaintatã consilierilor locali, tariful pentru gigacaloria facturatã populaþiei urmând sã creascã de la 220 la 236 de lei. „Din cele arãtate mai sus rezultã un preþ final, pentru
energia termicã distribuitã prin punctele
termice, de 110,31 + 123,83 = 234,14
lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru agenþii
economici ºi 131,27 +147,36 = 278,63
lei , inclusiv TVA, pentru populaþie.
Având în vedere faptul cã tariful energiei termice produsã în punctele termice, care reprezintã aproximativ 93% din
energia termicã livratã populaþiei, se
modificã de la 262,27 lei/Gcal la 278,63
lei/Gcal, se propune modificarea tarifului local la energia termicã facturatã populaþiei de la 220,5 lei/Gcal la 236,86
lei/Gcal, inclusiv TVA, reprezentând o
creºtere de 7,42%”, se aratã în raportul
anexat proiectului de hotãrâre.

Sosit pe meleaguri doljene pentru a lua pulsul ºi a
încuraja organizaþia localã, preºedintele Partidului
Naþional Liberal, Ludovic Orban, a dovedit tuturor de ce
este un lider de anvergurã pe scena politicã româneascã
de mai bine de 15 ani. Fãrã a se sfii, natural, liberalul-ºef
s-a amestecat în mulþimea strânsã cu ocazia zilelor
comunei Coþofenii din Dos ºi ale oraºului Bãileºti, a
discutat relaxat cu cetãþenii ºi s-a fotografiat cu zeci
dintre aceºtia. Profitând de prezenþa lui Orban în Dolj,
oferim cititorilor noºtri un interviu cu cel care are misiunea de a redresa „corabia“ liberalã în urmãtorii patru ani.
de Cosmin Pretorian
Reporter: Domnule preºedinte, aþi
fost ministru al transporturilor care
acum zece ani aþi propus sã se construiascã drumul expres Craiova-Bucureºti. În acest sens, aþi fãcut studiul
de fezabilitate al acestei investiþii...
Iatã cã, dupã ce s-a renunþat la proiectul dumneavoastrã, pe motiv cã nu
este avantajos, dupã ce ani la rând
diverºi guvernanþi au promis cã vor
face o autostradã, acum s-a revenit ºi
s-a intrat în linie dreaptã tocmai cu
proiectul promovat de dumneavostrã...
Ludovic Orban: Am aprobat documentaþiile economico-tehnice ale acestei investiþii, în 2009 am prevãzut sumele necesare pentru demararea proiectului ºi, de asemenea, am pregãtit
documentaþia de licitaþie. În mod normal, la sfârºitul anului 2009 trebuia sã
demareze licitaþia. Dupã aceea a venit
altcineva, domnul Berceanu, dacã îmi
amintesc eu bine, a propus autostrada
sudului, dupã care iarãºi altcineva cu
altã propunere. Au trecut zece ani, sau pierdut zece ani, ºi iatã cã s-a revenit la proiectul promovat de mine. Probabil cã vor face acest drum expres în
baza documentaþiei realizate de mine.
Rep.: Putem vorbi, cel puþin în acest
caz, de o inconsecvenþã crasã la nivel
guvernamental. Dacã PNL va veni la
guvernare...
L.O.: (Precipitat) Infrastructura va
fi prioritate zero!
Rep.: Am înþeles. Ceea ce voiam sã
vã întreb eu, dacã PNL va veni la guvernare, va face demersurile pentru a
face un pact naþional cu privire la infrastructura României? Va invita PSDul ºi celelalte formaþiuni politice sã
semneze un memorandum în acest
sens?

L.O.: Ce sã faci cu PSD-ul? Ascultaþimã, e greu sã îi convingi pe unii oameni
care nu pricep despre ce este vorba ºi
care nu au niciun fel de interes. PSD-ul
întotdeauna a privit problemele de infrastructurã ca probleme, sã spun, secundare. Pentru ei, voturile le aduc kilometrii
de asfalt pe care îi fac în comune, legând
sate, cãtune ºi alte chestiuni de genul
acesta. În mintea lor, autostrãzile nu aduc
voturi, ceea ce este o mare prostie! Infrastructura modernã este suport al dezvoltãrii economice a României. Absenþa
infrastructurii reprezintã una dintre cele
mai grave bariere în dezvoltarea economicã a României, iar pentru noi este prioritate zero dezvoltarea infrastructurii critice, adicã marile tronsoane de autostrãzi.
Vorbim aici de Sibiu-Piteºti, autostrada
Moldova ºi nu numai. Din alt punct de
vedere, Doljul este un judeþ dunãrean.
Nerealizarea lucrãrilor de navigabilitate
a Dunãrii reprezintã un mare handicap
de dezvoltare a judeþelor dunãrene. Dunãrea, odatã ce îi asiguri navigabilitatea,
atunci transportul pe Dunãre va creºte
spectaculos.

Guvernul, solicitat sã se
implice în renaºterea
Uzinei de Avioane Craiova
Rep.: În ultimul an, asistãm la un amplu program de reînzestrare a armatei
române. Se vorbeºte despre investiþii în
industria de apãrare ale unor firme strãine. În ceea ce priveºte Fabrica de Avioane Craiova, care este singura uzinã care
a produs avioane de luptã, care face
mentenanþã acestor avioane...
L.O.: Înþeleg ce vreþi sã spuneþi. Eu
cred cã cei care concep aceste proiecte
ar trebui sã aibã în vedere aceastã capacitate de producþie ºi cred cã aici se poate dezvolta ceva. Cum este asocierea de

www.indiscret.ro

Or
ban, pr
eşedint
ele liber
alilor de pr
etutindeni, anunţă de la Cr
aio
va:
Orban,
preşedint
eşedintele
liberalilor
pre
Craio
aiov

3

“Nu voi accepta
niciun blat cu PSD-ul!”
INTERVIU

la fabrica din Moreni (uzina
care produce transportoare blindate ºi care a semnat un contract
de asociere cu producãtorul german Rheimetall n.red.), fie ca
la Braºov (unde s-a creat o firmã mixtã pentru producþia de
elicoptere).
Rep.: PNL-ul va încerca sã
sprijine o astfel de abordare.
Spre exemplu, o discuþie în
CSAT pe aceastã temã, promovatã de preºedintele Iohannis...?
L.O.: CSAT-ul nu poate interveni în chestiuni punctuale, economice. CSAT-ul aprobã strategia de apãrare ºi a aprobat cele
opt programe de înzestrare a armatei, dar nu poate sã decidã
condiþiile în care se vor negocia din punct de vedere economic. Spre exemplu, uitaþi-vã la
Polonia, care a cumpãrat, dacã
îmi amintesc bine, 42 de avioane F16 noi ºi au solicitat offset,
obþinând ca mentenanþa sã se
facã la ei în þarã, creând locuri
de muncã ºi generând investiþii. Noi am cumpãrat 12 avioane, sã zicem second hand, fãrã
ca nimeni sã se gândeascã la o
implicare a capacitãþilor industriale româneºti, care, din pãcate, au fost lãsate de izbeliºte în
ultimii 27 de ani. Iar armata
chiar are nevoie de înzestrãri
moderne, ne confruntãm cu o
intensificare clarã a presiunii
ruseºti!
Rep.: În ultimele luni, de la
instalarea cabinetului Tudose,
asistãm la o serie întreagã de
schimbãri ale fiscalitãþii României. Care credeþi cã vor fi consecinþele acestor modificãri?
L.O.: Se vãd deja primele
consecinþe! Deja existã investitori care erau pregãtiþi sã finanþeze capacitãþi de producþie ce
au decis sã mai aºtepte. Foarte
mulþi investitori din România
care doreau sã-ºi mãreascã capacitãþile de producþie, mai aºteaptã. Nimeni din mediul de
afaceri, în general niciun cetãþean român, nu ºtie la ce sã se
aºtepte din partea guvernului. O
asemenea avalanºã de propuneri în domeniul fiscal care toate sunt împotriva firmelor private, care nu fac altceva decât
sã creascã fiscalitatea, sã creewww.indiscret.ro

ze complicaþii suplimentare
pentru antreprenori ºi investitori, nu s-a mai vãzut de mult!
Impozitul pe cifra de afaceri,
taxa de solidaritate, impozitul
pe gospodãrie, rebotezat impozitul pentru persoane fizice pe
venitul global, contul special
pentru plata TVA-ului, readucerea supraaccizei la combustibil,
transferul cotelor de contribuþii
de la angajatori cãtre angajaþi,
discuþia despre naþionalizarea
Pilonului II de pensii, sunt doar
câteva dintre „minunile“ fiscale propuse în ultimele luni. Ce
aratã aceste mãsuri? Aratã cã,
dupã execuþia bugetarã pe primele ºase luni, nu existã capacitatea de a susþine cheltuielile
publice care au fost declanºate
prin modificãrile legislative pe
care le-au fãcut. Datele economice ne aratã reducerea investiþiilor private, peste 13%, creºterea deficitului comercial cu
peste 30%. Deficitul comercial
a crescut ca urmare a creºterilor de salarii ºi de pensii, care
automat a crescut consumul,
fãrã sã creascã capacitatea de
producþie a României. S-a deschis astfel poarta importurilor,
fãrã sã creascã capacitatea de
export. Acest lucru va duce la
creºteri ale presiunii pe monedã, va duce la un derapaj al cursului de schimb... Toate acestea
vor duce pânã la urmã la inflaþie, care deja a început sã creascã. BNR-ul nu mai poate sã o
þinã foarte mult pe loc pentru cã
ºi ei au o limitã de rezistenþã
care e datã de rezerva valutarã.
Apoi, investiþiile publice sunt la
cota zero! Unul dintre motoarele de creºtere sunt investiþiile, fie ele private sau publice.
Am avut de-a face cu cel mai
scãzut nivel al investiþiilor pe
primele ºase luni ale anului din
ultimii zece ani de zile. Este
absolut incredibil! Toate aceste
mãsuri aratã cã ei au nevoie de
bani ºi vor sã scoatã bani din
piatrã seacã. Din fericire, au renunþat la impozitul pe cifra de
afaceri. Trebuie sã vã spun cã
nu existã nicãieri în Europa astfel de impozit, decât pentru microîntreprinderi, aºa cum existã ºi la noi. De altfel, nici contul separat pentru plata TVA-

ului nu existã nicãieri în Europa, decât in Italia ºi se aplicã
doar companiilor care au contracte cu statul, pe contractele
respective. Este imposibil de
administrat, creeazã niºte costuri extraordinare. Toate aceste
lucruri genereazã consecinþe
extrem de grave în ceea ce priveºte funcþionarea companiilor,
iar aceºtia trebuie sã priceapã:
o þarã merge înainte atunci când
companiile merg, când existã o
competiþie, existã o dezvoltare.
(...) S-a pornit pe un drum greºit. O spun de acum: se pun bazele unei încetiniri a creºterii
economice ºi chiar existã riscul
apariþiei unei noi crize economice care este generatã chiar de
cãtre cei care conduc astãzi
România.

„Adversarul nostru
politic este PSD-ul!“
Rep.: În aceste condiþii, PNLul se gândeºte sã forþeze intrarea la guvernare?
L.O.: Existã o aritmeticã parlamentarã, care este clarã. Pânã
nu se schimbã aceastã aritmeticã parlamentarã, este foarte dificil sã dai jos acest guvern. Dar
asta nu înseamnã cã nu ne vom
strãdui. Este unul dintre obiectivele noastre politice sã încercãm îndepãrtarea PSD-ului de
la putere. Pânã atunci, evident,
ne opunem la toate mãsurile
care genereazã efecte negative.
Spre exemplu, am solicitat public sã renunþe la mãsura transferului cotelor de contribuþii de
la angajator la angajat, pentru
cã aici se ascunde o mare ºmecherie. Ei au promis de la 1 ianuarie 2018 creºterea salariilor
în sectorul public cu 25%.
Transferul cotei de contribuþii
de la angajator la angajat genereazã urmãtoarele efecte: în primul rând va creºte salariul brut
ºi automat contribuþiile vor fi
mai mari. Mai mult decât atât,
contribuþiile procentuale vor fi
mai mari. (...) Astfel, principalul beneficiar al creºterii salariului brut în sectorul public va
fi statul! Iar angajatul va primi
praful de pe tobã, nu 25%. Angajatul va primi 2, 4, 5%, depinde de diferite situaþii. Asta

este o ºmecherie prin
care, promiþând oamenilor o creºtere de salariu,
de fapt câºtigã statul
niºte bani în plus. În
2018, puterea de
cumpãrare a angajaþilor din sistemul
public va scãdea,
cã pe lângã asta
va creºte inflaþia, va creºte
preþul la energie electricã, la
energie termicã va creºte preþul,
va creºte preþul la combustibili.
În sectorul privat, gândiþi-vã la
ce situaþie se va ajunge. Angajatorul, teoretic, nu va mai plãti
cotele de contribuþii, deci nu îl
afecteazã. Însã pe angajatul sãu,
da! Pentru cã angajatului din
sectorul privat nu poate sã îi
crescã brusc salariul aºa cum îi
creºte celui din sectorul public
cu 25%. De fapt, în sectorul privat salariile vor scãdea, pentru
cã marea majoritate a angajatorilor nu vor avea capacitatea sã
creascã salariile brute.
Rep.: Domnule preºedinte, aþi
fost unul dintre cei care s-au
opus formãrii alianþei USL. Pe
viitor, excludeþi o colaborare cu
PSD pe plan central sau local?
L.O.: Am fost singurul care a
votat împotriva acestei alinaþe
în Biroul Permanent Naþional al
PNL! Pe ce teme sã colaborãm
cu PSD-ul în viitor? Adversarul nostru politic este Partidul
Social Democrat ºi mai ales

politicile acestui partid. Acest
partid urmãreºte în mod programatic ca o parte cât mai
mare din societatea româneascã sã rãmânã în beznã, în
sãrãcie, în dezinformare, fãrã
loc de muncã, fãrã capacitatea de a-ºi câºtiga existenþa
decent. Obiectivul nostru
fiundamental este câºtigarea
alegerilor ºi trecerea în opoziþie a acestui partid toxic
pentru România. Nu voi accepta niciun blat cu PSD-ul.
Dupã pãrerea mea, PSD-ul,
aºa cum este astãzi construit
ca o adunare de vechili care
au condus în mod feudal, despotic, judeþele cele mai sãrace ale acestei þãri, nu poate sã
aducã prosperitate în aceastã
þarã. Atât timp cât la conducerea acestui partid va fi
aceastã adunãturã, va fi foarte dificil de colaborat. Totuºi,
pe anumite teme, când vorbim de propuneri bune ºi utile românilor, putem discuta,
dar cred cã vor fi foarte puþine ocazii!
30 august - 5 septembrie 2017
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de Marielena Popa

”Nu existã problema
de a fi evacuaþi
sau sã li se întâmple
alte nenorociri”
Ministrul mediului a anunþat
marþi cã, deºi mãsurãtorile nu
au înregistrat ”pânã la ora
aceasta” depãºiri ale radioactivitãþii în zona depozitului de
deºeuri de la Mãldãreºti, se vor
face monitorizãri în continuare.
Graþiela Gavrilescu a precizat
cã nu sunt aspecte alarmante
nici în ce priveºte nivelul poluanþilor din aer. Prin urmare,
nu se pune problema ca populaþia sã fie evacuatã: ”Vreau sã
liniºtesc populaþia judeþului
Vâlcea ºi cu precãdere populaþia comunelor limitrofe Mãldãreºtiului ºi populaþia care locuieºte în Mãldãreºti, cã determinãrile fãcute de astãzi de dimineaþã cu unitatea mobilã trimisã de la Bucureºti, ºi cu echipamentul mobil, care, la fel, a
putut face determinãri de radioactivitate, cã pânã la ora aceasta determinãrile fãcute nu au
înregistrat depãºiri în domeniul
radioactivitãþii. Asta însemnând
cã aceste determinãri s-au fãcut
pe toatã circumferinþa depozitului. În acelaºi timp, vreau sã
pun cã s-au fãcut determinãri
pentru monoxidul de carbon,
pentru hidrogen sulfurat, NOx,
amoniac, pentru metanol, formaldehidã ºi fenol etc. În continuare, pânã la sfârºitul sãptãmânii, vom face aceastã determinare a calitãþii aerului, inclusiv
monitorizare pe partea de radioactivitate, sã fim liniºtiþi cã nu

Gunoiul de la Mãldãreºti
îi miroase ministrului
mediului a parfum

Deºi depozitul de deºeuri de la Mãldãreºti,
judeþul Vâlcea, arde de douã sãptãmâni, fumul
ºi mirosul au acoperit opt localitãþi, apa din
zonã a devenit nepotabilã, oamenii ajung la
spital cu probleme respiratorii, ministrul mediului, Graþiela Gavrilescu, a anunþat, marþi, la
Prefectura Vâlcea, cã mãsurãtorile de mediu se
aflã în parametri normali. Colac peste pupãzã,
cu o zi înaintea vizitei ministrului Gavrilescu la
Mãldãreºti, fostul prefect al judeþului Vâlcea,
Petre Ungureanu, reiterase afirmaþia cã Serviciul Român de Informaþii îl înºtiinþase, în anul
2009, cã prin acest depozit este posibil sã fie
tranzitate deºeuri radioactive. ªi în aceastã
privinþã, doamna Gavrilescu a declarat cã totul
este ok. Administratã de firma Sacomet, groapa
de gunoi de la Mãldãreºti este neconformã ºi a
avut autorizaþie de funcþionare pânã în luna
iulie a.c.
sunt depãºiri ale valorii limitei
maxime admisibile (…). ªi autolaboratorul ISU Vâlcea a fãcut determinãri ºi nu s-au constatat depãºiri de emisii nici pe
radioactivitate”.
Aceasta a precizat cã ºi în
2016 s-au fãcut analize ale gra-

Graþiela
Gavrilescu
Graþiela
Graþiela Gavrilescu
Gavrilescu

cuitorilor comunelor limitrofe
cã nu existã problema de a fi
evacuaþi sau sã li se întâmple
alte nenorociri”.

Militarii ISU nu pot
stinge incendiul,
se schimbã metoda
de intervenþie
Între timp, militarii ISU încearcã sã stingã încendiul, lucrând în condiþii aproape inumane, 24 de ore din 24. Purtãtorul de cuvânt al ISU Vâlcea,
Cãtãlin Popescu, a declarat cã
situaþia este departe de a fi sub
control: ”Este greu de ajuns la
focarele din adâncime”, a precizat acesta. La Mãldãreºti a fost
declaratã stare de urgenþã, iar
Comitetul Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã a aprobat luni,
28 august, schimbarea metodei
de intervenþie a specialiºtilor de
la ISU prin acoperirea cu pãmânt a zonei incendiate. Ministrul Gavrilescu a mai declarat cã
se vor aloca bani de la Guvern
pentru stingerea incendiului.
Ignorând sau neînþelegând
faptul cã principala problemã
este sistemul prost administrat,
nu numai oamenii, Graþiela
Gavrilescu a anunþat controale
la Garda de Mediu Vâlcea ºi
Agenþia pentru Protecþia Mediului Vâlcea, promiþând cã este
posibil sã cadã capete.

dului de radioactiovitate, iar rezultatele nu au fost alarmante:
”Vizavi de radioactivitate, ºi
anul trecut s-au fãcut determinãri, reieºind cã nu s-au înregistrat probleme pe aceastã parte.
Aºa cã, încã o datã, transmit
populaþiei din Mãldãreºti ºi lo-
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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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Senatorul PNL Romulus Bulacu 5
cere mãsuri urgente în cel mai SPECIAL
grav caz de poluare din judeþul Vâlcea
S

enatorul liberal Romulus Bulacu (foto)
solicitã autoritãþilor
judeþului Vâlcea ºi Ministerului Mediului mãsuri urgente de stingere a incendiului
care a izbucnit pe 20 august
a.c., la depozitul de deºeuri
de la Mãldãreºti, ºi care a
generat grave probleme de
mediu, cu efecte asupra stãrii de sãnãtate a populaþiei
din zonã. Parlamentarul vâlcean criticã lentoarea cu care
considerã cã se acþioneazã în
acest caz grav de poluare ºi
îndeamnã factorii decizionali
”sã nu mai lase judeþul pradã unor grupuri de interese”.

ºeurile de tot felul care se aflã
acolo îl amplificã. Mai mult, se
pare cã singura soluþie încã nefolositã de cãtre autoritãþi (!?)
este acoperirea cu pãmânt a zonelor incendiate.
Nici în cel de-al doisprezecelea ceas, autoritãþile nu dau
semne de trezire. Este inacceptabil ca, în condiþiile în care a
trecut mai bine de o sãptãmânã de când locuitorii din zonã
nu mai pot respira, Prefectura
sã facã o singurã ºedinþã a Comitetului pentru Situaþii de
Urgenþã ºi aceasta fãrã rezultate concrete.
Fac pe aceastã cale un apel
cãtre instituþiile abilitate, cu
precãdere cãtre Ministerul Mediului, Prefectura Vâlcea, Garda de Mediu, Direcþia de Sãnãtate Publicã ºi Inspectoratul
Situaþiilor de Urgenþã sã se
implice în rezolvarea acestei
probleme stringente, pânã la
urmã, nu numai pentru sãnãtatea localnicilor din zonã, ci ºi
din judeþul nostru, din cauza
poluãrii care se extinde. Nu
mai lãsaþi judeþul pradã unor

”În urmã cu aproape 6 luni,
am supus atenþiei Ministerului Mediului problemele cauzate de aºa-zisa «groapã de
gunoi» din comuna Mãldãreºti. Am explicat la momentul respectiv, prin intermediul unei interpelãri, cã pe o
suprafaþã de 60.000 mp se
întind munþi de gunoaie cu
un miros pestilential, greu de
suportat, ce au ca rezultat ape
infestate ºi afectarea stãrii de
sãnãtate a cetãþenilor din
zonã. Aceasta era imaginea
dramaticã pe care o oferea
groapa de gunoi ce ar fi trebuit închisã cu ani în urmã.
Deºeurile depozitate acolo se
aflã pe o pãºune neîngrãditã, fãrã secþie specialã de reciclare, fãrã bazin vidanjabil
pentru colectare ale vigatului sau rampã de spãlare a
autovehiculelor transportatoare. Reziduurile pãtrund în
pânza freaticã a pârâului Valea Cornet ºi a pârâului Gorunet. Cu toate cã aceste lucruri erau ºtiute ºi sesizate de
Primãria Mãldãreºti, Prefectura Vâlcea, Direcþia de Sãnãtate Publicã ºi Garda de
Mediu au dat dovadã de indolenþã ºi nepãsare. Nu au
luat nicio mãsurã concretã,
care sã punã capãt acestei situaþii. Nici rãspunsul ministerului, sosit cu întârziere, nu
a fost unul satisfãcãtor, viceprim-ministrul mediului de
www.indiscret.ro

atunci, Graþiela Gavrilescu,
constatând cã existã reale pericole, la fel ºi rapoarte de
neconformitate ale gropii cu
pricina, fãrã prea multe sancþiuni. O sfidare oficialã la
adresa locuitorilor din zonã.
La data de 17 iulie, în judeþul nostru a început calvarul gunoaielor. Odatã cu expirarea autorizaþiei de funcþionare, coincidenþã, la groapa de gunoi din Mãldãreºti au
început sã «izbucneascã»,
din senin, incendii. Inevitabil, pe fondul unei slabe implicãri a autoritãþilor, se nasc
multe semne de întrebare.
Existã, din partea localnicilor, suspiciunea cã scopul
acestor incendii este acela de
a reduce suprafaþa ºi volumul
de gunoi existent în depozit
pentru a diminua costurile de
închidere.
Fumul gros ºi toxic, emanat de arderea mocnitã a gunoaielor, a devenit un pericol
real pentru localnicii din zonã.
Aerul a devenit irespirabil.
Oamenii se tem sã mai consume pânã ºi apa de la fântânile din apropiere. Deºi pompierii acþioneazã cu trei autospeciale de mai bine de o sãptãmânã la Mãldãreºti, eforturile lor par a fi inutile. Focul
arde mocnit, iar vântul ºi de-

Ministrul mediului
anunþã o vizitã
la Mãldãreºti
Luni, 28 august, Comitetul
Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã Vâlcea a aprobat
declararea stãrii de urgenþã la
Mãldãreºti, iar Graþiela Gavrilescu, viceprim-ministru al
Guvernului ºi ministru al
mediului, a anunþat cã marþi,
29 august, va fi prezentã la
Mãldãreºti pentru a verifica,
personal, modul în care autoritãþile judeþene gestioneazã situaþia de urgenþã apãrutã ca urmare a incendiului de
la acest depozit neconform.
Sunt afectate opt localitãþi pe
o suprafaþã de circa 30 kilometri, printre care ºi oraºul
Horezu, fumul de la incendiu
fãcând aerul greu respirabil.
Groapa de gunoi este administratã de firma Sacomet.
(M.P.)
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Atitudinea
Ministerului
Mediului: ”O sfidare oficialã la
adresa locuitorilor
din zonã”

grupuri de interese!”, a opinat parlamentarul liberal.
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Acad. Rãzvan
Theodorescu ia pulsul
clinic al þãrii (I)

de Virgil Dumitrescu

R

areori am citit o nuclearã de presã precum
interviul luat acad.
Rãzvan Theodorescu în Evenimentul zilei din 24 august.
Rândurile din acest colþ de paginã s-au iþit la întretãierea
punctului final cu propriile
puncte de suspensie subliminalã. Dialogul cu fostul ministru al culturii, preºedintele
Secþiei de artã, arhitecturã ºi
audiovizual a Academiei Române, contureazã o radiografie fãrã menajamente a ultimului pãtrar de veac pe care þara
noastrã l-a parcurs izbãvitor,
dar ºi traumatizant. ªocantele
intertitluri ale dialogului vorbesc de la sine: ”Românii iubesc dictatura! Nu au antene
pentru democraþie!”, ”Nevoia
de autoritarism”, ”A legat fiare pe ºantier ºi a compus scrisori pentru muncitorii analfabeþi” (sisific de-a dreptul),
”Accederile la NATO ºi în
Uniunea Europeanã n-au fost
realizate de noi”, ”Marea Unire, Mica Unire”, ”Aº desfiinþa
censul pe avere, dar censul pe
studii, nu!”, ”Le-aº interzice
oamenilor needucaþi dreptul la
vot!”, ”Republicã parlamentarã – un vis”, ”De ce crede cã
ar trebui sã stãm aproape de
Rusia”, ”Dragnea ºi Sicilia
României”. În opinia acad.
Rãzvan Theodorescu, negreºit
ºi a multora dintre noi, electoratul imatur politic, prin asta
reducþional ºi îngust, nu prea
are ce cãuta la urne: ”Nu i-aº
lãsa pe Tanþa ºi pe Costel –
pentru mine, Tanþa ºi Costel
sunt o pereche emblematicã a

României – sã voteze! ªtiu cã
nu e deloc la modã ce spun, dar
nu poþi sã laºi pe cineva care
nu are studii sau are studii de
proastã calitate ºi nu înþelege
nimic, sã voteze, sã decidã
soarta unei þãri”. Avem în completare ºi un scurt pasaj de autoironie finã: ”Ce spun eu este
pur reacþionar!” Ceea ce n-au
reuºit legiuitorii sã înlãture a
reuºit Ion Bãieºu, prin personajele sale, sã supunã oprobriului public, semn cã, în subsidiaritatea dialogului cu fostul ministru al culturii, ”suntem
un popor deºtept”. Numai cã
Tanþa ºi Costel, perechea emblematicã a României, care
descoperã cã ”dragostea e un
lucru mare”, s-au luat în realitate, au nãscut plozi ºi au manevrat din umbrã destinul naþional. Ion Iliescu l-a atacat pe
fostul suveran Mihai al României pentru cã, în tranziþia incipientã de la comunism la capitalism, beneficiarii revoluþiei
nu îºi încheiaserã opera sau
mãcar capitole importante din
ea. Când le-au încheiat, Iliescu a bãtut palma. Nãstase,
prim-ministru, fãcuse curãþenie în economie ca la el în
ogradã ºi râvnea la preºedinþie. Era totuºi prea mult ºi
atunci, în disputa cu Bãsescu,
rezultatul s-a întors la consemn. Idem în bãtãlia la vârf
dintre Bãsescu ºi Geoanã din
2009, ale cãrei ecouri fumegã
ºi astãzi. Ce sã mai spunem de
Emil Constantinescu, învins,
prin propria declaraþie, de oricine altcineva în afara Tanþei
ºi a lui Costel?...
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ADMINISTRAÞIE
Multe structuri
subordonate Primãriei municipiului
Craiova înregistreazã deficienþe în
domeniul apãrãrii
împotriva incendiilor. Aceasta a fost
concluzia raportului
întocmit de cãtre
personalul de specialitate din cadrul
instituþiei craiovene,
dupã controlul
efectuat în primul
semestru din acest
an.
de Octavia Hantea

P

ersonalul de specialitate cu atribuþii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor a constatat,
în urma verificãrilor fãcute la
toate structurile subordonate
Consiliul Local al municipiului Craiova, cã unele instituþii
mai au de pus la punct anumite aspecte. Astfel, Compania
de Apã „Oltenia” SA Craiova
- SC Compania de Apã „Oltenia” SA, în calitate de investitor ºi beneficiar, nici mãcar nu
a obþinut autorizaþia de securitate la incendiu pentru clãdirea sediului administrativ,
obiectiv care funcþioneazã în
municipiul Craiova, strada
Brestei, nr. 133. Din aceastã

cauzã, echipa din cadrul Primãriei Craiova nu a avut cum sã
întocmeascã raportul de analizã
semestrialã a activitãþii de evaluare a capacitãþii de apãrare împotriva incendiilor la nivelul
acestei instituþii.

Sala Polivalentã,
fãrã autorizaþie
de securitate
la incendiu
La SC Termo Craiova SRL
Craiova, cele douã poduri ale
clãdirii „Ateliere” nu sunt separate corespunzãtor de restul clãdirii cu uºi rezistente la foc minimum 45 de minute. Probleme
sunt ºi la RAADPFL Craiova,
instituþia nereuºind sã obþinã autorizaþia de securitate la incendiu pentru obiectivul din Craiova, b-dul ªtirbei Vodã, nr. 32,
respectiv Sala Polivalentã din
Craiova. În acest caz s-a dat termen în vederea remedierii situaþiei pânã la 30 iunie a.c., un urmãtor control urmând sã constate cum stau lucrurile. Pânã la
obþinerea autorizaþiei de securitate la incendiu, rãspunderea
exclusivã în ceea ce priveºte
funcþionarea construcþiei din
punctul de vedere al asigurãrii
cerinþei de securitate la incendiu revine utilizatorului investiþiei, respectiv RAADPFL Craiova - Sala Polivalentã.

Raport stufos
în deficienþe
la Sala Polivalentã
Cele mai multe probleme par
a fi la Sala Polivalentã din Craiova. „Nu este asiguratã efectuarea lucrãrilor de întreþinere,
verificare ºi de reparare a mij-

loacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor (instalaþia de
hidranþi interiori ºi exteriori ºi
instalaþia de inundare cu apã terasã din dotarea Sãlii Polivalente Craiova); nu sunt marcate ºi
nu se cunosc punctele de adunare în caz de evacuare; RAADPFL Craiova - Sala Polivalentã ºi Centrul Multifuncþional
Craiova - pavilion central; intervalul de timp între douã instructaje periodice nu este de cel
mult o lunã (30 de zile), pentru
personalul cu funcþii de execuþie, care sprijinã serviciile de
urgenþã (structurile de rãspuns)
în cazul producerii situaþiilor de
urgenþã; la Sala Polivalentã,
scãrile de evacuare a spectatorilor din tribune nu respectã prevederile criteriilor de performanþã specifice rampelor ºi scãrilor; nu se respectã în totalitate
condiþiile de realizare a tribunelor pentru utilizarea în siguranþã de cãtre spectatori; tubulatura instalaþiei pentru asigurarea
aportului de aer, necesar desfumãrii încãperilor de depozitare
a aparatelor sportive nu este
protejatã corespunzãtor, astfel
încât sã aibã asiguratã o rezistenþã la foc de minimum o orã;
nu sunt montate clapete antifoc
pe tubulatura de ventilaþie a sãlii ºi nici realizatã o etanºare
corespunzãtoare a acesteia, la
trecerea prin pereþii rezistenþi la
foc de sub tribune; nu au fost
montate toate detectoarele de
fum deasupra tavanelor false,
acolo unde existã riscul producerii unui incendiu ºi în toate
spaþiile delimitate cu grinzi cu
înãlþimi mai mari de 5% din
înãlþimea încãperii protejate;
scãrile exterioare de evacuare ºi
cele interioare care au gabari-
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Instituþii renumite din Craiova,
ºcoli, grãdiniþe ºi colegii
de prestigiu, fãrã autorizaþie
de securitate la incendiu
tul mai mare de 2,50 m nu sunt
prevãzute cu balustrade intermediare la maximum 2,50 m
care sã asigure evacuarea în siguranþã a utilizatorilor pentru
maximum 5 fluxuri de evacuare; aparatele sportive nu au asiguratã acþionare automatã din
centrala de semnalizare incendiu, iar comenzile de acþionare
nu sunt amplasate în locuri uºor
accesibile”, se aratã în raport.

La RAT Craiova,
probleme din 2010
ªi la RAT SRL Craiova au
fost semnalate nereguli. Instalaþia de alimentare cu apã a hidranþilor de incendiu interiori
(ºase bucãþi) din hala destinatã
inspecþiei zilnice, respectiv inspecþiilor tehnice, este dezafectatã dinainte de anul 2010, potrivit declaraþiei ºefului Secþiei
transport electric, din cauza

spargerii la îngheþ a conductelor. Totuºi, a fost suplimentatã
dotarea respectivei hale cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor ºi de asemenea,
stingerea cu apã a unui eventual
incendiu se poate realiza prin
intermediul hidranþilor exteriori
subterani care la data controlului erau funcþionali.

Probleme ºi
la Cãminul pentru
vârstnici Craiova
Nici Cãminul pentru persoane vârstnice Craiova nu este
asigurat, în totalitate, în caz de
incendii. „La momentul controlului, persoanele cu dizabilitãþi
(care nu se pot deplasa singure) erau cazate la etajele superioare, 3 ºi 4, acestea trebuie sã
fie cazate la etajele inferioare,
în vederea asigurãrii unei mai
bune operativitãþi pentru eva-

cuare; nu existã suficiente mijloace necesare (tãrgi, cãrucioare) asigurãrii evacuãrii în caz de
incendiu în pavilionul central al
cãminului de bãtrâni, unde la
etajele 1, 2, 3 ºi 4 sunt peste 200
de paturi pentru bãtrâni semidependenþi ºi dependenþi, care
nu se pot evacua singuri. Pavilionul central este prevãzut cu
un lift, iar casele scãrilor nu au
rampe de acces pentru persoanele care nu se pot evacua singure; nu este înfiinþat un serviciu privat pentru situaþii de urgenþã de categoria a II-a, contrar prevederilor legale”, se aratã în raportul întocmit de cãtre
echipa de control.

Fãrã plan de
intervenþie la Pieþe
La SC Pieþe ºi Târguri Craiova SRL, nu s-a asigurat întocmirea planului de intervenþie la
incendiu (document specific
apãrãrii împotriva incendiilor)
pentru clãdirile ºi amenajãrile
din Târgul Municipal Craiova.
La Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” Craiova, nu a fost
atestatã persoana care sã îndeplineascã obligaþiile specifice
cadrului tehnic cu atribuþii în
domeniul apãrãrii împotriva incendiilor. Nici Sport Club Municipal Craiova nu este în deplinã legalitate, în încãperea în
care funcþioneazã centrala termicã (douã cazane), fiind montat tavan fals, fapt ce implicã

acumularea de concentraþii periculoase de gaze naturale deasupra acestuia.

La Opera Românã
Craiova, probleme
cu evacuarea
spectatorilor
Totodatã, la Filarmonica „Oltenia” Craiova instalaþia de hidranþi interiori din dotarea instituþiei nu funcþioneazã, deoarece nu are asiguratã apa necesarã stingerii unui eventual incendiu. Pe de altã parte, la Opera Românã Craiova nu se asigurã evacuarea fumului ºi gazelor fierbinþi din sala de spectacole ºi spaþiile transformate în
depozite de decoruri. De asemenea, tot în cadrul acestei instituþii nu sunt prevãzute cu uºi ºi
chepenguri rezistente la foc
magazia de decoruri, spaþiile de
depozitare ºi producþie de categoria „C” pericol de incendiu,
care sunt prevãzute cu goluri de
circulaþie spre cãile de acces
evacuare ºi casele scãrilor, instalaþia de protecþie împotriva
descãrcãrilor electrice atmosferice fiind ºi ea dezafectatã odatã cu refacerea acoperiºului,
contrar prevederilor legale. Mai
grav, la Opera Românã Craiova cãile de evacuare nu asigurã
trecerea în siguranþã a gabaritelor ºi numãrului de fluxuri ale
spectatorilor din incinta sãlii de
spectacol.
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ªcoli ºi grãdiniþe
fãrã autorizaþie
de securitate
la incendiu
În primul semestru din acest
an, au fost verificate ºi sediile
instituþiilor de învããmânt
(ºcoli, grãdiniþe, licee), iar în
urma controalelor de prevenire s-a constatat faptul cã existã unele clãdiri cu destinaþia
de învãþãmânt care funcþioneazã fãrã autorizaþie de securitate la incendiu. Din
aceastã listã fac parte: ªcoala
gimnazialã „Gheorghe Bibescu” Craiova, Grãdiniþa cu program normal nr. 7, Grãdiniþa
cu program prelungit „Eden”
Craiova; Grãdiniþa cu program prelungit „Floarea Soarelui” Craiova; ªcoala gimnazialã „Lascãr Catargiu”,
Grãdiniþa cu program prelungit „Lascãr Catargiu” Craiova; Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” Craiova, Grãdiniþa
cu program prelungit „Otilia
Cazimir” Craiova; Liceul
„Matei Basarab” Craiova.

Instituþii
fãrã deficienþe
Echipa de control a depistat
ºi instituþii subordonate Primãriei Craiova care nu au
nereguli privind prevenirea ºi
stingerea incendiilor. Acestea
sunt: Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase” Craiova;
Casa de Culturã „Traian Demetrescu” Craiova; Poliþia
Localã a municipiului Craiova; Direcþia Publicã Comunitarã de Asistenþã Socialã a
Municipiului Craiova; SC
Salubritate Craiova SRL.

Apa, deficitarã la RAT SRL Craiova

Nici SC Termo SRL n-a scãpat de probleme
www.indiscret.ro

Spectatorii, în pericol la Opera Românã
30 august - 5 septembrie 2017
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ACTUALITATE
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Hotãrâþi-vã, ”fraþilor”!
n mod cert, vara asta nu a
fost un sfetnic bun pentru
liderii PNL. Confuzia politicã, analizele ºi poziþionãrile contradictorii, inconsistenþa unui proiect alternativ, þin
acest partid într-o zodie a incompetenþei ºi iresponsabilitãþii.
Este mare forfotã acum în
jurul rectificãrii bugetare pe
care guvernul la care ALDE
este parte o va face în luna septembrie.
Ce face PNL? Se pare cã nici
el nu ºtie.
Domnul Câþu, vicepreºedinte al PNL, spune cã, obligatoriu, rectificarea trebuie sã fie
una negativã. Dânsul ameninþã cã, dacã Guvernul va face o
rectificare bugetarã pozitivã,
liberalii vor solicita înfiinþarea
unei comisii parlamentare de
anchetã, explicând cã veniturile bugetare sunt cu 5 miliarde sub cele prognozate.
În acelaºi timp (în aceeaºi zi
chiar!), doamna Raluca Turcan, prim-vicepreºedinte al
PNL, solicitã Guvernului ca la
rectificarea bugetarã sã acorde minim 1% din PIB în plus
pentru educaþie, argumentând
cã investiþia în educaþie, cercetare ºi inovare este la cel mai
scãzut nivel dintre toate þãrile
Uniunii ºi avertizând cã, dacã
România nu va acorda 6% din
PIB pentru educaþie pânã în
2025, peste 10 ani vom ajunge sã pierdem anual 17 miliarde de euro.
Dragi cititori, vi se pare cã
aceºti oameni sunt serioºi?! Eu

Î

ªoferi din Dolj,
sancþionaþi pentru
deficienþele tehnice
ale maºinilor

de Octavia Hantea
n judeþul Dolj, reprezentanþii Registrului Auto Român
au verificat tehnic în trafic,
în primul semestru din acest an,
nu mai puþin de 1.020 vehicule.
În urma controalelor, inspectorii au descoperit cã 80 dintre vehiculele controlate prezentau
pericol iminent de accident, în
special din cauza defecþiunilor
majore sau periculoase la sistemul de frânare ºi la direcþie, iar
25% au fost respinse pentru cã
au fost considerate neconforme
din punct de vedere al securitãii rutiere. „Inspectorii RAR au
constatat proasta funcþionare a
instalaþiei electrice de iluminare ºi semnalizare, defecþiuni ale

Î
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sistemului de frânare, starea
necorespunzãtoare a ºasiului,
caroseriei sau pneurilor, jocuri
anormale în mecanismul de direcþie sau în articulaþiile punþilor faþã ºi spate. În aceste situaþii una dintre mãsurile luate de
Poliþia Rutierã constã în reþinerea certificatului de înmatriculare. Acesta poate fi redobândit
numai dupã efectuarea unei inspecþii tehnice specifice la reprezentanþele Registrului Auto
Român”, se aratã într-un comunicat RAR.

ITP-uri false sau
expirate
Din totalul autoturismelor,
autoutilitarelor, motocicletelor

ºi remorcilor oprite, 38,72% au
prezentat diferite probleme tehnice sau legate de documente,
iar 3,83% au fost neconforme
din punct de vedere al dovezii
de efectuare a inspecþiei tehnice periodice (dovada de efectuare a ITP expiratã, dovezi de
efectuare a ITP false). În urma
testãrilor efectuate, pentru 7%
dintre autovehiculele verificate
inspectorii RAR au constatat
depãºiri ale limitelor admise ale
emisiilor poluante. În urma controalelor mixte desfãºurate în
judeþul Dolj de cãtre Registrul
Auto Român ºi Poliþia Rutierã,
au fost aplicate 418 sancþiuni,
au fost reþinute 33 de permise
de conducere ºi 353 certificate
de înmatriculare.
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Maºinile care circulã
în judeþul Dolj au
probleme la sistemul
de frânare, la direcþie,
existând ºi ºoferi care
ºi-au încercat norocul
punând în circulaþie
autoturime cu ITP-uri
false. Toate acestea
au fost constatate de
cãtre reprezentanþii
RAR în colaborare cu
poliþiºtii de la Rutierã,
cu ocazia verificãrilor
fãcute în primele ºase
luni ale acestui an.

cred cã nu! Ei nu reuºesc sã
comunice între ei, sã se punã
de acord între ei, darãmite sã
mai comunice ºi sã gãseascã
soluþii pentru dumneavoastrã.
În ceea ce ne priveºte, preocuparea noastrã este aceea de
a face o analizã foarte serioasã asupra ministerelor unde
execuþia financiarã a fost mai
slabã în lunile de pânã acum.
Rectificarea bugetarã din
septembrie va fi una pozitivã.
Important este sã evitãm situaþii în care ordonatori de credite nu vor avea capacitatea de
a cheltui pânã la finele anului
banii veniþi prin rectificare,
vãduvind astfel alþi ordonatori
de credite care chiar ar putea
sã-i valorifice mai bine generând dinamism în economie,
creând oportunitãþi de dezvoltare ºi noi locuri de muncã.
Banii publici trebuie sã fie vii,
activi iar nu pasivi zãcând în
bugetul unei instituþii.
Mãsurile adoptate de guvern
pânã în acest moment, dar ºi
datele economice care indicã
una din cele mai mari creºteri
economice din Europa ne îndreptãþesc sã afirmãm cã România este pe un drum bun.
INS ºi Eurostat infirmã acuzaþiile ºi scenariile apocaliptice ale celor din PNL, al cãror
singur scop este acela de a crea
panicã în rândul românilor.
Dincolo de opoziþia (auto)incendiarã, ceea ce conteazã
este sã pãstrãm acest drum
bun. Iar o rectificare pozitivã
bine fundamentatã va ajuta cu
siguranþã.

www.indiscret.ro
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Tabãra de sculpturã...
francmasonicã
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Deºi ajuns la cea de-a V-a ediþie, Simpozionul
internaþional de sculpturã „Drumuri Bâncuºiene“, organizat de Casa de Culturã „Traian
Demetrescu“, nu reuºeºte sã stârneascã
interesul de care se bucurã evenimentele
„pãstorite“ de celelalte instituþii de culturã
din subordinea Primãriei Craiova. Astfel, în
ciuda sumelor consistente investite an de an,
tabãra de sculpturã produce, pe lângã opt
lucrãri a cãror calitate artisticã este, de multe
ori, discutabilã, doar mult praf ºi zgomot.
Probabil cã din acest motiv, la ediþia din
acest an, organizatorii au încercat sã creeze
puþinã controversã, acceptând în concurs o
lucrare cel puþin... controversatã.
de Valentin Zarea

C

a multe alte evenimente devenite între
timp tradiþie pentru
Craiova, Simpozionul internaþional de sculpturã „Drumuri Bâncuºiene“ a luat naºtere în 2012 la iniþiativa primarului de la acea vreme, Lia
Olguþa Vasilescu. Doar cã,
spre deosebire de Festivalul
pãpuºilor gigant ori Festivalul haiducilor, tabãra de sulpturã, organizatã sub oblãduirea Casei de Culturã „Traian
Demetrescu“, nu a reuºit niciodatã sã capete anvengurã, ci
a rãmas un mic ºantier ascuns
în parcarea Centrului Multifuncþional, acolo unde, vreme de o lunã, produce zgomot, mult praf ºi opt lucrãri,
mai mult sau mai puþin apreciate de craioveni, care mai
apoi sunt amplasate în diverse parcuri ori sensuri giratorii din oraº.

familiarã. Este vorba despre
„Ochiul atotvãzãtor“ sau
„Ochiul Providenþei“, un celebru
simbol francmasonic reprezentat grafic sub forma unui ochi
înconjurat de raze, încadrat de
obicei într-un triunghi. Simbolul, apãrut pentru prima oarã ca
parte a iconografiei standard a
francmasonilor la sfârºitul secolului 18, reprezintã „ochiul total
al lui Dumnezeu“ care „vegheazã peste toate gândurile ºi faptele omului“.
Asemãnarea dintre simbolul
folosit de francmasoni ºi lucrarea executatã de unul dintre artiºtii prezenþi la Simpozionul
internaþional de sculpturã este
izbitoare ºi nu poate fi trecutã
cu vederea. Se pune întrebarea
care este legãtura acesteia cu
tema ediþiei din acest an? Ne-ar
putea rãspunde membrii juriului care au selectat lucrãrile ºi
artiºtii din acest an.

Precedentul din
Fraþii Buzeºti
Ochiul atotvãzãtor - Piaþa
Interesant este cã acesta nu
simbol masonic
este primul episod în care
Ca în fiecare an, simpozionul are ºi o temã, ediþia de anul
acesta fiind dedicatã creaþiei
poetice a lui Alexandru Macedonski. ªi, dacã la ediþiile
precedente, lucrãrile sculptorilor invitaþi au fost inspirate
de operele lui Marin Sorescu
ori Adrian Pãunescu, în acest
an lucrurile sunt ceva mai...
complicate. Astfel, puþinii craioveni care au avut ocazia sã
ajungã în zona unde cei opt
artiºti cioplesc de zor au putut
observa o lucrare extrem de
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„Ochiul atotvãzãtor“ apare întruna dintre lucrãrile apãrute în
Craiova în ultimii ani. Simbolul
ºi-a fãcut loc, abil, ºi în de-acum
celebra picturã realizatã pe laterala clãdirii din Piaþa Fraþii Buzeºti, în centrul vechi al oraºului, ºi care înfãþiºeazã o stradã
din perioada antebelicã. La acea
vreme s-a considerat cã integrarea „ochiului“ în lucrare este o
simplã coincidenþã, fãrã niciun
fel de legãturã cu francmasoneria. Ciudat cum aceste „coincidenþe“ încep sã se adune...
30 august - 5 septembrie 2017

10
ECONOMIE

Excesul
Excesul de
de populism
populism
dãuneazã leului

C

hiar dacã România se
laudã cu una dintre
cele mai mari creºteri
economice din UE, faptul cã ea
se bazeazã, în principal, pe explozia consumului, stimulat de
creºterile salariale ale bugetarilor, lipsa unor fundamente
solide ºi politicile populiste
provoacã îngrijorãri în rândul
investitorilor din piaþa valutarã, fie locali, fie strãini.
În cea mai mare parte a perioadei analizate, euro a testat
pragul de 4,59, media fluctuând
între 4,5867 ºi 4,5886 lei.
Cererea mai mare de valutã
ºi conjunctura internaþionalã
care era nefavorabilã monedelor emergente, de la finalul intervalului, au împins euro peste
4,6 lei, astfel cã media a crescut la 4,5958 lei, într-o ºedinþã
în care tranzacþiile s-au realizat între 4,595 ºi 4,601 lei.
Pe lângã factorii externi, deprecierea leului este cauzatã de
haosul existent în finanþele
publice, provocat de politicile
populiste ale guvernului PSDALDE. Astfel, bugetul general
consolidat a încheiat primele
ºapte luni cu un deficit de 5,14
miliarde lei, reprezentând
0,63% din PIB, în creºtere de
aproape trei ori faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut.
Aceste tendinþe au fãcut ca
indicatorul de încredere macroeconomicã luat în calcul, pe
baza estimãrilor membrilor
CFA România, sã scadã în iulie cu 0,3 puncte, la 59,7 de
puncte, dupã ce acesta a pierdut în iunie 6,6 puncte ºi a coborât la 60 de puncte.
Analiºtii CFA România anticipeazã, de asemenea, deprecierea leului, „valorile mediane ale anticipaþiilor atât pentru
orizontul de 6 luni, cât ºi pentru cel de 12 luni consemnând
un curs anticipat de 4,60”, ºi

majorarea ratelor de dobândã
la leu în urmãtoarele luni.
În aceste condiþii, au apãrut
tot mai multe propuneri guvernamentale de majorare a unor
taxe ºi impozite, dar ºi idei
precum diminuarea contribuþiilor pentru pilonul II de pensii, pe motiv cã statul, în opinia premierului Tudose (sic!),
este mai bun administrator. Iar
lista continuã.
Revenind la evoluþia pieþei
valutare, se observã stabilizarea cursului dolarului sub pragul de 3,9 lei, la finalul perioadei el fiind stabilit la 3,8513
lei, în condiþiile în care cotaþiile au fluctuat între 3,848 ºi
3,875 lei.
Moneda elveþianã a fluctuat
pe pieþele internaþionale între
1,132 ºi 1,142 franci/euro,
cursul miºcându-se între
4,0217 ºi 4,0387 lei, stabilit la
finalul perioadei.
Lipsa din discursul preºedintei Fed, Janet Yellen, a unor
referiri clare la o eventualã
nouã majorare a dobânzilor
din SUA, pânã la sfârºitul anului, dar ºi evitarea de cãtre
guvernatorul BCE, Mario
Dragi, a pronunþãrii unui termen pentru încheierea programului european de relaxare
cantitativã, au avut efecte importante pe pieþele financiare.
Cuvântãrile au fost þinute la
întâlnirea bãncilor centrale
care s-a desfãºurat la Jackson
Hole (Wyoming, SUA).
Astfel cã, dupã mai multe
zile de stagnare a perechii
euro/dolar în jurul valorii de
1,18 dolari, la finalul perioadei cotaþiile au þâºnit pânã la
1,1960 dolari, nivel care a mai
fost atins la sfârºitul lui ianuarie 2015.
Analiza cuprinde
perioada 22 – 28 august
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
30 august - 5 septembrie 2017
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Chiriile imobilelor
din Craiova
au sãrit în aer
Studenþii care exclud varianta ºederii lor în
cãminele studenþeºti din Craiova se confruntã,
în aceastã perioadã, cu preþuri ridicate în ceea
ce priveºte chiriile. Comparativ cu anul trecut,
chiria pentru o garsonierã sau pentru un apartament cu douã camere, acest tip de locuinþe
fiind cele mai solicitate, a crescut cu pânã la
6%. De regulã, în septembrie, înainte de începerea anului universitar, cererea ºi oferta pe piaþa
închirierilor ajung la apogeu, aceste tranzacþii
fiind ºi cu 20% mai ridicate decât în restul
anului.
de Octavia Hantea

L

a nivelul municipiului
Craiova, chiria medie
pentru o garsonierã este
de 170 de euro, un apartament
cu douã camere fiind închiriat
pentru sume cuprinse între 200
ºi 320 de euro. Potrivit câtorva
reprezentanþi ai agenþiilor imobiliare craiovene, zona face preþul. Astfel, cu cât imobilele se
situeazã în apropierea unitãþilor
de învãþãmânt, cu atât proprietarii îºi permit sã cearã mai mult.
Dacã ºi condiþiile de ºedere sunt
moderne, deja suma cerutã depãºeºte pragul de 300 de euro
pentru un apartament cu douã
camere, de exemplu.

Unde-s mulþi,
preþul mai scade
Cei mai mulþi dintre tinerii
care vor începe cursurile universitare se intereseazã, în primã

fazã, de garsoniere. Aflând tariful practicat, aceºtia se reorienteazã preferând sã împartã
locuinþa cu patru sau ºase persoane. „Când vin la agenþie, întreabã de garsoniere, dar sã nu
depãºeascã 80-100 de euro.
Este imposibil în acest an când,
în general, s-a înregistrat o explozie imobiliarã. Dacã mai
punem ºi perioada de dinaintea
începerii studiilor, excludem
din start aceste preþuri dorite de
tineri. În astfel de situaþii se formeazã grupuri, între ei, ºi gãsim apartamente cu douã camere, pentru patru persoane sau
pentru ºase, dacã apartamentul
are trei camere. Preferã sã stea
câte doi în camerã ºi sã plãteascã mai puþin. La apartamente,
preþurile sunt între 200 ºi 350
de euro la douã camere ºi 250380 de euro pentru cele cu trei
camere”, a explicat reprezentantul unei agenþii imobiliare
din Craiova.

Tinerii
cu dare de mânã
opteazã pentru
garsoniere
moderne
Tinerii ale cãror familii îºi
permit sã achite preþul cerut
pentru o garsonierã împart imobilul respectiv cu încã o persoanã, de regulã iubit/ã sau rudã.
„S-au gãsit clienþi ºi pentru acele garsoniere scumpe. Avem în
judeþ ºi persoane cu bani. Am
închiriat, chiar sãptãmâna trecutã, unor tineri din Dãbuleni, o
garsonierã, pe la Rotonda, cu
300 de euro. Evident, vorbim de
locuinþe moderne ºi bine situate zonal”, a completat agentul
imobiliar.

Explozie imobiliarã
Comparativ cu anul trecut,
chiriile au crescut cu pânã la
ºase unitãþi procentuale, explozie înregistrând ºi tranzacþiile de
vânzare-cumpãrare de pe piaþa
imobiliarã. ªi, potrivit celor
care lucreazã în acest domeniu,
piaþa imobiliarã craioveanã ar
putea sã îºi menþinã acest ritm
pânã la finele anului în curs.
Pentru un apartament cu douã
camere, de exemplu, preþul cerut în 2017 este chiar ºi cu
10.000 de euro mai mare decât
cel cerut de cãtre proprietar în
aceeaºi perioadã a anului trecut.
www.indiscret.ro

La an nou, cãrþi noi!
A

propierea anului ºcolar
înseamnã un nou început. Mii de copii, din
Craiova ºi din judeþul Dolj, petrec ultimele zile ale unei vacanþe
toride. Urmeazã, fireºte, vremea
rechizitelor, a uniformei, a manualelor ºi, evident, a cãrþilor.
Ca de fiecare datã în prag de
an ºcolar, Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman” se
profileazã ca principal partener
în procesul de educaþie. Numãrul mare de parteneriate încheiate cu diverse instituþii ºi unitãþi de învãþãmânt, 80 semnate
în 2016 ºi 61 pentru anul în curs,
explicã nivelul de implicare al
bibliotecii în acþiuni ce þin de
învãþarea continuã.
Iniierea unor proiecte de învãþare formalã sau, dupã caz,
informalã, destinate elevilor din
ciclurile primar, gimnazial ºi liceal, reprezintã una dintre preocupãrile de bazã ale bibliotecii pentru care nu se precupeþeºte niciun efort. Resursele
materiale ºi umane de care dispune Biblioteca Aman contribuie la înlesnirea procesului de
învãþare, la instruire continuã ºi
dezvoltarea ataºamentului faþã
de cãrþi ºi lecturã.
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În ceea ce priveºte posibilitãþile de lecturã, diversitatea titlurilor ºi, în general, oferta de carte, Biblioteca Aman a reuºit suplimentarea ºi înnoirea colecþiei
de carte dezvoltatã pentru publicul tânãr. Astfel, mai mulþi
autori strãini, între care Rey H.
A., Potter Beatrix, Steig Wil-

liam, Joyce William, au intrat în
colecþia bibliotecii. Multe titluri
româneºti, “Dosarul clopoþeilor
de Crãciun”, “10 cãþei, 10 mâþe
ºi alte versuri de abecedar”,
“George cel Curios” ºi “Olguþa
ºi un bunic de milioane”, pentru a enumera doar câteva, sunt,
de asemenea, disponibile spre

împrumut. Deºi cele mai multe
dintre volume sunt scrise în limba românã, cititorii au posibilitatea regãsirii unor titluri în limbile englezã, francezã, spaniolã sau germanã.
“Încercãm sã surprindem fiecare tendinþã ºi, în mãsura posibilului, sã o satisfacem. Publi-

cul tânãr este de departe categoria cea mai dinamicã pentru
care oferim servicii. Aºadar,
completarea permanentã a colecþiilor de carte, adãugarea
unor titluri recent apãrute, constituie unul dintre cele mai importante capitole ale strategiei
Bibliotecii Aman. Întreg procesul de selecþie a titlurilor ºi autorilor de carte pentru copii este
unul care valorizeazã parteneriatul bibliotecar-cititor. Ca atare, multe dintre cãrþile care intrã în bibliotecã sunt expresia
solicitãrilor venite din partea
mai tinerilor noºtri cititori. Cum
noul an ºcolar care bate la uºã
anunþã experienþe ºi provocãri
noi, biblioteca noastrã se preocupã de reinnoirea constantã a
colecþiei de carte ºi a gamei de
servicii pe care le propune”, a
declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii “Alexandru
ºi Aristia Aman”.
Cãrþile pentru elevi ºi liceeni
pot fi împrumutate de la Secþia
de copii ºi tineret a Bibliotecii
Aman. Programul secþiei este de
luni pânã vineri, în intervalul
8.45-19.45.

Volum de e
xcepţie la Editur
a Pr
axis a Ar
hiepiscopiei Râmnicului
ex
Editura
Praxis
Arhiepiscopiei

„Ava Teofil, ostaºul lui Hristos
de pe Taborul Argeºului”

L

a Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, cu
binecuvântarea ºi sub
coordonarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Varsanufie, a apãrut volumul „Ava Teofil, ostaºul lui
Hristos de pe Taborul Argeºului”.
www.indiscret.ro

Volumul cuprinde o serie de
mãrturii despre viaþa Pãrintelui
Arhimandrit Teofil Bãdoiu, stareþul Mãnãstirii Slãnic din
Argeº, oferite de cãtre ierarhi,
stareþi ºi fiii sãi duhovniceºti,
întrucât, sublinia Înaltpreasfin-

þitul Pãrinte Teofan, Mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei, cã
„multe persoane au fãcut parte
din mediul în care Pãrintele Teofil a visat, s a miºcat, a existat.
Familia în care s a nãscut, Schitul Slãnic unde a trãit cea mai
mare parte a vieþii, ºederea sa
în vremuri de bejenie la Corbi
sau la Mãnãstirea Dintr-un
Lemn, Ava Vitimion – stareþul
de la Slãnic, întâlnirea cu Pãrintele Boboc Mãrturisitorul, prietenia sa cu Pãrintele Nicodim de
la Crasna, Pãrintele Gavriil de
la Zamfira, legãturile sale cu
diferiþi arhierei, precum Vlãdica Varsanufie, ÎPS Calinic al
Argeºului, Vlãdica Galaction de
la Teleorman, cu Maica Gabriela de la Dintr un Lemn, mulþimea de ucenici dintre cãlugãri,
cãlugãriþe, preoþi de parohie ºi
credincioºi… au fost trimiºii sau
îngãduiþii lui Dumnezeu cu scopul de a l forma duhovniceºte
pe Pãrintele Teofil în calea sa
de neabãtut cãtre Împãrãþie”.

Pentru Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie, „Pãrintele Teofil a fost un om simplu, cãlit la
ºcoala suferinþei, fãrã diplome,
dar înþelept ºi cu tãrie în cuvânt,
iubitor de strãini ca Avraam cât
de obosit ar fi fost atunci când
vreun creºtin îi cãlca pragul, îl
primea cu dragoste, dãruindu i
totdeauna ceva: iconiþe, tãmâie, mir sau vreo carte duhovniceascã. A suferit mult de copil,
mai ales dupã ce a rãmas orfan
de mamã ºi tatãl sãu s a recãsãtorit. Nu îºi amintea despre acele vremuri cu plãcere, însã nu
purta vreun resentiment în inima sa cuiva. De la el puteai învãþa cu adevãrat ce înseamnã sã
te rogi pentru cei ce te au fãcut
sã suferi în viaþã. Se ruga cu atâta dragoste pentru aceºtia ca
Dumnezeu sã Îºi facã milã de
sufletele lor ºi sã se mântuiascã, încât te ruºinai dacã îþi venea în minte vreun gând de judecatã mãcar împotriva celor ce
þi ar fi greºit în acest fel. Când a

ajuns, tânãr fiind, la Mãnãstirea Slãnic, pe atunci un schit
firav ce þinea de Mãnãstirea Cernica, i s a pãrut cã a ajuns
în rai. Aºa a trãit viaþa de mãnãstire ca pe bucuria vieþii veºnice”, fapt pentru care Înaltpreasfinþia Sa a adunat toate
aceste mãrturii despre Pãrintele Teofil. „Chipul Avei Teofil va
rãmâne peste timp în inima ºi
în amintirea celor care l au cunoscut ca al pãrintelui care totdeauna îºi primeºte fiii cu bucurie, ca al slujitorului misionar
care toatã viaþa sa a pus o în slujba lui Dumnezeu împletind rugãciunea cu postirea, primirea
ºi iubirea de strãini cu milostenia, dragostea pentru cele sfinte cu privegherea, ºi blândeþea
cu îndelunga rãbdare în suferinþã, semn al omului sfânt peste
care se odihneºte Dumnezeu”,
ne încredinþeazã Chiriarhul
Râmnicului.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului
30 august - 5 septembrie 2017
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ACTUALITATE

Compania ungarã MOL dã lovitura
de graþie Combinatului Oltchim
C o n cu re n ţ a
!

V

este proastã pentru
Combinatul Oltchim
Râmnicu Vâlcea. Compania ungarã MOL a anunþat cã
a încheiat un parteneriat cu
companiile germane Evonik ºi
Thyssenkrupp ce prevede construcþia unei fabrici de oxid de
propilenã. Fabrica va fi construitã în Ungaria ºi va reprezenta cel mai mare proiect individual de investiþii al companiei din perioada 2017-2021.
Ungurii vor pune la bãtaie pânã
la 1 miliard de dolari pe acest
proiect. Nivelul vizat al producþiei se ridicã la 200.000 de tone
pe an. MOL intenþioneazã sã
devinã un producãtor semnificativ de polieter polioli, utilizaþi
în producþia de materiale plastice folosite în industriile auto,

de ambalaje ºi de mobilã. Cu
acest concurent greu, combinatul din Râmnicu Vâlcea se va
putea bizui, dacã nu intervin
schimbãri semnificative, numai
pe produsele anorganice pe care
le fabricã, în special pe soda
causticã. Combinatul Oltchim a
intrat în insolvenþã pe 30 ianuarie 2013, iar consorþiul format
din Rominsolv SPRL ºi BDO
Busines Restructuring SPRL a
fost numit administrator judiciar. În acest an, compania a fost
scoasã la licitaþie ºi urmeazã sã
fie declarat câºtigãtorul. (M.P.)

Vlãdeºti-Vâlcea:
trei proiecte au primit
aprobare pentru finanþare
Bani pentr
u Şcoala Gimnazială,
pentru
15 dr
umuri
drumuri şi un pod

T
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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.

Adrian Cosac
tea se aflã ”Modernizare centru
civic cu piaþã”, ”Modernizare
sistem de iluminat”, ”Modernizare primãrie”.
Aºezatã la circa 3 kilometri de
Râmnicu Vâlcea, în partea vesticã, Vlãdeºti este consideratã o
comunã „de lux”. Populaþia de
circa 3.000 de locuitori este în
creºtere. Primarul Adrian Cosac
spune cã ºi-a propus sã facã din
Vlãdeºti una dintre cele mai
curate aºezãri din România.
(M.P.)

Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Publicitate

rei obiective de investiþii deosebit de importante pentru comuna Vlãdeºti, judeþul Vâlcea, au fost
aprobate recent pentru finanþare de la bugetul de stat în perioada 2017-2020. Unul dintre
aceste proiecte va îmbunãtãþi
condiþiile în care învaþã elevii
din localitate ºi vizeazã „Modernizare ºi dotare ªcoala Gimnazialã Grigore Mihãescu (corp
A+B)”. Proiectul însumeazã
470.067,00 lei ºi este considerat o prioritate pentru primarul
Adrian Cosac. Comuna Vlãdeºti va mai primi 1.445.391.34
lei ºi pentru proiectul „Drumuri
de interes local”. Adrian Cosac
a declarat cã au fost depuse trei
proiecte pentru drumuri, cel
aprobat însumând 15 drumuri
ce urmeazã sã fie modernizate.
De asemenea, a fost alocatã
suma de 2.371,301,19 lei, pentru „Construcþie pod peste râul
Olãneºti”. Podul le este extrem
de necesar localnicilor, printre
alte avantaje uºurându-le tranzitul cu aproximativ 2,5 kilometri.
Edilul comunei Vlãdeºti a
mai declarat cã încã ºase proiecte îºi aºteaptã finanþarea întro perioadã de timp nedeterminatã, deocamdatã. Printre aces-

Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

1.000 de participanþi la
atelierele creative desfãºurate
în timpul verii la Muzeul Olteniei!
D

emarate la începutul
verii, cu multã emoþie,
bucurie ºi nenumãrate
aºteptãri, atelierele creative organizate în spaþiile interactive
ale celor trei Secþii ale Muzeului Olteniei Craiova (ºtiinþele
naturii, etnografie ºi istorie-arheologie), s-au bucurat de participarea unui public numeros,
creând astfel o adevãratã ºcoalã muzealã de varã.
Susþinute financiar de Consiliul Judeþean Dolj, cele 12 ateliere creative de varã organizate în cadrul unor proiecte culturale-cadru, precum: „Ateliere
de meºteºuguri tradiþionale ºi
îndeletniciri meºteºugãreºti”,
„Prietenii Istoriei”, „Matineu
muzeal de vacanþã”, „Bios-Art
în vacanþã” ºi „Caravana Culturalã”, au fost frecventate de
peste 1.000 de copii care au
transformat secþiile Muzeului
Olteniei în spaþii interactive,
dinamice ºi primitoare, deschise cãtre comunitatea în cadrul
cãreia funcþioneazã.
Diversitatea tipologicã de organizare ºi desfãºurare a proiectelor cultural-educative anterior
menþionate, în cadrul cãrora se
remarcã existenþa unora cu o
continuitate de peste ºapte ani,
dar ºi funcþionalitatea ºi eficienþa unor programe nou-create, certificã preocuparea specialiºtilor muzeografi în elaborarea ºi operaþionalizarea de
acþiuni educativ-recreative care
sã asigure copiilor, tinerilor ºi
adulþilor un cadru cultural-educativ necesar ºi eficient în a descoperi: misterele arheologiei ºi
istoriei, metamorfozele micro ºi
macro-climatului din zona Olteniei, timpul tainic în care a
evoluat lumea dinozaurilor ºi
plantele gigantice, fascinaþia
Cosmosului, dar ºi uimitoarele
tehnici populare, meºteºugãreºti
(broderie, olãrit, modelaj, sculpturã în lemn, icoane pe lemn ºi
sticlã, bijuterii handmade).
Desfãºurate atât în spaþiile
expoziþionale, cât ºi în cele interactive ale muzeului, tocmai
pentru a asigura îmbinarea perfectã a informaþiei teoretice cu
activitãþile practice, atelierele de
creaþie constituie ocazia perfectã pentru participanþi de a folosi
informaþia acumulatã, imaginaþia ºi bucuria de joc în scopul
realizãrii de activitãþi ºi acþiuni
creative muzeale specifice: modelajul în lut, decupajul, art
stringul (tablouri realizate din
www.indiscret.ro

fibre vegetale ºi animale), papier-mâchéul (animale ºi diverse alte obiecte din hârtie), pictura pe pânzã, colaje, icoane ºi
tablouri religioase, bijuterii handmade, reconstituiri de obiecte
ceramice vechi.
Dacã la Secþiile de istorie-arheologie, respectiv ºtiinþele naturii, activitãþile creative au fost
coordonate de specialiºtii Muzeului Olteniei, în cadrul atelierelor „Meºteºuguri tradiþionale
ºi îndeletniciri meºteºugãreºti”,
organizate la Secþia de etnografie – „Casa Bãniei”, instituþia
muzealã a avut ca invitaþi permanenþi meºteri populari ºi artiºti plastici, dintre care amintim: vestitul meºter olar din
Oboga, ªtefan Truºcã, artiºtii
plastici Doru Dragomir ºi Cãtãlin Ostroveanu pentru atelierele de iconãrit pe lemn ºi sticlã, prof. Iacob Costinela pentru bijuterii handemade. Atelierele creative meºteºugãreºti vor
continua pânã în luna decembrie, operându-se modificãri în
formatul respectiv, ce se doreºte a fi corelat cu programul anului ºcolar.
Demarat în data de 3 iulie ºi
finalizat la 26 iulie, proiectul
cultural „Prietenii Istoriei”, elaborat de specialiºtii Secþiei de
istorie-arheologie, a fost preferatul publicului craiovean tocmai pentru cã a mizat pe interesul ºi pasiunea celor mici pentru istorie ºi arheologie. Atelierele creative propuse: “Micul
arheolog”, „Mânuþe pricepute” ºi „Creaþie bijuterii” au

avut 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, în
realizarea de vase ceramice ºi
statuete antropo ºi zoomorfe,
inspirându-se de la artefactele
ce se gãsesc în patrimoniul mu-

zeal. În cadrul atelierului „Creaþie bijuterii”, copiii ºi-au dat
frâu liber imaginaþiei ºi au creat obiecte de podoabã istoricã –
cercei, brãþãri, coliere, inele.
Proiectul cultural „Matineu
muzeal de vacanþã”, iniþiat în
luna iulie a.c., se va desfãºura
sãptãmânal, în fiecare zi de joi,
pânã în 15 septembrie, ºi va
oferi publicului interesat proiecþii de filme ºi documentare istorice centrate pe personajele
istorice remarcabile ale istoriei
româneºti, obiecte/artefacte de
excepþie din patrimoniul cultural al României, dar ºi al culturii universale. Digitalizarea produselor ºi serviciilor muzeale
moderne oferã deopotrivã specialiºtilor ºi publicului craio-
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vean ºansa de a explora virtual
ºi într-o manierã interactivã mii
de ani de istorie, artã naþionalã
ºi universalã, în câteva minute,
ºi a înþelege fenomene istorice,
decizii diplomatice, curente din
picturã, literaturã, acþiuni sociopolitice care au influenþat generaþii întregi.
Atelierele creative mobile,
desfãºurate în cadrul proiectului cultural “Caravana Culturalã”, sunt propuse comunitãþii locale tocmai din dorinþa de
a oferi oportunitãþi de explorare a noi metode educaþionale ºi
creative pentru categorii de public atipice (inclusiv grupuri
vulnerabile social) ºi au ca scop
atât acumularea de elemente de
bazã din sfera istoriei, etnografiei, mediului înconjurãtor, cât
ºi dezvoltarea unor afecte pozitive la nivelul beneficiarilor
(distracþie, integrare socialã,
pozitivitate, încredere, autoestimare, valorizare în comunitate, toleranþã faþã de diferenþe
etc). Atelierele se vor desfãºura pânã în luna decembrie
2017.
Atelierele creative organizate la Secþia de ªtiinþele naturii,
în cadrul proiectului cultural
„Bios Art în vacanþã”, s-au
bucurat, ca în fiecare an, de un
real succes ºi de susþinerea/participarea voluntarilor din cadrul
proiectului „I like the museum”, iniþiat la nivelul Muzeului Olteniei Craiova. Ca o noutate a programului, în acest an
s-au desfãºurat o serie de module în spaþiul expoziþional al
Muzeului de Artã din Craiova.
Proiectul se va încheia, cu o festivitate de premiere, în ziua de
31 august.

30 august - 5 septembrie 2017
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POLITICÃ

Un proiect aflat pe
ordinea de zi a ºedinþei de joi a Consiliului
Local Municipal Craiova prevede „rezoluþiunea” contractului
încheiat între Primãria
Craiova ºi organizaþia
judeþeanã a PSD
pentru achiziþia unui
sediu în centrul municipiului reºedinþã de
judeþ. Asta dupã ce
social-democraþii s-au
lãmurit cã investiþia
necesarã reabilitãrii
imobilului monument
istoric sare cu mult de
preþul achiziþiei clãdirii propriu-zise.

de la Primãria Craiova

de Nicuºor Fota
„Se aprobã rezoluþiunea contractului de vânzare-cumpãrare
nr.3747/11.01.2017 încheiat între Municipiul Craiova ºi Partidul Social Democrat, Organizaþia Judeþeanã Dolj, având ca
obiect imobilul situat în municipiul Craiova, str. M.Kogãlniceanu, nr.12, imobil care face
parte din categoria IIB, monument de arhitecturã de interes
local, cod LMIDJ-II-m-B08028, precum ºi terenul curte
(terasa), în suprafaþã de 124
mp., cu repunerea pãrþilor în situaþia anterioarã. (...). Se împuterniceºte Primarul Municipiului Craiova sã semneze convenþia de rezoluþiune a contractului de vânzare-cumpãrare prevãzut la art.1 din prezenta hotãrâre. (...) La data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri, îºi
înceteazã efectele Hotãrârile
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2015, nr.340/
2015 ºi nr.421/2015. (...) Primarul Municipiului Craiova, prin
aparatul de specialitate: Serviciul Administraþie Publicã Localã, Direcþia Patrimoniu ºi Partidul Social Democrat, Organizaþia Judeþeanã Dolj vor aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri”, se aratã în proiectul de hotãrâre supus aprobãrii consilierilor locali craioveni la ºedinþa ordinarã de joi a
CLM.

PSD Dolj, speriat
de reabilitarea
de 2 milioane de lei
Potrivit raportului întocmit de
funcþionarii Primãriei Craiova,
30 august - 5 septembrie 2017

Actualul sediu necesitã necesitã reparaþii mult prea costisitoare
Partidul Social Democrat, Organizaþia Judeþeanã Dolj, ca
dobândit prin contractul de vânzare - cumpãrare nr. 3747 din
11 ianuarie 2017, încheiat cu
Municipiul Craiova, imobilul
situat în str. M. Kogãlniceanu,
nr. 12, imobil care face parte din
categoria IIB, monument de arhitecturã de interes local, cod
LMIDJ-II-m-B- 08028, precum
ºi a terenului curte (terasa) în
suprafaþã de 124mp. Preþul de
achiziþie a fost de 993.510 lei,
plata acestuia urmând a se face
în rate lunare pe o perioadã de
3 (trei) ani, cu un avans de 10%
(99351 RON), avans achitat
deja de pesediºti. Numai cã social-democraþii s-au lãsat pãgubaºi când au aflat cât ar avea de
achitat pentru a reabilita clãdirea. „Prin cererea înregistratã cu
numãrul 59655/2017 la Primãria Municipiului Craiova, Partidul Social Democrat, Organizaþia Judeþeanã Dolj, solicitã
rezilierea, pe cale amiabilã a
contractului de vânzare - cumpãrare nr. 3747 din 11 ianuarie
2017 ºi repunerea pãrþilor în situaþia anterioarã, inclusiv restituirea sumei achitatã conform
art. 3, lit. a) din contract. În sensul solicitãrii se precizeazã faptul cã pentru a putea aduce imobilul la o stare funcþionalã sunt

necesare ample lucrãri de reabilitare. În acest sens s-a solicitat obþinerea unor puncte de
vedere tehnice de specialitate
privind stabilirea unor costuri
estimative ale acestor lucrãri. În
urma acestor verificãri tehnice
s-a constatat cã suma necesarã
lucrãrilor de reabilitare depãºeºte cu mult preþul de achiziþie
aceasta fiind de aproape 2
(douã) ori mai mare, motiv pentru care Partidul Social Democrat, Organizaþia Judeþeanã
Dolj, se aflã în imposibilitatea
executãrii acestor lucrãri”, se
aratã în raport.

Vicii la structura
de rezistenþã
Angajaþii primãriei considerã îndreptãþitã cererea socialdemocraþilor de reziliere a contractului din cauza „viciilor ascunse” la structura de rezistenþã a clãdirii, vicii care, precizeazã raportul, nu au putut fi constatate înainte de semnarea contractului nici de primãrie, nici
de pesediºti ºi nici de evaluatorul care a stabilit preþul clãdirii
de pe strada Mihail Kogãlniceanu. „În conformitate cu legislaþia privind executarea lucrãrilor
de construcþii, în vigoare la
aceastã datã, orice intervenþie

asupra acestui imobil nu poate
fi fãcutã fãrã avizul Ministerului Culturii, neputând fi aduse
nici un fel de modificãri asupra
structurii ºi arhitecturii acestuia. Mai mult, de-alungul timpului acest imobil s-a aflat în posesia unor persoane juridice
care au executat lucrãri de reparaþii, însã aceste lucrãri au
fost fãcute fãrã respectarea legislaþiei în vigoare, lucrãri prin
care nu s-a fãcut decât sã se ascundã deficienþele structurii de
rezistenþã ale clãdirii. Însumând
toate aceste aspecte precizate,
rezultã fãrã putinþã de tãgadã cã
motivele invocate de cãtre cumpãrãtor sunt întemeiate, orice
lucrare de intervenþie asupra
clãdirii generând o cheltuialã cu
mult mai mare decât preþul de
achiziþie. Motivul principal care
conduce la aceste cheltuieli fiind existenþa unor vicii ascunse
la structura de rezistenþã a imobilului, vicii care la data derulãrii procedurii de vânzare a
acestui imobil nu au putut fi
constatate de nici una dintre
pãrþile semnatare ale contractului de vânzare - cumpãrare ºi
nici mãcar de evaluatorul care
a stabilit preþul de piaþã al acestui imobil. Considerãm aºadar
cã sunt îndeplinite condiþiile
prevãzute de art. 1549 – 1554

ºi art. 1635 Noul Cod Civil, cauze în temeiul cãrora poate opera rezoluþiunea contractului de
vânzare – cumpãrare nr. 3747
din 11 ianuarie 2017cu efectele
repunerii pãrþilor în situaþia anterioarã”, se aratã în raport.

Trei, Doamne,
...ºi toate trei
Ironia sorþii face ca mai sus
pomenitul contract sã fie printre primele acte semnate în calitate de primar de actualul
edil pesedist Mihail Genoiu, la
data aceea interimar din partea PMP (UNPR) dupã demisia primarului Lia Olguþa Vasilescu. Mai trebuie menþionat
cã, odatã cu abandonul PSD
Dolj, se alege praful de ultima tentativã de împroprietãrire a partidelor din Craiova cu
sedii oferite de primãrie. Organizaþia pesedistã fãcea parte iniþial dintr-un lot de trei
formaþiuni care aveau ºansa
cumpãrãrii unui sediu de la
municipalitate, alãturi de PNL
ºi UNPR. Aceste douã filiale
au declinat însã oferta încã din
faza rapoartelor de evaluare a
celor douã sedii, preþurile stabilite de evaluatorii primãriei
în cazul lor fiind considerate
prea piperate.
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

Armenia ºi Muntenegru
ne tulburã visul

T

Râmnicu Vâlcea:
Modernizarea zonei
centrale se încheie
cu o petrecere publicã

Primãria municipiului Râmnicu Vâlcea va
inaugura în aceastã toamnã Scuarul Mircea
cel Bãtrân, acum în curs de modernizare, cu
un amplu spectacol, pentru care propune un
buget de 276.500 lei. Proiectul de hotãrâre
urmeazã sã fie supus votului consilierilor
locali în ºedinþa ordinarã ce va avea loc pe 31
august. Municipalitatea a anunþat cã în noul
spaþiu modernizat se vor desfãºura concerte
de muzicã popularã, pop-rock, precum ºi un
spectacol de pirotehnie, menþionând cã programul final al evenimentului va fi supus spre
aprobare Consiliului Local într-o ºedinþã
ulterioarã.
de Marielena Popa

P

rimãria estimeazã cã
lucrãrile de modernizare a zonei centrale
a oraºului se vor încheia la
sfârºitul lunii septembrie a.c.
ºi considerã cã evenimentul
propus este o mãsurã reparatorie faþã de comunitate. ”Pe
tot parcursul acestei perioade de peste 2 ani ºi jumãtate,
municipiul a fost lipsit de

principalul spaþiu public urban,
ceea ce a dus la imposibilitatea
derulãrii unor evenimente publice, la absenþa unui spaþiu de
socializare, la dispariþia temporarã a unor simboluri ale oraºului (Terasa, La Ceas, Kilometrul
0), cu consecinþe negative asupra vieþii comunitãþii locale. La
toate acestea s-au adãugat ºi restricþiile de trafic impuse de derularea lucrãrilor, ceea ce a condus la o nemulþumire perma-

nentã venitã din partea conducãtorilor auto, amatori sau
profesioniºti, care tranziteazã zona centralã. Pe data de
30 septembrie se estimeazã
cã lucrãrile la acest proiect
vor fi finalizate, iar noul
Scuar Mircea cel Bãtrân va
putea fi inaugurat. Cu aceastã ocazie, se propune organizarea unui eveniment de tip
spectacol artistic - concerte
de muzicã popularã, poprock ºi spectacol pirotehnie care sã se desfãºoare în aceastã locaþie, având rolul simbolic de recuperare a zonei centrale pentru toþi locuitorii municipiului. În acelaºi timp, un
astfel de eveniment se poate
constitui ºi drept o mãsurã reparatorie în favoarea comunitãþii locale, lipsitã o perioadã mult prea lungã de principalul spaþiu public de socializare” – motiveazã Executivul Primãriei Râmnicu Vâlcea decizia organizãrii acestui spectacol.

ocmai ne rãcoriserãm.
Tocmai ne încãlziserãm.
Ne rãcoriserãm dupã
deshidratarea în serie din cupele europene. Fotbaliºtii au tras
câte un gât la marginea terenului ºi au luat-o din nou la fugã
în funcþie de indicaþiile tehnicotactice. Sau tehnico-statice, depinde. La Ovidiu, oltenaºii lui
Mangia au dat de niºte momâi.
La 2-0, prin golurile imperturbabilului Mitriþã, au oprit motoarele. Din respect faþã de campioanã, cel puþin aºa socot.
Dacã tot ne rãcoriserãm, am
catadicsit cã un duº compensatoriu nu stricã. ªi iarãºi, metodic, ne-am oprit la 2-0. Cu o
umbrã de echipã cãreia absolut
întâmplãtor i se zice Gaz Metan Mediaº. Andante ma non
troppo, CSU Craiova ocupã locul secund, la un punct de liderul CFR Cluj, care, mioritic ºi
el, a fãcut-o de oaie la Timiºoara. ACS Poli – CFR Cluj 4-3
reprezintã neîndoios uriaºa surprizã a campionatului, cu sublinierea expresã cã bãnãþenii au
condus cu un neverosimil 4-0
pânã în minutul 74. În etapa urmãtoare, Dan-cel-Rãnit ºi degrabã vãrsãtoriu de sânge va
încruciºa sabia exact cu Devis
Mangia, iar Bãluþã exact cu
Deac, fiindcã nu degeaba sunt
colegi de imn. Se pregãteºte
schimbarea gãrzii? Vom asista
atunci la detronarea liderului?
Alb-albaºtrii ºi-ar fortifica aspiraþiile în adjudecarea titlului
de campioanã, ultimul datând,
ºi nu greºim, din secolul celãlalt. Adevãrat, mai e mult pânã

departe. Culmea, dupã derby-ul
din Ardeal, pe CSU o aºteaptã
derby-ul din Oltenia cu Dinamo. Pãrerea de rãu ar fi cã noua
arenã ”Ion Oblemenco” încã trimite bezele stadionului severinean, aureolat de istorica descindere a legendarului Milan.
Singurele echipe fãrã înfrângere dupã opt etape rãmân CSU
Craiova ºi FCSB. Jocurile se
amânã pânã pe 9 septembrie, dat
fiind cã naþionala reia corvoada preliminariilor CM 2018,
întâlnind Armenia, pe Arena
Naþionalã (1 septembrie), ºi
Muntenegru, la Podgorica (4
septembrie). ”Tricolorii”, cu 6
puncte mici ºi înguste, sunt poziþionaþi pe 4, la tot atâtea lungimi de ”ºoimii” lui Ljubisa
Tumbakovic. Parcã a fost ieri.
În partida tur, de pe Cluj Arena,
încheiatã 1-1, Stanciu, jucãtorul de opt milioane al Anderlechtului, a ratat în minutele 90+7
un penalty care ni s-a lipit de
retina norocului spart în fund ca
timbrul poºtal de plic. Ar mai fi
totuºi, cât arãtura de sub unghie,
ºanse de a prinde barajul pentru campionatul mondial: fraierii de muntenegreni sã cadã cosiþi în faþa românilor resetaþi, iar
cu danezii sã nu ciuguleascã
mai mult de un egal. Bineînþeles, de partea noastrã, victorii en
fanfare cu Daum la alãmuri.
Necugetare crasã ca, în þara lui
Mircea Lucescu, sã defilezi cu
un antrenor strãinel de cine sunt
românii ºi ce vor ei. Dar nici
pentru Mircea Lucescu timpul
nu mai are rãbdare de a pune
fundaþii.
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Primãria Horezu a fãcut public
raportul nivelului de
radioactivitate din zonã

Indiscreþii
de Vâlcea
Hm!!! Dupã ce a învârtit
afaceri pe cât de colosale pe
atât de dubioase la Ministerul Dezvoltãrii, Adrãnel
Cotescu, director adjunct al
Direcþiei Generale Dezvoltare Regionalã ºi Infrastructurã din acest minister,
ºi-a cerut pensionarea. Aºa,
ºi? Rãmâne acolo prinþ
moºtenitor fiul sãu, pe cât
de implementat, pe atât de
iniþiat. Cã aºa se face bãnetul în þara asta!

Momente
haioase
despre chestii
serioase

P

rimãria comunei Horezu, judeþul Vâlcea, pe
teritoriul cãreia au
ajuns fumul ºi mirosul emanate de la groapa de gunoi Mãldãreºti, a fãcut public, în data
de 29 august a.c., un raport al
nivelului de radioactivitate,
efectuat de o echipã a Comisiei
Naþionale pentru Controlul
Activitãþilor
Nucleare
(CNCAN). Raportul (foto) a
fost întocmit ca urmare a mãsurãtorilor efectuate la acest
depozit neconform.
Potrivit documentului pe
care primarul Nicolae Sãrdãrescu l-a postat ºi pe pagina sa
de socializare. “În urma mãsurãtorilor efectuate nu s-au identificat radionuclizi artificiali,
iar valorile determinate cores-

Fãrã barcã!
Deºi ar fost reparat, dupã
ce nici nu a fost bine lansat
la apã, vaporaºul de croazierã al statului din staþiunea Cãlimãneºti nu plimbã
nici în acest sezon turiºti pe
Olt. Parte a proiectului Mirajul Oltului, ambarcaþiunea ºi un ponton au costat
146.000 de euro. Dupã câteva curse pe apã, în urma
cãrora s-a constatat cã i se
umflase podeaua, vaporaºul a fost dus la reparat pentru 4.000 de euro. Cum
ºanse ca acesta sã funcþioneze fãrã riscuri nu sunt,
poate gândeºte careva un
proiect suplimentar care sã
prevadã cursuri preventive
de înot pentru turiºti.

La Apavil
se întâmplã ceva
Se aude cã postul directorului Apavil SA, Cristian
Jianu, precum ºi alte douã
posturi de conducere ale
acestei societãþi ar fi fost
scoase la concurs. ªi uiteaºa se duc specialiºtii. Îngrijorãtor este cã funcþia de
director este vânatã de niºte tiriplici care confundã un
apometru cu un termometru pentru bebeluºi.

Nicolae
Sãrdãrescu
Nicolae Sãrdãrescu
Sãrdãrescu
Nicolae

+40350525060
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pund nivelului normal al fondului natural de radiaþii. Având
în vedere cele constatate, menþionãm cã în zonã nu existã risc
radiologic pentru mediu ºi populaþia din zonã”, subliniazã
specialiºtii de la CNCAN.

Primarul Sãrdãrescu a afirmat,
pentru sceptici, cã raportul oficial va fi prezentat la nivel de
ministru ºi cã, din informaþiile
sale, cel care a efectuat mãsurãtorile este un reputat specialist
în fizicã atomicã.
(M.P.)

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

Pensiunea Siva
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ªedinþa Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã
de luni, de la Prefectura
Vâlcea, a avut ºi câteva
momente ilare. La un moment dat, primarul oraºului
Horezu, Nicolae Sãrdãrescu, fost poliþist, a afirmat cã
numai „intervenþia politicã” a preºedintelui CJ Vâlcea, Constantin Rãdulescu,
poate rezolva problema
gropii de gunoi de la Mãldãreºti. Siderat, Rãdulescu
a replicat: „Domnule primar, pentru un penalist spuneþi cam multe prostii”.
Pânã la urmã, s-a convenit
cã primarul se referea la
propuneri de modificare a
unor acte normative, nicidecum la intervenþii ilegitime, iar „pãrþile” s-au mai
relaxat.

În aceeaºi notã, prefectul
Florian Marin i-a reproºat
lui Alin Voicescu, directorul
Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Vâlcea: „Aþi mãsurat gradul de poluare cu
un termometru!”

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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