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ACTUALITATE
Planul de Acþiune
pentru Energie Durabilã, Planul de Mobilitate Urbanã Durabilã
ºi Strategia Integratã
de Dezvoltare Urbanã
pentru Polul de Creºtere Craiova au fost
postate pe site-ul
municipalitãþii craiovene, cei interesaþi
putând sã formuleze
obiecþii ºi sugestii
pânã spre mijlocul
lunii octombrie, lunã
în care documentele
au urma sã primeascã
girul Consiliului Local
Municipal ºi sã fie
depuse la ADR.
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Craiova îºi schimbã planurile de
absorbþie a fondurilor europene
de Nicuºor Fota

P

lanul de Mobilitate Urbanã Durabilã (PMUD)
pentru Polul de Creºtere Craiova ºi Planul de Acþiune pentru Energie Durabilã au
fost deja adoptate de consilierii
locali craioveni anul trecut, documentele suferind însã câteva
modificãri care trebuie sã priveascã girul legislativului local.
Astfel, potrivit reprezentanþilor
Primãriei Craiova, PMUD a fost
actualizat pentru a se corela cu
Ordinul 233/2016 de aprobare
a Normelor metodologice de
aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului ºi
urbanismul ºi de elaborare ºi actualizare a documentaþiilor de
urbanism, emis de MDRAP, în
care se precizeazã conþinutul
cadru pentru Planurile de Mobilitate Urbanã. „La data elaborãrii primei versiuni a PMUD
Craiova (decembrie 2015), prezentul ordin nu era în vigoare.
Lista de proiecte a PMUD Craiova nu a suferit modificãri/actualizãri faþã de varianta deja
aprobatã de Consiliul Local
Craiova”, a declarat administratorul public al municipiului,
Sorin Manda.

gie Durabilã, de asemenea adoptat în 2016, a fost completat în
noua variantã cu o serie de proiecte, unele aparþinând municipalitãþii craiovene, altele CJ, dar
ºi un proiect care priveºte reabilitarea termicã a uneia din principalele instituþii de culturã din
Bãnie – Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova. „Planul de Acþiune pentru Energie
Durabilã al Zonei Metropolitane Craiova (PAED) a fost completat cu proiecte de reabilitare
pentru 11 grãdiniþe din municipiul Craiova: Mihai Eminescu,
Elena Farago, Voiniceii, Phoenix, Nicolae Romanescu, Castelul Fermecat, Cãsuþa cu Poveºti,
Paradisul Copiilor, Pinocchio,
Floare Albastrã, Piticot. De asemenea, a fost inclus ºi proiectul
de reabilitare a Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova în vederea creºterii eficienþei
energetice. Din partea CJ Dolj,
au fost adãugate proiectele:
Creºterea eficienþei energetice, a
rezistenþei ºi stabilitãþii la clãdirea publicã a Clinicii de oncologie ºi a Clinicii de dermatologie
din cadrul SCJU Craiova; Creºterea eficienþei energetice, a rezistenþei ºi stabilitãþii la clãdirea
publicã a spitalului de pneumoftiziologie Leamna”, a mai precizat Sorin Manda.

11 grãdiniþe ºi TNC
pe lista de reabilitãri 60 de proiecte noi
termice
incluse în SIDU
Planul de Acþiune pentru Ener6 - 12 septembrie 2017

În Strategia Integratã de

Dezvoltare Urbanã (SIDU) pentru Polul de Creºtere Craiova,
susþin reprezentanþii municipalitãþii, a fost conturat un obiectiv general: „Consolidarea poziþiei municipiului Craiova de
centru urban de interes regional
ºi naþional, prin asigurarea unui
climat economic favorabil investiþiilor ºi mediului de afaceri,
încadrat de reþele de transport
durabile, forþã de muncã înalt
calificatã ºi educatã, sisteme de
sãnãtate eficiente ºi prin valorificarea sustenabilã a resurselor, pentru toate localitãþile din
cadrul zonei funcþionale a polului de creºtere”. De asemenea,
au fost cuprinse ºi obiective
strategice ºi specifice clare: 1.
Creºterea competitivitãþii economice a polului de creºtere
Craiova prin valorificarea resurselor locale ºi orientarea cãtre
domeniile cheie cu potenþial de
dezvoltare ale zonei; 2. Dezvoltarea polului de creºtere Craiova prin conectarea la reþelele
regionale, naþionale ºi europene de transport, bazatã pe o politicã coerentã de dezvoltare a
relaþiilor funcþionale, concomitent cu îmbunãtãþirea infrastructurii specifice; 3. Asigurarea
unor servicii publice de calitate
(educaþie, sãnãtate, social, administraþie, siguranþã a populaþiei), urmãrind atât tipologia
cererii, cât ºi dimensiunea teritorialã a acesteia; 4. Crearea
condiþiilor necesare dezvoltãrii
demografice a zonei, prin core-

larea cererii cu oferta de muncã
ºi asigurarea condiþiilor unui
trai decent; 5. Afirmarea identitãþii turistice a zonei funcþionale a polului de creºtere Craiova prin valorificarea ºi promovarea patrimoniului cultural ºi
natural; 6. Creºterea calitãþii
factorilor de mediu ºi asigurarea unui climat favorabil locuirii. Lista proiectelor cuprinse în
SIDU a suferit, de asemenea,
modificãri. „Îndeplinirea obiectivelor strategiei este strâns legatã de implementarea planului
de acþiune ºi a proiectelor din
portofoliu. În varianta actualã a
SIDU s-au adãugat 60 de proiecte noi, din domenii diferite
precum cercetare ºi dezvoltare,
infrastructurã educaþionalã,
mobilitate, patrimoniu, social,
eficienþã energeticã”, a precizat
administratorul public Sorin
Manda.

Pasaje noi peste
Calea Bucureºti.
Tramvaiul împins
spre Aeroport
De menþionat cã lista lungã de
proiecte din SIDU, cu câteva
sute de proiecte, se referã atât
la investiþii propuse pentru municipiul Craiova, cât ºi la celelalte localitãþi din Zona Metropolitanã, precum ºi obiective
finanþate de Consiliul Judeþean
Dolj sau CNAIR. Gãsim incluse aici spre exemplu trei proiec-

te, în valoare de câteva zeci de
milioane de euro, destinat dezvoltãrii Aeroportului Internaþional Craiova, aflat în subordinea CJ Dolj, pieþe ºi centre de
colectare a legumelor, trotuare
ºi piste de bicicliºti, locuri de
joacã sau lucrãri de asfaltare sau
introducere a iluminatului public în mai multe dintre comunele incluse în zona metropolitanã, dar ºi crearea unui parc
industrial la Iºalniþa ºi dezvoltarea High Tech Industry Park,
recent înfiinþat de CJ. La capitolul transport/mobilitate urbanã sunt prevãzute achiziþia a 18
tramvaie ºi a câtorva zeci de
autobuze noi, crearea de noi
sensuri giratorii în Craiova, precum ºi semnalizarea prin semafoare automate a zeci de intersecþii din oraº. În plus, planurile municipale incluse în strategia de dezvoltare prevãd crearea a douã noi pasaje denivelate peste Calea Bucureºti – la
Universitate ºi în Sãrari, precum
ºi prelungirea cãii de rulare a
tramvaiului spre Sãrari, dar ºi
spre Aeroportul din Craiova.
Potrivit raportului întocmit de
funcþionarii Primãriei Craiova,
Strategia Integratã de Dezvoltare Urbanã (SIDU) pentru Polul de Creºtere Craiova ar trebui depusã în noul format la
ADR SV Oltenia la sfârºitul lunii octombrie, la pachet cu hotãrârea de aprobare a Consiliului Local Municipal.
www.indiscret.ro
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Reînvie Ponta
echipa Sas - Solomon?
SPECIAL

Dupã o încercare nereuºitã de a destabiliza
Partidul Social-Democrat cu mâna fostului
premier Sorin Grindeanu, ex-preºedintele
Victor Ponta s-a decis sã reintre transparent
în arena politicã româneascã din postura de
membru al unei noi formaþiuni politice. Fostul
lider PSD a ales varianta cea mai facilã,
înregimentarea într-un partid deja existent,
Pro România, formaþiune politicã înfiinþatã de
prietenul sãu Daniel Constantin, evitând sã
construiascã de la zero un alt partid. La
Craiova, cel puþin deocamdatã, de destinele
acestei formaþiuni politice se ocupã fostul
pedelist ºi uneperist Theodor Sas, un tânãr
cu ceva experienþã politico-administrativã
dupã ce a ocupat timp de patru ani postul de
viceprimar al Craiovei. Totuºi, surse din piaþa
media dau ca sigure câteva surprize pentru
toamna acestui an.
de Cosmin Pretorian

D

isidenþa internã a lui
Victor Ponta a luat
sfârºit. Înfrânt de
Liviu Dragnea într-un rãzboi
fratricid absurd pentru Palatul Victoria, fostul lider
PSD ºi-a dat demisia din partid ºi a sãrit în braþele mai
vechiului sãu partener politic, Daniel Constantin. Pro
România este numele formaþiunii politice pe care cel supranumit nu cu mulþi ani în
urmã „Micul Titulescu“ se va
strãdui ca peste trei ani sã o
„urce“ în parlament. Cum ºi
dacã va reuºi acest lucru rãmâne de vãzut, interesant
este ce se va întâmpla cu organizarea în teritoriu a noii
formaþiuni politice.

Theodor Sas,
deja preºedinte
interimar
La Dolj, conform unor
surse bine informate, s-a
creat deja un grup de iniþiativã în fruntea cãruia a fost
pus doctorul Theodor Sas,
fost viceprimar al Craiovei
în ultimul mandat al lui Antonie Solomon. Misiunea
fostului pedelist ºi uneperist
este de a construi de la zero
organizaþia. Alegerea a fost
fãcutã, se pare, chiar de cãwww.indiscret.ro

tre Daniel Constantin, care a
mers pe mâna unui grup de interese din Craiova. Totuºi, conform unor surse bine informate, odatã cu cooptarea lui Victor Ponta, Pro România capãtã
noi valenþe, motiv pentru care
se va încerca atragerea de noi
nume. „Este adevãrat, eu sunt
preºedintele interimar al filialei doljene a Partidului Pro
România. În zilele care urmeazã, vom purcede la creionarea
unui birou politic interimar al
organizaþiei, dar deocamdatã
nu pot spune nume. Vom face
ºedinþa de constituire ºi apoi o
conferinþã de presã“, a declarat, în exclusivitate pentru Indiscret în Oltenia, Theodor Sas.
Cum prin oraº deja circulã zvonuri cu privire la implicarea
fostului primar Antonie Solomon în acest proiect, fostul viceprimar Sas a þinut sã precizeze cã, deocamdatã, nu a fost
vorba de aºa ceva: „Nu, nu am
discutat cu domnul Antonie
Solomon. Însã, orice om de
valoare este bine-venit alãturi
de noi! Veþi vedea în Pro România numeroºi oameni de calitate, doctori, avocaþi, economiºti“.
Eventuala reintrare a lui Antonie Solomon în politicã alãturi de Victor Ponta reprezintã, din multe puncte de vedere,
o ameninþare, în principal, pentru cel mai important partid

Theodor Sas

Antonie Solomon
politic din Dolj, PSD. Antonie
Solomon a fost ºi este în continuare nu atât un politician de

valoare, cât mai ales un „aspirator“ de voturi, imensa sa notorietate putând ajuta o forma-

þiune politicã nou-nãscutã sã
capete contur pe scena politicã doljeanã.
6 - 12 septembrie 2017
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„Dorele”,
eºti atât
de... primar!

ACTUALITATE

de senator
Mario Ovidiu Oprea,
preºedintele PNL Craiova

P

AJOFM Vâlcea anunþã 300 de
locuri de muncã la hipermarket
Carrefour din noul mall

A

anunþate circa 300 de locuri de
muncã vacante în urmãtoarele
meserii: lucrãtor comercial, lucrãtor recepþie marfã, casier,
bucãtar, cofetar, patiser, pizzer,
asistent decorãri, lucrãtor întreþinere, operator scanare, mãcelar, preparator peºte etc.
Avantaje: se oferã bonuri de
masã, ajutor transport, asigurare medicalã privatã, cupoane de
magazin de Paºte ºi Crãciun.
Candidaþii se pot înscrie NUMAI apelând la numãrul de telefon gratuit 0800.0800.04 din
reþelele Romtelecom, Telekom,

Orange, Vodafone, RCS, RDS.
Informaþii suplimentare se
pot obþine la sediul AJOFM
Vâlcea din Râmnicu Vâlcea,
strada Dacia, nr. 8, etaj 3, birou
309,
sau
la
telefon
0250.735.608 interior 18.
Persoanele interesate vor putea participa la interviul pentru
angajare în perioada 13-16 septembrie 2017, între orele 8.00
ºi 17.00, la sediul Universitãþii
„Constantin Brâncoveanu” din
Râmnicu Vâlcea, bulevardul
Nicolae Bãlcescu, nr. 39”.
(M.P.)

Publicitate

genþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de
Muncã (AJOFM) Vâlcea anunþã cã, la solicitarea hipermarket Carrefour Râmnicu
Vâlcea, sprijinã demersurile iniþiate de angajator în vederea
identificãrii persoanelor interesate în dezvoltarea unei cariere
profesionale în cadrul hipermarketului ce se va deschide pe terenul fostului CPL Râmnicu
Vâlcea.
În acest sens, AJOFM Vâlcea
precizeazã: ”În cadrul ofertei
depuse la sediul instituþiei sunt

6 - 12 septembrie 2017

rimarul Craiovei alias
„Domnul Nu Contea
zã Data” are toate ºansele sã-l depãºeascã în graficul deficienþelor pe colegul de
partid veºnic blocat pe „Altã
Întrebare”. Cu un Dorel împins în fruntea ºantierului,
gata de selfie, dar pe lângã
proiect, e uºor sã înþelegem
toþi ce am pierdut, dar mai ales
cu ce ne-am (re)ales. Pentru cã
Dorel nu crede în punctualitate, vreo 12 proiecte neterminate la timp pentru Craiova au
supt bani treptat din bugetul
local. Vreo 9 milioane de euro
din 2015 înspre zilele noastre,
numãrate, decontate din banii
noºtri. Dar Dorel e liniºtit în
jilþul de primar, are trei ani de
mandat ºi lucrãri pe care vrea
sã le termine în zece. Cãci,
vorba lui, nu conteazã data,
important e sã fie gata cândva. Nu mai zic ce putea face
cu 9 milioane de euro. În mod
cert, mult mai mult decât sã
trimitã douã roabe de pietriº
la periferie, în ajunul votului,
cu mesajul „dacã mã alegeþi,
poate vedeþi ºi asfaltul”. De
inimos ce e pe banul craioveanului, Dorel n-a iniþiat niciun
proces în instanþã împotriva
firmelor care au fãcut ca planul de execuþie sã se ducã pe
apa sâmbetei. În ciuda figurii
supuse ºi inocente a lui Dorel, activeazã caracterul lui
anticomunitar care compromite toate principiile ce genereazã prosperitate pentru oraº.
Indiferent câte fondante politice vinde, prin delãsarea sa
Dorel a devenit etalonul celor
care nu cred în seriozitate în
aceastã þarã. Un Dorel cu
funcþie, dar cu etichetã falsã,
care ar trebui sã plãteascã din
propriul buzunar toate pagubele create prin abandonarea
proiectelor prioritare sau pe
cele nãscute din incapacitatea
administrativã de a finaliza un
obiectiv. ªi chiar ºi aºa, sumele provenite din despãgubiri nar putea egala sumele pierdute de Craiova. ªi nici timpul
care se scurge fãrã folos, în
timp ce Dorel, primarul, îºi
îmbogãþeºte (nu doar) CV-ul.
Un primar care spune cã nu
conteazã data, este de fapt liderul celor care nu oferã ga-

ranþii reale, ºtiind din start pe
mâna cui împarte „mãlaiul”
din licitaþii. Este alibiul perfect
pentru cei care sunt gata sã
vândã construcþii deficitare,
întârzieri de ani în contracte,
calitate îndoielnicã, edificii reparate înainte de a fi noi ºi
mascota de serviciu idealã pentru inaugurãrile fictive, pe bucãþi. Azi inaugurãm un scaun,
mâine un gard, peste o lunã o
prelatã ºi voila! Sã-i spunã cineva lui Dorel cã la catalog nu
existã proiect al PSD care sã
nu fi fost compromis parþial
sau total, financiar sau penal.
ªi cã la primãrie, unde a fost
pus ca parul de sprijin al gardului cãzut, repaosul este contraindicat într-o comunitate
care s-a sãturat de momeli, de
proiecte trase de pãr astfel încât ele sã devinã o prelungire
utilã ºederii lui pe termen lung
în instituþia în care totul trebuie sã se miºte rapid, nu sã îmbãtrâneascã pe hârtii. Pentru
Dorel nu e important cã amânãrile se fac din cauza pericolelor care pasc oamenii, nu este
important cã se terminã mandatul ºi mai cere trei pentru
nimic, nu este important cã plãtim „amenzi” pentru incompetenþa lui, nu este important cã
mai multe generaþii pun mâinile pe piept asteptând un progres. Pentru Dorel e important
ca toate acestea sã se facã...
într-o zi. Sau când s-o putea.
Sau când or avea ei chef. Sau
când vor angaja firme serioase. Sau când mandatul lui Dorel n-o sã mai semene cu o denivelare de la marginea Craiovei. Totuºi, sã nu vã scape momentul în care Dorel a reuºit
sã fie punctual. Acela în care a
semnat pentru preluarea funcþiei, dovedind cã da, cumva,
conteazã ºi data asta. Nu ºtiu
dacã Dorel sau „bona” sa va
permite sã se treacã în raportul de activitate toate „deraierile” sau „costurile suplimentare”, dar, „în memoria” tuturor proiectelor pe care le aºteptãm de ani, puteþi sã-i trimiteþi
de azi încolo, la serviciu, lui
Dorel, câte un calendar cu
mesajul „Conteazã data. Dar
mai ales cine o stabileºte”.
Pânã la urmã, orice Dorel trebuie sã simtã cât e de... primar.
www.indiscret.ro

„Nunta de pominã la olteni”
a trecut graniþele Olteniei
„Nuntã de pominã la
olteni”, spectacol
organizat de Ansamblul Artistic „Maria
Tãnase” din Craiova,
a trecut graniþele
Olteniei, bucurând
zeci de mii de teleormãneni care au participat la Zilele municipiului Alexandria.
Organizatorii se declarã extrem de mulþumiþi
de prestaþia artiºtilor
craioveni, catalogând
cele trei ore de spectacol ca fiind „fenomenale”.
de Octavia Hantea

O

biceiurile nunþilor olteneºti au þinut în faþa scenei din centrul municipiului Alexandria peste 13.000
de persoane, timp de trei ore.
Nimeni nu s-a plictisit, iubitorii de folclor fiind foarte mulþumiþi de faptul cã soliºtii, dansatorii ºi orchestra au fost pe sce-

nã, împreunã, pe toatã durata
spectacolului. „A fost pentru
prima datã când am luat decizia ca la Zilele Alexandriei sã
avem un întreg ansamblu de
muzicã popularã. De regulã,
invitam artiºti separat, independenþi. Domnul primar ºi întreaga echipã care se ocupã cu organizarea au decis sã fie altceva la ediþia din acest an. Ne-am
consultat, am analizat atent ideea ºi ne-am orientat cãtre Ansamblul «Maria Tãnase» din
Craiova. În februarie am demarat discuþiile cu doamna Nicu-

lina Stoican ºi iatã cã am reuºit
sã obþinem o colaborare. Spectacolul a fost fenomenal. Nunta
pusã în scenã a þinut prezenþi
peste 13.000 de spectatori, timp
de trei ore. Este lucru mare. Nimeni nu a plecat din faþa scenei
ºi iatã cã ºi la o sãptãmânã de la
manifestare se tot vorbeºte despre frumosul eveniment. Mulþumim ansamblului craiovean ºi
îi dorim succes în tot ceea ce ºia propus sã realizeze. Sã ducã
acest spectacol în cât mai multe
zone din þarã pentru cã sunt sigur cã va avea succes”, a spus
Eugen Delcea, ºef serviciu din
cadrul Primãriei Alexandria.

„Experienþa de la Alexandria
este o dovadã a faptului cã putem sã strângem un public numeros. Când am purtat primele
discuþii despre aceastã participare a noastrã la Zilele municipiului Alexandria, mi-am asumat o searã întreagã de responsabilitãþi doar pentru Ansamblul
«Maria Tãnase». Nu a existat
completare de muzicã uºoarã,
nu a existat un alt program, ci
timp de trei ore noi am reuºit
sã-i þinem pe acei oameni acolo. Au fost peste 13.000 de persoane care ne-au aplaudat. Este
cea mai mare mulþumire pentru
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ACTUALITATE
noi, artiºtii. Trebuie sã recunosc
cã, deºi nu am împãrtãºit cu nimeni stãrile mele de dinaintea
spectacolului, am avut foarte
mari emoþii. Nu le-am împãrtãºit cu cei din ansamblu pentru
cã nu am vrut sã creez acea stare de ºi mai mare emoþie. Noi
mulþumim publicului de acolo
ºi organizatorilor. Pentru întreaga noastrã echipã acest spectacol este un mare plus, o încurajare în vederea continuãrii proiectului «Nuntã de pominã la
olteni»”, a precizat Niculina
Stoican, managerul Ansamblului Artistic “Maria Tãnase” din
Craiova.

„Noi mulþumim
publicului de acolo
ºi organizatorilor”
La rândul lor, artiºtii ansamblului craiovean au fost plãcut
impresionaþi de publicul din
Alexandria. Succesul de pe
meleagurile teleormãnene este
rodul muncii din sãlile de repetiþii ºi al dorinþei de a transmite
iubitorilor de folclor frumuseþea nunþilor din alte vremuri.

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.

www.indiscret.ro
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6 Dragi

nexiuni

Acad. Rãzvan
Theodorescu ia pulsul
clinic al þãrii (II)

OPINII

de Virgil Dumitrescu

L

a 29 martie 2004, România a aderat la NATO ºi
de atunci s-a erijat în
pion important pe flancul rãsãritean al alianþei. Fosta bazã
de avioane ruseºti de la Deveselu a devenit scut antirachetã
cu dotare americanã. La 1 ianuarie 2007, România a devenit membrã cu drepturi depline a Uniunii Europene ºi întreprinde eforturi pentru integrarea în spaþiul Schengen. Cu
toate fisurile ºi inechitãþile inerente dintre statele membre ale
Uniunii Europene, þara noastrã priveºte spre Vest ºi doar
în clipe de îngrijorare spre Est.
În interviul din Evenimentul zilei, datat 24 august, acad.
Rãzvan Theodorescu surprinde printr-o altã viziune, nu înainte de a readuce în discuþie cã
aparþinem unei structuri latine (individualism acerb) ºi orientale (spirit de turmã):
“ªansa noastrã este cã suntem
la marginea Uniunii Europene. În momentul în care UE va
dispãrea, noi vom fi elementul de legãturã între resturile
Uniunii ºi Asia, care este marea putere emergentã. Noi
avem nevoie – ºi toþi imbecilii urlã când aud asta – de relaþii bune cu Rusia, de relaþii
bune cu Turcia, cei doi mari
jucãtori din afara UE. Sunt
mari jucãtori demografici
aceste foste imperii. Noi avem
nevoie de China, de Japonia,
de lumea aceasta a Pacificului, care se ridicã. Lumea
Atlanticului apune, iar cea a
Pacificului se ridicã”. Mã abþin sã evaluez câtã culturã po-

liticã incumbã citatul ºi nici nu
am instrumentele necesare,
probabil cã destulã. Dar…
“Accederea în NATO ºi în
Uniunea Europeanã n-au fost
realizate de noi. A fost nevoie
de noi în NATO, iar în Uniunea Europeanã am intrat, ca ºi
bulgarii, împinºi de la spate”.
Posibile adevãruri cumplite
dupã 13 ani de partizanat
NATO ºi 10 ani de bâjbâialã
europeanã, ba cu Brexit, ba cu
“mai multe viteze”, contrafactual pentru o Românie care în
multe privinþe bate pasul pe
loc sau, ºi mai rãu, dã cu spatele. În singularitatea sa, acad.
Rãzvan Theodorescu nu e unica voce care distoneazã în corul europenismului ce se vrea
întins din Gibraltar în Ural.
Pentru noi însã, parafrazândul pe poetul oltean vizitat, pe la
apus, de Fericire, spusele “vin
prea târziu”. Românismul modern, în care nu încape mai
puþin europenism, nu pare sedus de valorile orientale pe cât
acceptã sã fie sedus de cele
occidentale. E de lucru ºi în
China ºi în Japonia, ºi în Arabia Sauditã, dar conaþionalul
preferã s-o întindã tot spre
Germania, Italia sau Spania. În
State, cu atât mai motivat. În
Occident i se pare hipnotic,
viseazã cu ochii deschiºi, în
Orient i se pare exotic, þine la
o excursie, douã. Poate cã, în
cele din urmã, NATO are nevoie de noi pe câtã nevoie
avem noi de NATO, de americani, mai pe ºleau, care se aratã
ºi astãzi în somnul de veci al
înaintaºilor noºtri.

de Cosmin Pretorian
ntr-un mod pentru care near invidia ºi cei mai aprigi
duºmani ai noºtri, de zeci
de ani ridicãm la rang de artã
metodele prin care ne distrugem
sistemul educaþional. Guverne
de dreapta sau de stânga, premieri cu background în domeniu sau simpli ingineri, miniºtri
ai educaþiei cu ºtaif universitar
ori doar politruci cu adânci apucãturi comuniste, fiecare dintre
cei numiþi sã conducã destinele
celei mai importante „felii“ din
societatea noastrã s-a întrecut în
a ne îngropa viitorul nostru ºi
al copiilor noºtri. Sitemul educaþional românesc este o ruinã
pateticã, între zidurile cãreia
umblã þanþoºi cu papionul atârnat de gât politicienii noºtri. Pe
bandã rulantã scoatem absolvenþi cu licenþã care mor de foame ani la rândul pânã se decid
sã-ºi ia lumea-n cap ºi sã dea la
mistrie pe malurile Tamisei.
Doctoratele s-au vândut ºi încã
se vând precum lubeniþele la
marginea Dãbuleniului, iar doctorii, aceastã presupusã elitã a
societãþii nostre, se calcã pe
bombeuri pe culoarele Parlamentului sau ale pseudo-universitãþilor ce au împânzit þara,
modelându-ne viitorul dupã
chipul ºi asemãnarea lor.
Aceastã imagine apocalipticã
a sistemului nostru educaþional

Î

politicieni,
pute a hoit!
este zilnic fardatã ºi rujatã de o
clasã politicã neghioabã ºi incultã, care are interesul de a-i
þine pe copiii noºtri cât mai
proºti pentru a-ºi perpetua nãravurile ºi în urmãtorii douãzeci
ºi cinci de ani. Jurnaliºti naivi,
poate chiar rãu intenþionaþi,
aduc în faþa camerelor de luat
vederi o infimã minoritate cu
medalii la gât, în timp ce spre
exemplu la Pleºoi (sau în oricare altã comunã din þarã), copii
preºcolari ºi ºcolari încã folosesc budele turceºti la veceul
din curte. Ne mândrim, fuduli,
cu premiile la informaticã, sau
fizicã, sau latinã, dar la fiecare
început de an zecile de mii de
ºcolari privesc nedumeriþi la
bãncile goale, cãutând din ochi
noile manuale. Rar mi-a fost dat
sã aud despre o incompetenþã
mai crasã decât cea a majoritãþii miniºtrilor Educaþiei Naþionale: an de an, ei eºueazã lamentabil în a reuºi sã le punã la dispoziþie copiilor, la timp, manualele dupã care trebuie sã înveþe
în noul an. Parcã pentru a sublinia ºi mai mult aceastã prostie
crasã, spre exemplu, în acest an,

un individ pe nume Pop, nu ºtiu
exact pe ce criterii ajuns ministru, a comasat nouã materii întrun singur manual, probabil mai
gros decât o Biblie. În plus, bonus, le oferã copiilor noºtri ºi o
„carte“ nouã, pe baza cãreia sã
înveþe cum sã alerge sau sã sarã
la groapa cu nisip!
Mai grav este cã, într-o bunã
mãsurã, nici dinspre privat nu se
întrezãresc prea multe speranþe.
Acolo unde existã intenþii bune
are grijã statul sã le sugrume din
faºã. În schimb, fabricile de diplome prosperã parcã mai abitir
dupã fiecare scandal, mirosul
banilor uºor obþinuþi acoperind
duhoarea de hoit universitar. În
astfel de condiþii, fiecare dintre
noi, ca pãrinþi responsabili ce
încercãm sã fim, ne uitãm din ce
în ce mai des peste hotare. Deºi
scumpã, educaþia în þãrile civilizate este mult mai temeinicã. Nu
avem toþi genii în familie, dar
statutul de pãrinte responsabil ne
obligã sã le oferim urmaºilor
noºtri toate ºansele pentru a avea
o viaþã mai normalã decât a noastrã. Iar România nu mai este de
mult o opþiune viabilã!
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CULTURÃ
drept puse în seama bibliotecii.
Tocmai de aceasta ºi pentru
aceasta, activitãþile derulate la
American Corner au avut rolul
de a înfãþiºa biblioteca într-o
perspectivã cât se poate de
atractivã ºi agreabilã. Copiii
trebuie sã frecventeze biblioteca în mod regulat pentru cã o
asemenea deschidere le serveºte în mod direct interesul. Resursele de care dispunem, bunãvoinþa ºi profesionalismul bibliotecarilor sunt parteneri preþioºi în procesul de formare. Le
mulþumesc tuturor voluntarilor
care au desfãºurat activitãþi la
bibliotecã ºi le mulþumesc ºi
colegilor mei pentru cã un numãr mare de copii a avut posibilitatea unei formãri de calitate, cu titlu gratuit, la bibliotecã”, a declarat Lucian Dindi-

Vara a trecut, dar activitãþile
de la American Corner au rãmas
S

ãptãmâna trecutã, American Corner Craiova a
încheiat cu succes mai
multe proiecte desfãºurate de-a
lungul sezonului estival. Proiectele au fost dezvoltate exclusiv
pentru copii, constituindu-se
într-o alternativã utilã ºi oportunã pentru petrecerea cu folos
a vacanþei de varã. Sãptãmânal,
timp de douã luni pline, bibliotecarii de la American Corner au
desfãºurat activitãþi pe marginea
unor teme precum educaþia prin
culturã, animaþie, lecturã sau acþiuni în aer liber, însuºirea toleranþei, a civismului ºi a colaborãrii ca pãrþi esenþiale ale convieþuirii în societate.
Astfel, în toate zilele de miercuri ale ultimelor douã luni, copiii ºi-au dat întâlnire la bibliotecã pentru Games Day. Un regal al jocurilor de echipã, o
bunã ocazie pentru socializare,
strategie ºi competiþie constructivã. Îndrumaþi de voluntarul
Armand Pascu, copiii au fost
introduºi în universul atrãgãtor
al jocurilor unde, mizând pe
expresivitate, dând frâu liber
imaginaþiei ºi punându-ºi în valoare aptitudinile de colaborare
ºi competiþie, s-au folosit de jocurile puse la dispoziþie de biwww.indiscret.ro

bliotecari pentru a se împrieteni
ºi comunica. În completarea
acestor activitãþi, în fiecare dintre sãptãmânile lunilor iulie ºi
august, în zilele de joi ºi vineri,
copiii au vizionat filme, parte de
animaþie ºi parte documentare,
fãrã deosebire lung metraje cu
o profundã componentã educativã. De asemenea, pentru luna
august exclusiv, în fiecare zi de
luni, respectiv vineri, voluntarele Delia Marinela Mâþã ºi
Cristina Maria Galep, doctorande în cadrul Facultãþii de Litere
din Craiova, s-au lansat, alãturi
de copii, în activitãþi de lecturã
în cadrul clubului omonim. Prin
lecturi diverse, povestiri ºi dezbateri constructive, copiii au
avut acces la opere consacrate
ale literaturii noastre, dar ºi la
diferite specii literare specifice
altor culturi. Activitãþile desfãºurate, departe de a fi canonice
ºi stricte, s-au caracterizat prin
deschidere ºi lipsã de formalism, prin voioºie ºi energie totodatã.
Fun in Summer, pe de altã
parte, proiect pilotat în premierã în cursul acestui an, a fost
rodul colaborãrii stabilite între
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”, Muzeul

Olteniei ºi Muzeul de Artã. Cele
opt teme derulate de-a lungul
lunilor iulie ºi august au avut
menirea de a-i conºtientiza pe
copii în legãturã cu mai multe
subiecte de actualitate precum
începuturile aviaþiei în România, protecþia mediului, viaþa ºi
obiceiurile sãnãtoase, istoria
Craiovei, a artei ºi costumului
româneºti.
“Obiectivele pe care ni le-am
fixat la începutul acestei veri au
fost realizate. Am reuºit, aºadar,

sã-i atragem pe copii spre culturã, le-am îmbogãþit cunoºtinþele ºi, implicit, vocabularul, cei
mai mulþi dintre ei ºi-au depãºit inhibiþiile ºi au învãþat sã-ºi
exprime opiniile în mod liber ºi,
foarte important, i-am acomodat cu spaþiul bibliotecii. Aceastã din urmã reuºitã are o semnificaþie aparte. ªtim cu toþii cât
este de importantã depãºirea
barierei psihologice, depãºirea
prejudecãþilor în legãturã cu
stricteþea ºi rigorismul pe ne-

ricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia
Aman”.
Toate activitãþile desfãºurate
la American Corner au fost dezvoltate special pentru copii,
principalii participanþi provenind din centrele sociale “Aripi
de luminã” ºi “Best Life” din
Craiova.
Birou Presã
al Bibliotecii Judeþeane
“Alexandru ºi Aristia Aman”
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Fotografia
adevãrului

ACTUALITATE

E

Gorj: Programul
„Lapte ºi corn”,
chiar din prima
zi de ºcoalã
Elevii unitãþilor ºcolare din judeþul Gorj vor
beneficia ºi în acest
an de programul
„Lapte ºi corn”. Nu au
fost întâmpinate
probleme cu procedura necesarã, fapt
pentru care toþi cei
peste 32.000 de elevi
vor avea cele douã
produse chiar din
prima zi de ºcoalã.
de Octavia Hantea

P

Publicitate

otrivit preºedintelui
Consiliului Judeþean
Gorj, Cosmin Popescu,
contractul cu firma care asigurã laptele ºi cornul este deja
semnat, valoarea acestuia fiind
de peste 5,5 milioane de euro.
„Procedura existã, avem acor-

dul cadru, produsele sunt asigurate, contractul este semnat, comanda este datã, avem toate
actele necesare ºi, din câte îl
cunosc pe operator, se va þine
de treabã. Licitaþia s-a þinut anul
trecut”, a declarat Cosmin Popescu. Firma care le aduce elevilor laptele este aceeaºi de anul
trecut, Simultan SRL, cu sediul
în Timiº, iar cornul este asigurat de SC Achiziþie ºi Dezvoltare SRL. Valoarea contractului
pentru asigurarea cornurilor în
2017-2018 este de 1,09 milioane lei, iar valoarea contractului
pentru lapte în acelaºi an ºcolar
este de 4,5 milioane lei. Legat
de programul „Masã caldã pentru elevi”, ºeful CJ Gorj a precizat cã încã existã discuþii pe
aceastã temã. Dacã proiectul va
fi pus în practicã, beneficiarii
acestuia ar fi doar elevii care
sunt cazaþi în internate.

6 - 12 septembrie 2017

ste absolut normal ca
Opoziþia sã critice Guvernul acolo unde lucrurile merg rãu. Nu e deloc
normal însã ca opoziþia sã îºi
doreascã sã meargã lucrurile
rãu ºi sã mintã cu seninãtate
zilnic în aceastã direcþie.
Datoria mea de politician
responsabil este sã vã spun
adevãrul. Iar adevãrul nu poate fi întemeiat decât pe realitatea riguroasã a faptelor ºi a
cifrelor. Vã invit aºadar, în rândurile de mai jos, sã vedeþi fotografia adevãrului despre situaþia la zi a economiei noastre, fotografia stãrii noastre de
fapt.
Creºterea economicã este
cel mai bun indicator, deopotrivã, al bunului mers al economiei reale, dar ºi al eficienþei politicilor economice promovate. Avem o creºtere economicã de 5,8% - cea mai
mare din UE, care ne situeazã
printre cele mai dinamice economii din Europa. Creºterea de
5,2% asumatã la începutul guvernãrii va fi depãºitã.
Deficitul bugetar este în
acest moment sub control.
Sunt îndeplinite toate premisele care ne vor permite sã ne
respectãm angajamentul extern de a avea un deficit sub
3%. Economia româneascã îºi
îmbunãtãþeºte eficacitatea ºi
competitivitatea, ceea ce face
ca ºi creºterea economicã ridicatã sã fie sustenabilã.
În privinþa creºterii veniturilor bugetare, se vãd primele
rezultate. În primele ºapte luni
ale acestui an, veniturile bugetului general consolidat, în
sumã de 141,2 miliarde de lei,
reprezentând 17,3% din PIB,
au fost cu 9% mai mari în termeni nominali faþã de aceeaºi
perioadã a anului precedent.
În privinta absorbþiei fondurilor europene, ne-am angajat
în programul de guvernare la
o cifrã de 5,2 miliarde de euro,
cifrã care de asemenea va fi
depãºitã la finalul anului.
Guvernul PSD - ALDE a
deblocat toate autoritãþile de
management. În ceea ce priveºte fondurile pentru agriculturã, la începutul anului am
fost campionii Europei, epuizând toate fondurile pe anul
acesta în primele douã luni.
Atenþie la urmãtoarea tuºã a
fotografiei. Creºterea econo-

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj
micã nu s-a datorat doar consumului, aºa cum speculativ ºi fals
induce mica ”mare” opoziþie.
O contribuþie semnificativã
au avut-o investiþiile private ºi
cererile externe. Investiþiile sunt
mai mari decât în primul trimestru ºi faþã de anul trecut. În luna
iulie s-au efectuat investiþii în
sumã de 2,4 mld. lei, respectiv
dublul mediei lunare din primul
semestru ºi cu 33% peste nivelul investiþiilor publice din luna
iulie 2016.
Participaþiile la capitalul societãþilor ºi profitul reinvestit au
fost în semestrul I 2017 în sumã
de 2.179 mil. euro, respectiv cu
28,6% peste cele din semestrul
I 2016 (când valoarea investiþiilor a fost de 1.695 mil. euro).
Creºterea economicã începe
sã se resimtã cu adevãrat în buzunarele românilor, în nivelul
de trai. Câºtigul salarial mediu
net din economie a crescut cu
15% faþã de aceeaºi perioadã
din 2016, iar câºtigul salarial
real cu 14,4%. Câºtigul salarial
mediu brut pe total economie a
ajuns la peste 3.300 lei, cu
15,3% mai mare decât cel înregistrat în luna iunie 2016, datoritã majorãrii câºtigului salarial
din sectorul bugetar cu 28,4%
ºi câºtigului salarial din mediul
concurenþial cu 12%.
Majorãrile de salarii din sectorul privat din primele ºase
luni, de 12,5%, sunt cele mai
ridicate de dupã crizã. Acestea
nu au afectat nici locurile de
muncã ºi nici competitivitatea
la export a firmelor româneºti.
Pensia medie de asigurãri sociale de stat a ajuns în luna iulie la 1.070 lei, cu 15% peste cea
din iulie 2016 (931 lei). Mãsurile adoptate de guvernul PSD
– ALDE au fãcut ca sectorul
privat sã creeze tot mai multe
locuri de muncã. În primul semestru s-au creat 120,3 mii locuri de muncã. În sãnãtate, efectivul de salariaþi s-a majorat cu
10 mii persoane. În administraþie s-a majorat cu doar 1,8 mii
persoane.
ªomajul a ajuns la un nivel
comparabil cu cel din 2008.
Numãrul ºomerilor înregistraþi
a fost la sfârºitul lunii iulie de
366,6 mii persoane, cu 53,5 mii
persoane mai redus decât în iulie 2016 ºi cu 51,6 mii persoane sub nivelul din decembrie
2016.
Producþia industrialã a înre-

gistrat cea mai mare creºtere
de dupã crizã ºi una din cele
mai ridicate din Uniunea Europeanã (locul doi dupã Estonia). În primele 6 luni, creºterea producþiei industriale a fost
de 8,0%, comparativ cu numai
1,3% în aceeaºi perioadã din
2016 ºi 2,3% pe ansamblul
UE. Cea mai mare contribuþie
la creºterea producþiei industriale a avut-o cererea externã.
Dacã cifra de afaceri din industrie a crescut cu 10,4%,
vânzãrile de pe piaþa externã
de produse industriale s-au
majorat cu 14,3%.
Procesul de modernizare
structuralã a exportului prin
produse cu valoare adãugatã
ridicatã se amplificã. În primul
semestru, exportul de bunuri
s-a majorat cu 9,6%, ajungând
la 30,9 mld. euro (cât exporta
România în întreg anul
2008!!!).
În primele 6 luni ale anului
2017, structura exporturilor a
fost dominatã în proporþie de
aproape 50% de livrãrile de
bunuri din categoria maºinilor
ºi echipamentelor de transport.
Serviciile de piaþã pentru
întreprinderi au avut un trend
ascendent, valoarea cifrei de
afaceri majorându-se în primul
semestru cu 13,3%, fiind cea
mai spectaculoasã evoluþie de
dupã anul 2008.
Climatul economic favorabil, dar ºi încrederea în Programul de guvernare s-au reflectat direct în demografia
societãþilor. În primele 7 luni
din acest an, s-au înmatriculat
93.851 societãþi, cu 25 mii
peste înmatriculãrile din primele 7 luni din 2016 (36,6%).
Iatã doar câteva date INCONTESTABILE oricâtã reacredinþã ar secreta interesul
politic al unora.
Poate cel mai important lucru însã este cel referitor la
încrederea generalã în economie. Pentru cã încrederea este
motorul oricãrui succes. Indicele de încredere în economia
româneascã, calculat pe bazã
de sondaj de cãtre Comisia
Europeanã, s-a situat în luna
august 2017 la 104,9 puncte
peste nivelul din luna august
2016. În 2017, indicele de încredere se situeazã în jurul
unui prag de 105 puncte, media primelor opt luni (105,1)
fiind la cel mai ridicat nivel
din 2009 pânã în prezent.
Aceasta înseamnã o îmbunãtãþire a încrederii generale în
economie, care, suntem convinºi, se va reflecta în lunile
urmãtoare în dezvoltarea afacerilor ºi în noi investiþii strãine.
Poate cã privind la aceastã
fotografie a adevãrului, va încerca ºi Opoziþia sã fie una a
României, iar nu împotriva
României.
www.indiscret.ro

Mure bio ºi butaºi 9
de mur, afacerea
unui preot din Gorj

REPORTAJ

trã ºi nu uitaþi: primul venit… primul servit!”, au
anunþat proprietarii afacerii
de succes „Mure Gorjeneºti”.

Comercianþii
din pieþe,
marele necaz
al producãtorilor

Preotul gorjean
Adrian Porei a
reuºit sã punã
bazele unei afaceri
cu mure, clienþii
fiind asiguraþi cã
fructele ce le sunt
livrate la domiciliu
nu au fost tratate
chimic. Cum perioada de recoltare s-a
încheiat la finele
lunii trecute, familia
Porei se ocupã în
prezent cu vânzarea
butaºilor de mur.
de Octavia Hantea

D

e întreaga activitate
desfãºuratã în satul
Vãlari din comuna
Stãneºti-Gorj se ocupã cei
patru membri ai familiei Porei. Începutul nu a fost unul
uºor, dar respectând toþi paºii ce se impun pentru reuºita unei asemenea plantaþii,
mica afacere a dat roade.
Anul acesta, referitor la recolta de mure, a fost unul
foarte bun. Comenzile nu au
lipsit nici ele, murele bio fiind livrate direct la domiciliul clientului. Publicitatea ºi
preluarea comenzilor se desfãºoarã în mediul on-line. „A
fost un an minunat pentru
«Mure Gorjeneºti», cu o re-

Adrian Porei
Porei
Adrian
coltã peste aºteptãri. Le mulþumim tuturor acelora care au
cumpãrat delicioasele noastre
mure ºi ne cerem scuze acelora
care au dat comandã prea târziu”, este mesajul celor patru
membri ai familiei Porei.

Butaºi de mur cu
4 sau 6 lei/bucata
Cum fructe nu mai sunt pentru a fi comercializate, familia
Porei se ocupã acum cu vânzarea butaºilor de mur. Preþul cerut este cuprins între 4 ºi 6 lei/

butaº, un numãr considerabil de
plante ajungând deja la cumpãrãtori. Cei interesaþi de aceºti
butaºi au fost informaþi de preotul Porei cã plantãrile se fac
perioada octombrie-noiembrie.
„Ne pregãtim pentru vânzarea
butaºilor de mur thornfree! Aºteptãm comenzile dumneavoaswww.indiscret.ro

Una dintre problemele
producãtorului de mure este
negocierea preþului cu negustorii din pieþe. Intermediarii oferã un preþ mic, lucru deloc pe placul celui care
suportã întreaga investiþie.
„O plantaþie fãrã apã ºi gunoi de grajd, protecþie împotriva intemperiilor ºi fãrã dragoste nu poate exista, pentru
cã existã o anumitã comunicare între cel care îngrijeºte
o plantaþie ºi planta în sine.
Nu folosim nimic chimic, ci
doar gunoi de grajd, pricepere, apã ºi ajutor divin. Cei din
pieþe sau târguri încearcã sã
cumpere marfa cât mai ieftin, iar noi dorim sã obþinem
un preþ corect, dar ei vor sã

câºtige dublu decât cel care
produce. Noi investim foarte mult, iar un comerciant de
pe piaþã investeºte într-un
cântar ºi imediat vrea sã câºtige dublu. Cred cã trebuie
sã þinã cont ºi de munca
noastrã”, a spus pãrintele
Adrian Porei.
6 - 12 septembrie 2017
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Euro nu s-a dezlipit
de 4,59 lei
n perioada analizatã, cursul euro nu a scãzut sub
pragul de 4,59 lei, evoluþie datoratã aversiunii faþã de
risc existentã în mediul extern,
dar ºi neîncrederii arãtate de
piaþa localã faþã de mãsurile
hei-rupiste ale PSD, care au
scopul de a putea „onora” promisiunile electorale.
Cotaþiile euro au trecut de
4,6 lei, cu un maxim de 4,6614
lei, iar cursul a atins un vârf
de 4,5985 lei. Conform dealerilor bancari, creºterea euro a
fost contracaratã de intervenþii punctuale ale BNR. Astfel,
minimul de 4,5906 lei a fost
atins în ultima zi din august,
scãderea leului faþã de euro fiind de circa 0,7% la nivelul
întregii luni.
Primele douã ºedinte din
septembrie au readus euro pe
creºtere, cursul urcând la finalul perioadei la 4,5949 lei, întro ºedinþã în care tranzacþiile sau realizat, în prima parte a ei,
între 4,593 ºi 4,597 lei. Seara,
pe pieþele internaþionale, cotaþiile au depãºit din nou pragul
de 4,6 lei, atingând un maxim
de 4,602 lei.
Deprecierea leului a survenit dupã testul nuclear al Coreei de Nord de duminicã, test
care a implicat o bombã cu hidrogen miniaturizatã ce a provocat un cutremur de 6,2 grade. Aceasta a „provocat” ºi
creºterea aversiunii faþã de
risc, ceea ce a dus la deprecierea activelor emergente ºi la
majorarea investiþiilor în cele
considerate drept „refugiu”,
precum francul elveþian, yenul
japonez sau aurul.
Comparativ cu sfârºitul lui
iulie, leul s-a apreciat în august

Î

cu circa 1,3 bani faþã de dolar,
ultima medie din august fiind
de 3,8654, pentru ca la finalul
perioadei media sã scadã pânã
la 3,8558 lei.
Moneda elveþianã a încheiat
luna trecutã la 4,0038 lei, nivel aproape identic cu cel de
la finalul lui iulie. Începutul
lui septembrie a adus o creºtere a mediei la 4,0281 lei.
Evoluþia leului din aceastã
lunã va fi influenþatã, pe lângã evenimentele geopolitice,
de modul în care PSD va gestiona protestele mediului de
afaceri faþã de noile modificãri, efectuate sau anunþate,
ale codului fiscal. Existã posibilitatea sã aparã tot mai
multe ieºiri din piaþã localã,
ceea ce va aduce o creºtere a
cererii de valutã.
Perechea euro/dolar a crescut la începutul perioadei la
1,2069 dolari, nivel care se
mai înregistra în ianuarie
2015. La finalul ei, tranzacþiile se realizau între 1,1875 ºi
1,1922 dolari.
În ultimele luni, dolarul ºia pierdut din statutul de „monedã sigurã”, ca o consecinþã
a scandalurilor care macinã
echipa Trump, dar ºi a nepunerii în aplicare a programelor economice ºi sociale cu
care au fost câºtigate prezidenþialele americane.
Preþul unciei de aur a urcat
puternic, la circa 1.342 dolari,
cel mai ridicat nivel începând
cu septembrie 2016, când
existau incertitudini privind
rezultatul alegerilor din SUA.
Analiza cuprinde
perioada 29 august –
2 septembrie

Publicitate

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
6 - 12 septembrie 2017

Zeci de locuri de muncã
în instituþiile din Oltenia
Mai multe instituþii
publice din judeþul
Dolj pun la dispoziþie,
în aceastã perioadã,
locuri de muncã
pentru toate categoriile de persoane aflate
în cãutarea unui job.
Astfel, doljenii cu sau
fãrã studii superioare,
fie cã au, fie cã nu au
vechime în muncã ºi
experienþã în domeniu, îºi pot încerca
norocul participând la
concursurile organizate de instituþiile în
cauzã.
de Octavia Hantea

U

na dintre instituþiile an
gajatoare este chiar Primãria municipiului
Craiova. Pentru posturile din
cadrul Primãriei municipiului
Craiova, se organizeazã concurs
de recrutare pe o perioadã nedeterminatã a funcþiilor publice de: inspector asistent pentru
cadastru ºi urbanism, inspector
debutant pentru Serviciul imagine, inspector debutant pentru
Biroul situaþii crizã de urgenþã
ºi protecþie civilã, un post de inspector principal, un post de
electrician, cinci de salvamari ºi
unul de profesor de înot. Candidaþii trebuie sã îndeplineascã
prevederile legii referitoare la
statutul funcþionarului public, sã
aibã studii necesare cu diplomã
de licenþã sau de Bacalaureat;
sã aibã vechime în specialitate,

acolo unde postul nu este pentru debutant.

Posturi la alte
primãrii din judeþ
ªi alte primãrii din judeþ fac
angajãri. Astfel, primãriile localitãþilor Bratovoieºti, Moþãþei,
Podari, Cârcea, Argetoaia, Rojiºte, Brãdeºti ºi Poiana Mare au
nevoie de inspectori pentru anumite compartimente. Posturile
sunt atât pentru debutanþi, cât ºi
pentru doljenii care au experienþã în domeniile precizate.

Locuri de muncã
ºi la CJ Dolj
Posturi vacante sunt ºi în cadrul Universitãþii din Craiova.
Aici se cautã un muncitor necalificat, un electromecanic, un
ºofer ºi secretar cu jumãtate de
normã. Nevoie de angajaþi are
ºi Consiliul Judeþean Dolj, fiind
vorba despre un consilier IA, un
ºef birou, referent superior în
cadrul Biroului de relaþie cu
publicul ATOP-Direcþia Afaceri
Europene, consilier IA în cadrul
Direcþiei tehnice-Birou modernizãri ºi reabilitãri drumuri, director executiv în cadrul Direcþiei imagine ºi coordonare instituþii subordonate. Pentru aceste posturi se cer studii de specialitate ºi vechime în muncã.

Director pentru
spitalul din Bãileºti
ªi unitãþile spitaliceºti din judeþ fac angajãri. Astfel, Spitalul Filantropia a scos la concurs

posturi pentru ºofer ºi liftier,
unitatea medicalã din Bãileºti
având nevoie de manager. De
aemenea, Institutul de Medicinã Legalã Craiova cautã asistent
medical principal, pentru acest
post fiind necesarã o vechime
de cinci ani ca asistent medical
de laborator.

Arhitect-ºef la
Primãria Târgu Jiu
Un post bine plãtit este ºi la
Primãria municipiului Târgu
Jiu. Este vorba de postul de arhitect-ºef, în prezent vacant.
Potrivit reprezentanþilor instituþiei în cauzã, este nevoie de o
asemenea persoanã întrucât volumul de muncã pe latura de
urbanism este foarte mare. Candidaturile se depun la sediul
Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici. Concursul va avea
loc în data de 3 octombrie a.c.
Candidaþii trebuie sã aibã studii universitare de licenþã în
domeniul arhitecturã sau urbanism, masterat sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului ºi amenajãrii teritoriului, dar ºi o vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice. Conform grilei de
salarizare aprobatã recent de
Consiliul Local, arhitectul -ºef
este remunerat cu un salariu lunar de 7.200 de lei. În total, în
judeþul Gorj sunt vacante nu
mai puþin de 19 posturi în sectorul public. În Vâlcea sunt
scoase la concurs 24 de locuri
de muncã, în Olt ºi Mehedinþi
câte 14 posturi sunt vacante.
www.indiscret.ro

O nouã ediþie, a XXIV-a,
a Conferinþei ªtiinþifice
Internaþionale MUZEUL ªI
CERCETAREA ªTIINÞIFICÃ,
la Secþia de ºtiinþele
naturii a Muzeului
Olteniei Craiova
n perioada 7–9 septembrie
2017, Secþia de ºtiinþele
naturii a Muzeului Olteniei
Craiova, în colaborare ºi cu
sprijinul Consiliului Judeþean
Dolj, organizeazã ediþia a
XXIV-a a Conferinþei ªtiinþifice Internaþionale MUZEUL ªI
CERCETAREA ªTIINÞIFICÃ.
Devenitã tradiþionalã în capitala Bãniei, Conferinþa Internaþionalã „Muzeul ºi Cercetarea
ªtiinþificã” a evoluat, transformându-se de-a lungul a peste
douã decenii într-o manifestare
ºtiinþificã de prestigiu, emblematicã pentru instituþie, ajun-

Î

gând anul acesta la cea de-a Xa ediþie internaþionalã, la care,
alãturi de muzeografi, cercetãtori ºi cadre universitare din
România, ºi-au anunþat participarea marcante personalitãþi
ºtiinþifice din Ucraina, Turcia,
Albania, Republica Moldova,
Siria, Maroc, Algeria.
Conferinþa se desfãºoarã pe
urmãtoarele secþiuni: Geologie/
Paleontologie, Biologie Vegetalã, Biologie Animalã (Nevertebrate ºi Vertebrate), Ecologie ºi
Protecþia Mediului. Studiile
ºtiinþifice prezentate sunt rodul
unei îndelungi cercetãri a micro- ºi macro-organismelor din

odatã, stimularea interesului
privind cercetarea ºtiinþificã a
acestuia.
Deschiderea oficialã a conferinþei va avea loc în sala de
ºedinþe nr. 1 a Consiliului Judeþean Dolj, în data de 7 septembrie, ora 10.00.
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diverse ecosisteme, precum ºi al
analizei fenomenelor geologice/
climatice petrecute de-a lungul
anilor sau erelor în diverse bioregiuni.
În cadrul lucrãrilor Conferinþei vor fi prezentate peste 70 de
lucrãri ºtiinþifice.
Toate lucrãrile ce vor fi susþinute au girul colegiului ºtiinþific redacþional reprezentat de
personalitãþi academice din þarã
ºi strãinãtate ºi sunt tipãrite în
Anuarul Secþiei de ºtiinþele naturii, ajuns în 2017 la cel de-al
XXXIII-lea numãr, revistã cotatã la categoria ºtiinþificã B+ ºi
aflatã în baza de date ThomsonReuters.
În programul conferinþei este
cuprinsã ºi o excursie documentarã aplicativã în Parcul Naþional Defileul Jiului, care are ca
scop evidenþierea ºi promovarea patrimoniului natural ºi, tot-

Expoziþia temporarã “Fluturii exotici
ºi lumea lor” – Muzeul Olteniei

M

uzeul Olteniei Craiova, Secþia de ºtiinþele
naturii, organizeazã
miercuri, 6 septembrie, ora 11,
în spaþiul expoziþional din str.
Popa ªapcã, nr. 7, vernisajul expoziþiei temporare “Fluturii
exotici ºi lumea lor”.
Cunoaºterea colecþiilor unor
reprezentanþi de seamã ai cercetãrii româneºti în domeniul
ºtiinþelor naturii constituie o
modalitate de valorificare a tezaurului natural existent în Patrimoniul Cultural Naþional al

www.indiscret.ro

României.
Prin prezentarea unui bogat
material, respectiv 42 de insectare cu fluturi exotici spectaculoºi ºi variaþi, specialiºtii Muzeului Olteniei prezintã craiovenilor Colecþia de Lepidoptere exotice ”Claudia Stãnoiu”,
care însumeazã un numãr de
1.200 de exemplare din zone
biogeografice diferite de pe
glob, conservând specii rare de
fluturi exotici din familiile Papilionidae, Nymphalidae,
Sphingidae, Attacidae, Uranii-

dae, Morphidae, Brassolidae, de
o deosebitã importanþã ºtiinþificã ºi esteticã, din cele 6 regiuni
zoogeografice ale globului.
Expoziþia va fi axatã pe trei
mari reprezentãri: metamorfoza, mimetismul -homocromia
ºi hrãnirea la aceste specii.
Publicul craiovean este invitat sã cunoascã aceste remarcabile specii de fluturi, precum:
fluturii “cap-de-cobrã” din
regiunea indomalaiezã (Asia),
fluturii “frunze uscate” ce au
aripile pe partea ventralã precum o pereche de frunze moarte, mergând pânã a imita detalii
fine, respectiv nervurile frunzelor (Noua Guinee, sudul Asiei,
Madagascar ºi India), fluturii
“cap de bufniþã” - circa 20 de
specii numite aºa din cauza formei ºi coloritului, respectiv a
“ochilor” desenaþi pe partea
ventralã a aripilor. Trãiesc în
pãduri din Brazilia, Mexic,
America Centrala ºi de Sud.
Expoziþia va fi deschisã publicului interesat pânã la data de
6 octombrie 2017.
6 - 12 septembrie 2017
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Bãtaie în plinã stradã
între clanuri din Craiova

L

uni seara a izbucnit un
nou rãzboi între douã
clanuri din Craiova. Încãierarea a avut loc aproape de
miezul nopþii ºi s-a terminat la
fel de subit cum a început. Mai
mulþi localnici au fost treziþi de
strigãtele violente, injuriile ºi
zgomotul de sãbii încleºtate,
însã, pânã sã aibã loc o intervenþie, protagoniºtii ciocnirii
în plinã stradã au ºi dispãrut.
Poliþia cerceteazã cazul în
vederea stabilirii vinovaþilor
care par a fi dispãrut fãrã urmã.
Mai mulþi martori spun cã ar
fi vorba despre niºte bãieþi de
bani gata care, din lipsã de ocupaþie, se distreazã fãcând scandal pe oriunde merg. Existã
voci care susþin cã, indiferent
unde merg aceºti bãieþi, se lasã
cu sânge. Mai mult decât atât,
un martor care doreºte sã îºi
pãstreze anonimatul aminteº-

te cã în urmã cu câteva nopþi a
mai avut loc un incident pe
Centura de Nord a oraºului,
soldat cu focuri de arme ºi cu
o urmãrire ca în filme. Din primele cercetãri, se pare cã ar fi
vorba despre douã clanuri a
cãror urã dureazã de câteva
generaþii ºi care a fãcut de-a
lungul timpului nu mai puþin
de 30 de victime. Motivele
acestor altercaþii violente rãmân necunoscute. Un martor
al acestui nefericit eveniment
a declarat cã unul dintre membrii clanurilor implicaþi în incident a rostit înainte de retragere cuvintele: „Vã prindem
pe oriunde aþi fi!”
Locuitorii Craiovei sunt sfãtuiþi sã fie cu ochii în patru, sã
evite ieºirea pe strãzi dupã lãsarea întunericului ºi sã se aºtepte la rãfuieli în fiecare cartier.

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.

Publicitate

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.

6 - 12 septembrie 2017

pag. 12

Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

13

Comuna Iºalniþa,
la ceas aniversar

Momente artistice pentru toate gusturile, comercianþi cu suveniruri, parc de distracþie
pentru copii ºi tineri, terase cu mici, bere ºi
multe alte preparate din carne, de toate acestea
vor avea parte locuitorii comunei Iºalniþa la
finele acestei sãptãmâni. Autoritãþile locale vor
marca ºi în acest an Zilele comunei Iºalniþa,
acþiunile prinse în program fiind atât pentru
micuþii din localitate, cât ºi pentru cei mai în
vârstã dintre localnici.
de Octavia Hantea

L

ocuitorii comunei Iºalniþa ºi doljenii localitãþilor
din împrejurimi sunt aºteptaþi, în perioada 9-10 septembrie a.c., pe stadionul din loca-

litate acolo unde distracþia ºi
terasele cu mici ºi bere vor fi la
ele acasã. Petrecerea dedicatã
comunei Iºalniþa promite douã
zile de voie bunã ºi muzicã aleasã, în program fiind incluse o
serie de acþiuni menite sã rea-

ducã în atenþia participanþilor
artiºti din zona Olteniei ºi nu
numai. Astfel, pe scenã vor urca
Olguþa Berbec, Camelia Bãlmãu, Sanda Argint, Valentin
Andrei, Diana Iancu, ªtefania
Steomlega, Luiza Dumitra,
Francesca Wettengel, Liliana
Mitrana ºi Valentin Sanfira, partea de muzicã uºoarã fiind asiguratã de Corina ºi formaþia Alb
Negru. În program sunt incluse
ºi câteva concursuri, câºtigãtorilor fiindu-le oferite diverse
premii. Evenimentul organizat
de Primãria Iºalniþa ºi Consiliul
Local al comunei Iºalniþa se va
încheia în seara zilei de 10 septembrie cu un foc de artificii.

ACTUALITATE

de Doru Câplea
Consilier local PNL

„Craiova, meriþi
mai mult scump” –
adevãratul slogan al PSD

P

artidul Social Democrat îºi continuã
politica de „mãriri”
la nivelul municipiului Craiova, numai cã în acest caz
vorbim de creºteri de preþuri
ºi taxãri nejustificate, nicidecum de mãsuri care sã îmbunãtãþeascã traiul de zi cu
zi al craiovenilor. Aproape
la fiecare ºedinþã a Consiliului Municipal Craiova,
„maºinãria de vot” a PSD a
aprobat creºteri de preþuri
sau scumpirea serviciilor
furnizate de cãtre regiile
subordonate, încercând sã
aplice cu sârguinciozitate
celebrul slogan „Craiova,
meriþi mai mult!”, dar pe
care îl transformã în „Craiova, meriþi mai scump!”
Anul a început „în forþã”
cu celebra „taxã pe gunoi”
care trebuia sã cadã în sarcina administratorului
gropii de gunoaie, însã aleºii PSD-iºti au hotãrât în
mod abuziv ºi ilegal ca
aceastã taxã sã fie suportatã de craioveni. În ciuda
opoziþiei consilierilor PNL
ºi a argumentelor aduse,
majoritatea PSD din Consiliul Local ºi-a fãcut ºi de
aceastã datã „datoria” ºi a
votat împotriva interesului
craiovenilor. Paradoxal,
dupã câteva sãptãmâni, ºiau dat seama cã nu a fost
deloc în regulã ce s-a întâmplat ºi aplicarea acestei taxe s-a anulat, dar nimeni nu a fost tras la rãspundere pentru perioada în
care hotãrârea a produs
efecte.
www.indiscret.ro

A urmat mãrirea tarifelor
de cãtre cei de la Compania de Apã, care au crescut
preþul pentru apa potabilã
furnizatã, cât ºi pentru apa
menajerã colectatã. Halucinant este ºi faptul cã firmele craiovene trebuie sã plãteascã pentru cã pur ºi simplu plouã, taxa pe apa meteoricã (apa de ploaie) fiind încã în vigoare, ba chiar
mai mult, conducerea
Companiei de Apã Oltenia
premiindu-se pentru jaful
de un milion de euro pe
care îl aplicã firmelor craiovene.
La ultima ºedinþã a Consiliului Local Craiova, în
loc sã vedem o preocupare
pentru modernizarea reþelelor de distribuþie ºi furnizare a energiei termice, cei de
la Termoficare au venit cu
propunerea de mãrire a tarifului ºi, bineînþeles, consilierii PSD au votat încã o
datã împotriva craiovenilor.
Nu au scãpat de aceste mãriri nici comercianþii din
piaþã, administraþia localã,
prin intermediul celor de la
Pieþe ºi Târguri, având grijã sã le mãreascã birurile
pentru activitãþile pe care le
desfãºoarã.
Dar, în ciuda acestei avalanºe de creºteri de preþuri
pe plan local, lovitura finalã vine de la guvernul
PSDragnea, care, prin majorarea accizelor la benzinã ºi motorinã, va da un
adevãrat pumn în plex tuturor românilor ºi lucrurile
rele nu se vor opri aici...
6 - 12 septembrie 2017

14
CULTURÃ

C

onsiliul Judeþean Dolj
ºi Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj vã invitã vineri, 8 septembrie 2017, ora 13, la vernisajul expoziþiei „Zugravi din
Craiova în zona Oltului de Jos“
- Sinteze vizuale, semnatã Viorel Chirea.
„Zugravi din Craiova în zona
Oltului de Jos este încercarea
timidã, dar susþinutã, a Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj de a aborda o
problematicã mai puþin exploratã. Expoziþia de la Galeriile
Cromatic este o sintezã a eforturilor de ani ale artistului Viorel Chirea, în care lumea laicã
ºi cea ecleziasticã se îmbinã ºi
convieþuiesc armonios“, Ame-

lia - Loredana Etegan, manager
CJCPCT Dolj.
„Proiectul se întinde pe parcursul mai multor ani. În prima fazã am analizat o serie de
biserici care mai pãstreazã amprenta originalitãþii populare.
Sinteza creativã am efectuat-o
în ultimele luni ale acestui an,
când, în urma rezultatelor obþinute, am decis sã compartimentez expoziþia în trei capitole definitorii: notiþe-manuscris
ale zugravului popular (caietul
de modele), icoane ºi compoziþii murale, extrase stilistic din
programele iconografice din
Târgu Horezu, Vioreºti-Slãtioara, Câinenii Mici, Cãzãneºti,
Preajba de Câmp - Malu Mare,
Scorniceºti-Tãtãrãi, Cioroiu,
Ostrov-Osica de Sus, MãineºtiBalº, Hotãrani, posibil Caracal, acolo unde s-au desfãºurat
zugravii ot Craiova, Oprea,
Manole, Dinu Gheorghe ºi nu
în ultimul rând Barbu Coºoveanu“, Viorel Chirea.

„Zugravi din Craiova în zona
Oltului de jos“ – sinteze vizuale
V

iorel Chirea s-a nãscut
la 20 octombrie 1970 în
Caracal, judeþul Olt.

Studii:

- Doctorand în cadrul Universitãþii Naþionale de Arte din
Bucureºti, Departamentul doctorat, din anul 2015;
- Master în Artã Sacrã, Facultatea de Teologie Ortodoxã
„Justinian Patriarhul“, Universitatea din Bucureºti (2015);
- Licenþiat în Istorie, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane,
Universitatea din Craiova
(2009);
- ªcoala de Artã „Cornetti“
Craiova, specializarea picturã
(2003).

Activitate
profesionalã:

- din anul 2006 pânã în prezent, artist plastic (fost referent
artistic) în cadrul Centrului Cultural Municipal Caracal;
- profesor de picturã în cadrul
ªcolii Populare de Arte ºi Meserii Slatina, clasa externã Caracal, în anii 2012-2015.

Activitate artisticã:

Din 1995 ºi pânã în prezent a
expus în 55 de expoziþii (30 personale ºi 25 de grup) de graficã, ilustraþie, picturã (muralã,
muralã portabilã ºi ºevalet), fotografie, în þarã (Bucureºti, Caracal, Cluj-Napoca, Constanþa,
Craiova, Ploieºti, Sibiu, Slatina,
Timiºoara, Târgu Mureº, º.a.)
sau peste hotare (Bulgaria, Italia, Belgia, SUA).
Lucrãri în colecþii din Belgia,
Grecia, Portugalia, SUA.

Expoziþii de artã
sacrã:

2002 - SPAÞIUL SPIRITUAL
AL ICOANEI (grup), Cercul
Militar Caracal
2006 - CALE SPRE LUMINÃ
(grup), Casa de Culturã „Radu
ªerban“ Caracal
2006 - ICOANA - GHID SPIRITUAL (grup), Galeriile „Cromatic“ Craiova
2013 - PRINTEMPS ROUMAIN À BRUXELLES (grup),
Maison Culturelle Belgo-Roumaine, Bruxelles
2014 - LUMINI SPIRITUALE (grup), Teatrul Naþional Caracal
2016 - SFINÞII MUCENICI
MILITARI ÎN JUDEÞUL OLT.
TEHNICI ªI PROCEDEE (personalã), Teatrul Naþional Caracal

Ansambluri murale:

2004 - Programul iconografic al capelei militare „Sf. Martiri Brâncoveni“ - Caracal
(grup)
2007 - Programul iconografic al bisericii „Sf. Gheorghe“ Caracal (grup)
2015 - Ansamblul mural „Tablou votiv & Cãluºul românesc“
- Teatrul de varã, Caracal
2016 - Programul memorial iconografic al Aºezãmântului
Social „Casa Doamna Maria
Brâncoveanu“ - Caracal.
2017- Programul memorial iconografic al Cancelariei Parohiale „Sfântul Ioan Botezãtorul“
- Caracal

Publicaþii personale:
- Arcaºii începutului de lume,
album B.D. istoric pentru copii,
Editura Sitech, Craiova, 2003;

- Influenþe ale picturii bizantine în bisericile din judeþul Olt,
Editura Sitech, Craiova, 2009
- Reprezentarea vizualã a
Sfinþilor Mucenici Militari
Gheorghe ºi Dimitrie în frizele
bisericilor din judeþul Olt. Tehnica frescã, Editura Sitech, Craiova, 2016.
Articole publicate în revistele Oltul Cultural (Direcþia pentru Culturã Olt) ºi Episcopia
Slatinei ºi Romanaþilor (Episcopia Slatinei ºi Romanaþilor) al
cãror colaborator este ºi în cadrul cãrora a participat la diverse simpozioane, tabere de creaþie, workshop-uri.
Începând cu anul 1995, a publicat ilustraþie în diverse reviste
ºi ziare locale, regionale sau naþionale, fiind menþionat ºi în
cadrul unor televiziuni ºi posturi
de radio.

Ministrul turismului ajunge în Gorj
Ministrul turismului,
Mircea Dobre, va
ajunge în judeþul Gorj
pe data de 8 septembrie a.c., când la
Târgu Jiu va avea loc
dezbaterea Legii
turismului. Scopul
manifestãrii este acela
de a promova ºi
dezvolta domeniul
în speþã.
6 - 12 septembrie 2017

de Octavia Hantea

L

a eveniment sunt invitaþi
reprezentanþi ai instituþii
lor prefectului, ai autoritãþilor locale ºi ai mediului de
afaceri din judeþele Gorj, Vâlcea, Mehedinþi, Dolj, Olt.
Dezbaterea va începe la ora
11. Proiectul de lege aduce
noutãþi în ceea ce priveºte organizarea, coordonarea, finanþarea, autorizarea ºi controlul
activitãþilor din domeniul tu-

rismului, promovarea ºi dezvoltarea turismului, domeniu
de importanþã strategicã ºi ramurã prioritarã a economiei
naþionale a României, precum
ºi managementul resurselor
turistice ºi umane în conformitate cu principiile echitãþii,
competitivitãþii, accesibilitãþii,
sustenabilitãþii ºi dezvoltãrii
durabile. Ministerul Turismului a lansat în dezbatere publicã proiectul Legii turismului
în data de 24 august a.c.

Mircea Dobre
www.indiscret.ro

Programul Zilelor
Oraºului Horezu
Primãria Horezu-Vâlcea organizeazã în perioada 5-9 septembrie 2017 cea de-a XIII-a ediþie a Zilelor Oraºului Horezu, sãrbãtorind astfel
530 de ani de la atestarea documentarã a localitãþii. Programul cuprinde manifestãri culturale,
expoziþii, spectacole pentru toate gusturile, competiþii sportive la fotbal, ºah, tenis de câmp, ciclism, cros etc.
Miercuri, 6 septembrie
Centrul Naþional de Informare ºi Promovare
Turisticã Horezu, ora 16,00 – „Horezu, între
vechi ºi nou”, expoziþie de fotografie.
Joi, 7 septembrie
Casa de culturã „Constantin Brâncoveanu”
Horezu, ora 18,00 – ªedinþã Festivã a Consiliului Local Horezu cu invitaþi (personalitãþi marcante ale oraºului)
Vineri, 8 septembrie
Centrul oraºului Horezu, ora 20,00 – Spectacol pentru iubitorii de muzicã uºoarã cu formaþia Prometeu, Liceul de arte „Victor Giuleanu”
Rm. Vâlcea, Kristine ºi Thalida.
Sâmbãtã, 9 septembrie

Centrul oraºului Horezu
Orele 08,00 – 21,00: Târg de meºteºuguri tradiþionale
Ora 10,00 – Parada portului popular românesc, însoþitã de fanfarã
Ora 11,00 – Deschidere oficialã, alocuþiuni
rostite de invitaþi
Ora 12,00 – Premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani ºi 60 de ani de la cãsãtorie, precum ºi a elevilor care au obþinut rezultate deosebite la examenele de capacitate ºi bacalaureat
Ora 13,00 – Program folcloric susþinut de ansamblurile invitate
Ora 14,00 – Întâlnirea de suflet cu fiii localitãþii, recepþie oferitã de primarul oraºului Horezu
Ora 17,00 – Premierea câºtigãtorilor competiþiilor sportive; fotbal, ºah, tenis de câmp, ciclism, cros etc.
Ora18,00 – Spectacol artistic susþinut de Ansamblul „Doina Gorjului”
Ora 20,00 – Spectacol de muzicã etno cu trupa „Rustic” ºi invitaþii ei
Ora 22,00 – Închiderea manifestãrilor.
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT
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Vultur pe stema
lui Burleanu

upã o pauzã funebrã
provocatã de Daum &
asociaþii, ecuaþie din
care fotbalul românesc nu iese
decât pe targã, se reia, într-o
versiune spoitã cu iluzii, ceea ce
impropriu se cheamã campionat. Nu e campionat, e o escaladare de scrâºnet orb, de care
pe care, cu bani albi ºi negri, cu
jocuri de culise ºi arbitraje de
eratã, pentru cã, n-avem ce zice,
ºi arbitrii e oameni. Sigur, fotbalul românesc trebuie iubit ºi
încurajat de ambele pãrþi ale
Styxului, cu buni ºi rãi, cu îngeri ºi demoni, valorile trebuie
promovate, speranþa trebuie întreþinutã, ca orice curvã de lux.
Ce vreþi curaj mai nebun decât
sã pui la cârma naþionalei un tip
strãin de specificul ei, de metodã, de modul de a persevera, fie
ºi diabolic, spre bine? Care
schimbã ca pe rufe sistemele de
joc, amestecã liniile, radiazã de
idei gãunoase! Daum a fost pescuit din rinurile de la mama lui
pentru a-i califica pe tricolori la
mondialul din Rusia, punct ºi de
la capãt. ªi i-a ”descalificat”,
treptat ºi sigur, cu fiecare unsprezece mai mult sau mai puþin improvizat, cu fiecare instruire de doi lei din cei cincizeci de mii de euro salariu lunar, cu fiecare miuþã la care ºia declasat elevii ºi i-a determinat, pãrinteºte, sã paseze, sã
ºuteze ºi sã rateze fãrã tresãrire
de orgoliu. ªi aºa eram fiii ploii, pe care Europa îi leapãdã încã
de la debutul în cupe al echipelor de club, iar la nivel de re-

prezentativã am fi muºteriii Armeniei în formula ei completã.
Ori fotbalul românesc a devenit inapt, necompetitiv, ori ne
lipsesc tehnicienii de cursã lungã, ori ºi una ºi alta. Chiricheº
a avut curajul sã se plângã de
atmosfera viciatã din sânul lotului, de stranierii care îi iau
peste picior, de jucãuºi ce sunt,
pe cei de acasã, asta pentru cã
prostul, dacã nu e ºi fudul, nu e
prost destul. ”Tãceþi în p...a mea
din gurã!”, s-ar fi adresat tribunelor, critic ºi autocritic, unul
dintre aceºtia, ceea ce Dobrin,
cât era el de Dobrin, n-ar fi cutezat vreodatã. Chiar ºi trezit la
ora 2 noaptea, Gâscanul ar fi
tras dupã el echipa, ar fi pus pe
tavã o minge de gol ºi orice
bucãtãreasã ar fi înscris. Una
peste alta, ridiculizatã de polonezi, deºurubatã de muntenegreni ºi pânditã la cotiturã de
danezi, Daum garanteazã calificarea naþionalei la viitorul
campionat european, fãcându-l
pe marele Marin Preda, atât cât
se pricepea el la fotbal, sã se
rãsuceascã în mormânt: “Pe ce
te bazezi, monºer, când nici nu
s-a tras la sorþi?!” El, Christoph
Daum, n-a putut garanta nici cã
Bogdan Stancu nu va rata de la
punctul cu var, acesta înlocuindu-l pe un alt maestru de aceeaºi vocaþie. Se reia campionatul. Dacã nu va fi îndepãrtat,
neamþul e gata pregãtit sã-ºi
continue vizitele de lucru pe
arenele României. Are ochi de
vultur, ar merita pus pe stema
lui Burleanu.

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
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Artiºti renumiþi ºi
foc de artificii la Zilele
comunei Poiana Mare

Florescu, licitaþie
pentru TACO?
Se aude cã Teodor Florescu, patronul firmei de salubritate Urban, ºi-ar diversifica afacerile. Recent, Florescu ar fi licitat, de la o cunoscutã bancã, pentru restaurantul TACO din Horezu,
evaluat la 400.000 de euro.
Cum actuala soþie a lui Teodor Florescu este nãscutã în
Horezu, lucrurile par sã se
lege.

Deputatul Buican,
’nalt la stat...
ºi-atât!
Ales recent în funcþia de
secretar al Biroului Permanent al Camerei Deputaþilor,
deputatul liberal Cristian
Buican a fost vãzut luni, la
televizor, aplecându-se de la
înãlþimea „tronului” spre a
întinde mâna premierului
Mihai Tudose ºi lui Liviu
Dragnea, prezenþi în plenul
Parlamentului. Ce imagine !
Ei, acum cã ºi domnul Buican s-a fãcut mare din nou,
sunt de aºteptat din partea sa
fapte ºi opinii pe mãsurã, nu
un delir nocturn nesfârºit cu
presa, care îl poartã într-o
direcþie absolut neconstructivã, punând într-o situaþie
dificilã ºi PNL Vâlcea.
Apropo, domnule Buican,
ãia care spun cã presa scrisã nu are impact sunt niºte
idioþi, informaþi-vã din surse profesioniste. ªi ar mai fi
ceva, despre abilitãþile unui
lider: daþi un google ºi constataþi ce i-a fãcut mass-me-

dia, de-a lungul timpului,
ºefului dumneavoastrã Ludovic Orban. Dacã s-ar fi
„spârcãit”, pardon de expresie, la orice criticã, nu ar fi
ajuns astãzi sã conducã Paridul Naþional Liberal.

Locuitorii comunei
Poiana Mare ºi cei ai
satelor din împrejurimi sunt aºteptaþi, în
perioada 9-10 septembrie a.c., sã participe
la petrecerea dedicatã
Zilelor comunei Poiana Mare. Programul
artistic promite muzicã de calitate, de la
manifestare neavând
cum sã lipseascã
comercianþii cu suveniruri, cei cu terase ºi
grãtare sau parcul de
distracþie pentru
copii. Evenimentul se
va încheia duminicã
seara cu un spectaculos foc de artificii.

În chirie, la Nicu
Surse din CEZ au confirmat pentru Indiscret în Oltenia cã magnatul Nicolae
Sofianu a cumpãrat sediul
RENEL din Râmnicu Vâlcea ºi cã în prezent birourile din acest oraº ale furnizorului de energie electricã
îi plãtesc chirie acestuia,
pentru spaþiile ocupate. În
mod inexplicabil, Nicolae
Sofianu evitã sã facã publicã aceastã afacere. De ce?

Inutil ºi restrictiv !
Din motive care pot fi ºi
discutate ºi discutabile, pe
uºa biroului preºedintelui
Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu,
stã lipit un afiº (foto) care
interzice folosirea telefoanelor mobile în acest birou.
Mai mult, unii dintre cei
care intrã sunt obligaþi sã îºi
lase aparatele în secretariat.
Hm! Domnule Rãdulescu,
tehnicile de ascultare ºi înregistrare sunt atât de diversificate ºi sofisticate, încât,
dacã e sã fie, un biet afiº nu
le poate face faþã. Dacã tot
spuneþi cã nu aveþi nimic de
ascuns - ºi pânã acum s-a
dovedit cã aºa este - , ce-ar
fi sã vã relaxaþi ºi sã rupeþi
prostia aia care restricþioneazã drepturile oamenilor?

de Octavia Hantea
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omercianþii cu dulciuri,
suveniruri, bere, mici
sau alte preparate din
carne ºi echipamentele specifice distracþiei celor mici vor fi
amplasate în localitate încã de
dimineaþã, începând cu data de
9 septembrie. Programul artis-

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

tic este stabilit pentru orele
dupã-amiezei, în prima zi a
manifestãrii urcând pe scenã
Marian Giura, Paula Butuºinã,
Manuela Motoc ºi Corina Cãlin.
Evenimentul va continua ºi
duminicã, 10 septembrie, artiºtii aºteptaþi în localitate fiind
Niculina Stoican, Matilda Pascal Cojocãriþa ºi ªtefan Cigu,
Cristian Bãnãþeanu, Liviu Dicã,
Cornelia Ticã, Valentin Andrei
ºi formaþia Haiducii. Andreea
Bãnicã va încheia seara, totul
sub un spectaculos foc de artificii.
Din experienþa anilor trecuþi,
petrecerea dedicatã Zilelor co-

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.
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munei Poiana Mare presupune
ºi deja tradiþionala distracþie cu
mici, bere ºi alte bãuturi rãcoritoare. Nici micuþii din localitate nu au fost daþi uitãrii, tiribomba, toboganul ºi saltelele
elastice urmând a fi cele mai
cãutate echipamente de distracþii. Cât priveºte comercianþii cu
suveniruri, nici aceºtia nu vor
lipsi de la petrecerea din Poiana Mare, jucãriile din pluº cu
diverse mesaje ºi bijuteriile lucrate manual fiind pe placul
participanþilor. ªi în acest an,
evenimentul este organizat de
Primãria comunei Poiana Mare
ºi Consiliul Local al comunei
Poiana Mare.

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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