www.indiscret.ro

contact@indiscret.ro

Fondul
clasei 7 ilegal,
dar cerut în
multe dintre
ºcolile
craiovene

Anul XIII, nr
,5 LEI
nr.. 6611 1 z 1133 - 1199 sep
septtembrie 20
20117 z 1166 pagini - 11,5

te
Amãnunna
în pagi

5
Rm. Vâlcea:
amenzi
mãrite
pentru cei
care fac
mizerie

e
t
n
u
n
Amãagina
în p

Florian Nicolaescu,
adminis
tr
at
or
ul
administr
trat
ator
orul
depozitului de deşeuri în fflăcări
lăcări de la
Măldăr
eştiVâlcea:
Măldăreştieşti-Vâlcea:

Tudose intrã
3 în „galeria
promisiunilor“
8-9 faþã de Ford

te
Amãnunna
în pagi

Detalii .
în pag

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
CMYK

nte
Amãnguina
în pa

12

Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

Publicitate

„Numai un nebun
putea aduce
deºeuri radioactive
la groapa de gunoi”
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POLITICÃ
de Valentin Zarea
„Iniþiativa legislativã a PNL
pentru acordarea celui de-al 13lea ºi al 14-lea salariu vine în
sprijinul angajaþilor din mediu
privat ºi, implicit, al angajatorilor acestora. Spre deosebire de
PSD, care a declanºat un rãzboi
fiscal împotriva mediului privat,
atât împotriva firmelor, cât ºi
angajaþilor lor, PNL vine cu o
viziune care sã stimuleze munca, dezvoltarea economiei de
piaþã ºi a capitalului. Soluþia propusã de PNL pleacã de la cadrul
legal existent, conform cãruia
societãþile cu capital privat, care
au profit, pot acorda sponsorizãri
totale într-un an pânã la maximum 20% din impozitul pe profit datorat statului. PNL solicitã
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ªtefan Stoica: PNL susþine
acordarea celui de-al 13-lea
ºi al 14-lea salariu pentru
angajaþii din mediul privat
Liberalii doljeni, prin vocea preºedintelui filialei
Dolj a partidului, ªtefan Stoica, au anunþat, în
cadrul unei conferinþe de presã, cã susþin
iniþiativa legislativã a PNL pentru acordarea
celui de-al 13-lea ºi al 14-lea salariu în mediul
privat. De aceastã facilitate ar putea beneficia
aproape 4 milioane de români ºi, potrivit liderului PNL Dolj, acest lucru ar putea fi posibil prin
direcþionarea a 20% din impozitul pe profit
cãtre plata acestor salarii.
sã fie introdusã posibilitatea legalã a angajatorului, societãþi
comerciale cu capital integral
privat, de a direcþiona 20% din
impozitul pe profit cãtre plata
celui de-al 13-lea ºi al 14-lea salariu. Soluþia PNL nu este o impunere, opþiunea fiind lãsatã la
latitudinea angajatorului/patronului, dar cu certitudine acesta
va fi interesat sã-ºi stimuleze
suplimentar angajaþii. Beneficiarii, aproape 4 milioane de angajaþi din mediul privat, vor fi în13 - 19 septembrie 2017

curajaþi sã-ºi pãstreze locul de
muncã în þarã ºi sã devinã mai
productivi“, a declarat preºedintele PNL Dolj. Instrumente similare celui propus de PNL sunt folosite în Germania, Franþa, Spania, Austria, Italia, a mai declarat acesta.

Moþiune simplã
pe educaþie
La rândul sãu, Mario Ovidiu
Oprea a declarat cã, în data de

12 septembrie, PNL va depune
moþiunea simplã pe educaþie –
“România fãrã educaþie de calitate este o Românie sãracã”.
Potrivit acestuia, România se
confruntã cu o crizã a educaþiei,
atingând un record în ceea ce
priveºte abandonul ºcolar.
„Rata pãrãsirii timpurii a ºcolii
este de 19%, chiar dacã România s-a angajat prin strategia
Europa 2020 sã o reducã la
11,3%, lucru imposibil de atins
în 3 ani. Ne confruntãm cu o
crizã a forþei de muncã, în condiþiile în care 9 români pleacã
definitiv din þarã în fiecare zi,
iar ºcoala este decuplatã complet de la piaþa muncii. Anul
ºcolar începe fãrã manuale ºi
fãrã autorizaþii de funcþionare
pentru ºcoli. 177.000 de elevi
de clasa a V-a nu au manuale
pe bãnci ºi doar 6.500 de unitãþi de învãþãmânt din 31.000 au
avize ºi autorizaþii de funcþio-

nare“, a declarat Oprea. Senatorul susþine cã sistemul educaþional este politizat la maximum, subzistã fãrã bani pentru
salariile profesorilor, fãrã investiþii pentru modernizarea procesului didactic în universitãþi,
fãrã profesori calificaþi în timpul verii, fãrã legislaþie ºi proceduri pentru înfiinþarea unei
ºcoli doctorale sau acreditarea
de noi domenii de doctorat.
„Avem de a face cu un atac la
autonomia ºi resursele universitãþilor, continuându-se distrugerea învãþãmântului profesional. Doamna senator Andronescu, preºedintele Comisiei de
învãþãmânt din Senat, ar face
mai bine sã-i convingã pe senatorii PSD ºi ALDE sã voteze
moþiunea simplã, fiind mai util
decât sã facã lanþ de forþã împotriva sindicatelor, care pe 2
octombrie vor începe protestele“, a concluzionat acesta.

Perdele forestiere
pentru drumurile
din Dolj
Tot în cadrul conferinþei, Daniel Drîgnei a dorit sã tragã un
semnal de alarmã referitor la
starea drumurilor judeþene pe
perioada iernii, în condiþiile în
care Consiliul Judeþean Dolj,
prin direcþia de specialitate,
asistã neputincios la blocarea
acestora din cauza viscolului ºi
a zãpezii. Acesta a anunþat cã
grupul consilierilor judeþeni
PNL va iniþia un proiect de hotãrâre prin care se solicitã Consiliului Judeþean Dolj înfiinþarea de perdele forestiere de protecþie împotriva înzãpezirii.
„Acestea se pot realiza chiar din
aceastã toamnã odatã cu începerea campaniei de împãduriri
din lunile octombrie ºi noiembrie“, a precizat Daniel Drîgnei.
www.indiscret.ro
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SPECIAL

promisiunilor“ faþã de Ford
Încã din anul 2008,
atunci când gigantul
Ford a preluat fabrica
de automobile de la
Craiova, autoritãþile
române le-au promis
americanilor cã vor
construi autostrada
cãtre Piteºti, o investiþie vitalã pentru planurile de afaceri ale
acestora. Dupã aproape un deceniu, Ford sa ales doar cu o colecþie impresionantã de
miniºtri ºi prim-miniºtri care, rând pe
rând, i-au asigurat de
realizarea proiectului,
în vreme ce autostrada a rãmas doar la
stadiul de promisiune.
de Dan Olteanu

U

ltimul episod din telenovela promisiunilor
aruncate în ochii americanilor s-a consumat la finalul
sãptãmânii trecute, când premierul Mihai Tudose, respectând
„tradiþia“, s-a întâlnit cu o delegaþie a companiei Ford, ocazie
cu care ºeful Guvernului a promis cã, pânã la sfârºitul mandatului, adicã anul 2020, vor fi finalizate Autostrada Piteºti - Sibiu ºi legãtura între Piteºti ºi Craiova. Conform unui comunicat
de presã al Guvernului, în discuþiile cu delegaþia Ford, prim-ministrul Tudose s-a referit la investiþiile în infrastructurã, context în care a menþionat cã autostrada Piteºti-Sibiu ºi legãtura
între Piteºti ºi Craiova sunt prioritãþi ale Guvernului, urmând sã
fie finalizate pânã la sfârºitul
mandatului.

De la Tãriceanu
la Boc, Ponta
ºi Grindeanu
În orice altã þarã membrã UE,
promisiunea unui premier faþã de
un investitor de talia Ford ar fi
reprezentat, cu siguranþã, garanþia cã vorbele vor fi transformate în realitate. În România, însã,
pomisiunile autoritãþilor au acelaºi grad de credibilitate cu cele
ale poveºtilor despre moºteniri
ºi prinþi nigerieni primite în cãwww.indiscret.ro

suþa de spam a mail-ului. O demonstreazã din plin istoria celor
aproape 10 ani în care miniºtri,
premieri ºi chiar preºedinþi au
promis sus ºi tare conducerii
companiei cã vor construi
autostrada, devenitã între
timp drum expres, un
element vital în planurile de afaceri ale
americanilor. De la
Tãriceanu la Boc,
de la Ponta la Cioloº ºi Grindeanu,
de la miniºtri de
dreapta ºi pânã la
cei de stânga, cu
oprire la tehnocratul
Sorin
Buºe, cu
toþii au
„dat asigurãri“
reprezentanþilor
Ford cu
privire la
acest subiect, dar au
plecat din
funcþii fãrã
sã miºte
mãcar un
deget pentru
demararea
lucrãrilor.

De doi
lei
speranþã
ªi totuºi,
pentru persoanele cu un
grad ridicat de
optimism, la
capãtul promisiunilor legãturii dintre Craiova ºi Piteºti a rãsãrit o luminiþã.
Asta dupã ce actualul Guvern a transmis
recent spre Sistemul
Electronic de Achiziþii
Publice anunþul de participare pentru procedura de achiziþie publicã destinatã proiectãrii
ºi executãrii celor patru tronsoane ale drumului expres. Ba mai
mult, au fost avansate ºi câteva
termene: 3 luni pentru depunerea ofertelor, 12 luni pentru proiectarea tronsoanelor ºi 24 de
luni pentru execuþia lor. De la

estimãrile pe hârtie ale autoritãþilor ºi pânã la aplicarea acestora în realitate este un drum
lung. Istoria proiectelor majore
de infrastructurã începute în istoria recentã a României ne aratã cã aproape niciodatã planul

de acasã nu se potriveºte cu cel
din târg. Cel mai elocvent exemplu este modernizarea drumului Craiova - Calafat, 80 de kilometri de drum ce ar fi trebuit
sã fie gata în doi ani de la începerea lucrãrilor, dar care încã

este departe de finalizare chiar
ºi dupã ºase ani. Aºadar, este
mai mult decât probabil ca promisiunea premierului Tudose
cãtre Ford sã rãmânã o promisiune mult dupã ce actualul premier va fi predat ºtafeta!
13 - 19 septembrie 2017
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ACTUALITATE

S

avea de suferit dacã le-ar acorda angajaþilor aceste douã salarii. Însã este o mãsurã similarã
celei care prevede ca din limita
a 20% impozit pe profit sã se
acorde sponsorizãri în domenii
culturale, pentru ONG-uri, pe
sãnãtate etc. Practic, va funcþiona acelaºi principiu. Mãsura
nu este obligatorie pentru anga-

jatori, dar noi am propus ca
aceste beneficii sã fie acordate
astfel. În plus, este ºi o modalitate de a încerca sã scoatem la
luminã profitul”.
Liberalii propun ca al 13-lea
salariu sã fie acordat înainte de
Crãciun ºi al 14-lea înainte de
concediul de odihnã.
(M.P.)
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Preºedintele CJ Vâlcea
i-a îndemnat pe elevi
sã nu asculte discursuri

P

reºedintele Consiliului
Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu, a participat, luni, 11 septembrie, la
festivitãþile organizate cu prilejul deschiderii noului an ºcolar
2017-2018, la mai multe unitãþi
de învãþãmânt din judeþul Vâlcea. La ºcoala din Râmnicu
Vâlcea la care a fost elev, Rãdulescu a avut un speech nonconformist, îndemnându-i pe
elevi sã nu asculte discursuri, ci
sã fie atenþi la faptele celor care
le rostesc: ”Pe mine mã încearcã o dublã emoþie pentru cã, locuind peste stradã, am fost elevul acestei ºcoli. ªi vreau sã
vã urez vouã, elevilor, care sunteþi emoþionaþi - cred cã de-aia
nici nu aþi urmãrit discursurile
ºi nici nu trebuie sã urmãriþi discursuri - , sãnãtate deplinã ºi
succes în noul an ºcolar! Nu
trebuie sã urmãriþi discursuri,
important este ca aceia care se
aflã în faþa dumneavoastrã sã
facã fapte. Pentru voi, elevii,
pentru pãrinþi ºi pentru profe-

sori. Iar aceasta este una dintre
ºcolile în care Primãria ºi Consiliul Judeþean fac fapte pentru
dumneavoastrã. Dragi pãrinþi,
sunt unul dintre cei care înþeleg
foarte bine cã sunteþi speranþa
noastrã pentru a ne ajuta sã privim cu încredere în viitor, pentru cã România dãinuie prin
ceea ce creºteþi acasã ºi trimiteþi la ºcoalã. La fel ºi cadrelor
didactice vreau sã le mulþumesc, sã mã înclin ºi sã le dau
asigurãri cã le voi acorda sprijinul meu atât cât voi putea în
condiþiile legii, pentru a ne ajuta sã îi educãm ºi sã îi creºtem
cum se cuvine pe aceºti copii,
în vremuri complicate. Doar
împreunã vom reuºi sã dãm sperana oamenilor, pãrinþilor, copiilor ºi cadrelor didactice sã
privim cu mai multã încredere
în viitor. Mã bucur tare mult cã
s-a þinut o slujbã, pentru cã fãrã
Dumnezeu nu se poate face nimic. O zi frumoasã, sub semnul bucuriei!“, a spus preºedintele CJ Vâlcea.

Publicitate

enatorul Romulus Bulacu (foto) a anunþat cã
Partidul Naþional Liberal (PNL) a depus la Camera
Deputaþilor un proiect de lege
privind posibilitatea acordãrii
celui de-al 13-lea ºi al 14-lea
salariu angajaþilor din mediul
privat. Potrivit parlamentarului
liberal, cheltuielile salariale vor
fi deductibile din impozitul pe
profit:
„Noi propunem acordarea
celui de-al 13-lea ºi al 14-lea
salariu pentru angajaþii din
mediul privat. Este o lege pentru a îmbunãtãþi creºterea productivitãþii muncii în scopul
atragerii angajaþilor în mediul
privat sau, mai degrabã, pentru
pãstrarea lor în mediul privat.
(...) PSD-ALDE au fãcut un
asalt agresiv asupra mediului
privat ai cãrui lucrãtori au nevoie de ajutor”.
Senatorul Bulacu a precizat
cã aceastã mãsurã nu este obligatorie pentru angajatori, însã
a subliniat cã aceºtia nu vor
avea de suferit dacã o vor pune
în practicã, ci vor fi scutiþi cu
pânã la 20% din impozitul pe
profit: ”La prima vedere, angajatorii din sistemul privat ar

Senatorul Bulacu:
„PNL propune al 13-lea
ºi al 14-lea salariu
pentru angajaþii
din mediul privat”

13 - 19 septembrie 2017
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Râmnicu Vâlcea: Primãria 5
înãspreºte amenzile pentru ADMINISTRAÞIE
cei care fac mizerie
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Cei care vor arunca pe domeniul public al municipiului Râmnicu
Vâlcea resturi de þigãri, bilete de cãlãtorie, ambalaje, hârtii, deºeuri
menajere etc. vor fi amendaþi cu sume cuprinse între 2.000 ºi 2.500
de lei. Proiectul de hotãrâre ce vizeazã aceste sancþiuni se aflã în
dezbatere publicã pe site-ul Primãriei Râmnicu Vâlcea ºi va fi supus
votului consilierilor în ºedinþa ordinarã de la finalul acestei luni.

de Marielena Popa

V

iceprimarul Eusebiu Veþeleanu (foto) a declarat
pentru Indiscret în Ol-

tenia cã oraºul este din ce în ce
mai murdar, iar municipalitatea
a concluzionat cã numai mãsurile de coerciþie pot rezolva
aceastã problemã: “La sfârºitul

zile pe site-ul primãriei, ºi care
va fi supus votului consilierilor,
este modificarea ºi completarea
unor prevederi din HCL 50/
2006 privind aprobarea normelor de salubrizare ale municipiului Râmnicu Vâlcea. Se va propune introducerea unei noi litere la art.1, care va avea urmãtorul cuprins: „Cetãþenii sã nu
arunce resturi de þigãri, bilete de
cãlãtorie, hârtii, ambalaje, deºeuri, menajere etc. pe domeniul
public. Încãlcarea acestor prevederi se pedepseºte cu amendã de la 2.000 la 2.500 lei” a
precizat edilul.

lunii septembrie, va avea loc
ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local Râmnicu Vâlcea, iar unul
dintre punctele aflate acum în
dezbatere publicã pentru 30 de

fotolii rupte. Dacã au astfel de
obiecte de aruncat, se poate încheia un contract cu firma care
ridicã gunoiul din oraº ºi, contracost, aceste deºeuri sunt luate ºi duse în locurile special
amenajate. Unii preferã sã le
aunce noaptea, când nu îi vede
nimeni. Vom notifica ºi asociaþiile de proprietari în acest sens
ºi vom amenda aceste asociaþii
care trebuie sã colaboreze cu
noi ºi sã ne spunã cine sunt cei
vinovaþi, iar noi ne vom îndrepta împotriva lor. Pânã atunci,
vom amenda asociaþiile de proprietari pentru cã, încet, încet,
trebuie sã scoatem acest oraº
din mizeria în care se aflã”.

Publicitate

Asociaþiile
de proprietari
care nu colaboreazã, Panouri
de avertizare
notificate
în tot oraºul
ºi amendate
Conform viceprimarului, ora-

www.indiscret.ro

Viceprimarul Veþeleanu a mai
subliniat cã în scopul depistãrii
celor care batjocoresc oraºul,
aruncând gunoaie inclusiv pe
lângã ghene, vor fi notificate ºi
amendate ºi asociaþiile de proprietari: ”Am constatat cã numai cu legi aspre putem sã civilizãm acest oraº. Avem foarte
mari probleme cu aruncatul deºeurilor pe lângã ghene. Noi am
încercat sã punem niºte pubele
moderne, sã nu mai poatã intra
câinii comunitari, cerºetorii etc.
ºi sã nu mai rãscoleascã gunoaiele. Am fãcut acele þarcuri frumos închise cu trape, prin care
gunoaiele se pot arunca direct
în tomberon. Însã în jurul acestor ghene frumoase gãsim roþi,
cauciucuri de la maºini, saltele,

ºul va fi ”tapetat” cu panouri
care avertizeazã în privinþa pãstrãrii curãþeniei ºi care anunþã
ºi ce amenzi vor fi aplicate:
”Vom amplasa panouri cu mesaje la toate intrãrile în oraº,
astfel încât ºi ce cei care se aflã
în tranzit sã nu arunce pe geamul maºinii chiºtoace, peturi,
hârtii sau sã scuture scrumierele lângã roata maºinii. Oamenii
trebuie sã ºtie cã oraºul trebuie
sã fie curat. Strãzile ºi parcurile
din Râmnicu Vâlcea nu sunt
gropi de gunoi. Deci, vom pune
astfel de plãcuþe în tot oraºul,
în aºa fel încât nimeni sã nu spunã cã nu a ºtiut cã trebuie sã
pãstreze curãþenia în Râmnicu
Vâlcea, deºi ar trebui sã ºtie de
acasã!”
13 - 19 septembrie 2017
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

T

Atacul lui Dragnea
la limba românã

reziþi-l pe Dragnea. Preºedintele PSD altoit cu
ALDE forþeazã o victorie la mustaþa-i cânepie asupra
limbii române. Pentru a asigura majoritatea parlamentarã a
coaliþiei ºi sieºi protecþie, teleormãneanul fugãrit de justiþie a bãtut palma cu liderii
UDMR pe marginea legii minoritãþilor. O palmã otrãvitã
care coboarã pragul utilizãrii
limbii materne în comunitãþile unde existã cel puþin 10 la
sutã minoritari. Legea prevede un prag de 20 la sutã, ºi aºa
destul de indulgent, cu sublinierea expresã cã efectul legii
e ºi una de naturã lingvisticã.
Pentru a dezamorsa orice criticabilã ascendenþã etnicã pe
aceastã temã recurentã, e bine
de ºtiut cã legea nu vizeazã
doar minoritatea maghiarã, ci
orice fel de minoritate care,
chipurile, întâmpinã dificultãþi
în a se exprima în limba oficialã prevãzutã de Constituþie,
ºi asta (ce chin, ce jale!) de
secole. Uite cã vine urmaºul
lui Ponta (alt încâlcit) pe plantaþia de roºii din dotare ºi rezolvã totul pocnind din bici pe
lângã obedienta Comisie pentru muncã ºi protecþie socialã,
preponderent PSD-ALDE,
care, într-o unitate de granit,
a votat igen! Se pregãtesc variantele în romanes, tãtarã ºi
în ce ne-o mai aºtepta. Pocnind din bici, obligând statul
sã se conformeze ultimei inepþii, sperãm, a regizorului de
farse guvernamentale. Ce trebuie sã facã statul, jucãrioara
sa de conjuncturã? Pãi sã um-

ple spitalele cu specialiºti în
cancere precum în maghiarã
sau în þigãneasca de la Strehaia. Cu traducãtori mai ceva
ca din Shakespeare. Aici nu
þine cu merge ºi aºa, mai consultãm dicþionarele, vã spunem mâine de ce a dat colþ pacientul. Statul român sã planteze în ºcolile, liceele ºi universitãþile din Ardeal dascãli
de la Budapesta, gata formaþi.
În justiþie, multilingviºti. În
sate ºi oraºe, preoþi, poliþiºti
sau gardieni, cameriste de hotel fâºneþe, dacã mai transferãm de la Deputãþie ºi Senat.
Cât priveºte actele oficiale, ce
sã mai adãugãm? Nu e nevoie
de prea multã imaginaþie. Mam uitat peste domeniile de
activitate ale comisiei în care
iau decizii majore domnii Stativã ºi Gãinã: raporturile individuale ºi colective de muncã, statutul juridic al sindicatelor ºi al organizaþiilor patronale, asistenþã socialã, persoane defavorizate etc. Nimic despre eforturile seculare ale înaintaºilor în propãºirea scrisului ºi cititului în limba românã, mãcar cât Badea Cârþan,
care s-a revoltat pentru cã la
Mormântul Mântuitorului nu
existau slujbe ºi în limba românã. Slujba de astãzi a rãspopitului Dragnea este, dimpotrivã, de a lovi în limba pãrinþilor ºi de a o scoate din uz,
numãratã de arbitrii care asigurã majoritatea parlamentarã a coaliþiei de la putere.
Aceasta lãsând impresia cã a
pierdut legãtura cu pãmântul.
Cu pãmântul românesc.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
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ADMINISTRAÞIE
de Nicuºor Fota

P

rimãria a lansat recent în
SEAP procedura de
achiziþie publicã pentru
lucrãri de execuþie la obiectivul
de investiþii ”Reabilitare termicã parþialã la ºase clãdiri cu destinaþia spaþii de învãþãmânt –
Izolare termicã a anvelopei clãdirilor la partea opacã a faþadei”,
realizat în cadrul proiectului
”Îmbunãtãþirea eficienþei energetice în gospodãriile cu venituri reduse din România”: LOT I - ”Reabilitare termicã la
Grãdiniþa nr.31 Craiova”, conform Caietului de sarcini nr.
92282/25.07.2017. - LOT II ”Reabilitare termicã la Cãmin
internat Colegiul Naþional Fraþii Buzeºti Craiova”, conform
Caietului de sarcini nr. 92266/
24.07.2017. - LOT III – ”Reabilitare termicã la Grãdiniþa cu
Program Normal nr.15 Craiova”, conform Caietului de sarcini nr. 92318/24.07.2017. Autoritatea contractantã va pune la
dispoziþia executantului materiale ce vor fi puse în operã, materiale primite cu titlu gratuit de
la Programul Naþiunilor Unite
pentru Dezvoltare – Biroul România”. Municipalitatea alocã
pentru cele trei loturi de lucrãri
398.604,55 de lei. Anunþul a
fost postat în Seap pe 6 septembrie, firmele interesate având
termen pânã la data de 25 a
acestei luni sã depunã ofertele.

Termenul
de finalizare,
peste trei ani
Durata execuþiei lucrãrilor
este, potrivit fiºei de date a achiziþiei, de 37 de luni, începând
de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de începere a lucrãrilor. Documentaþia
postatã în Seap de reprezentanþii Primãriei Craiova detaliazã
ºi costul estimat al lucrãrilor de
reabilitare termicã la cele trei
unitãþi de învãþãmânt, dar ºi costul materialelor puse la dispoziþie gratuit prin programul
Bãncii Mondiale. „Autoritatea
contractantã – Municipiul Craiova intenþioneazã sã încheie un
contract de achiziþie publicã de
lucrãri, pentru fiecare lot în parte, astfel: - Pentru LOT I - ”Reabilitare termicã la Grãdiniþa
nr.31 Craiova”, conform Caietului de sarcini nr. 92282/
25.07.2017. Valoarea estimatã a
lucrãrilor, conform Deviz General, aprobat prin HCL nr. 98/

cu polistiren
de la ajutoare

Municipalitatea craioveanã lanseazã un nou
proiect în domeniul reabilitãrii termice, destinat, de data aceasta, instituþiilor publice. Dupã
operaþiunea demaratã în mandatul trecut pentru blocurile de locuinþe ºi realizatã doar parþial
pânã la finalul exerciþiului financiar UE, edilii
sparg gheaþa în privinþa unitãþilor publice din
aria de competenþã. ªase clãdiri destinate
învãþãmântului de la trei unitãþi ºcolare din
Craiova vor fi reabilitate printr-un proiect lansat
de primãrie în parteneriat cu Banca Mondialã:
banca asigurã materialele necesare, iar municipalitatea finanþeazã executarea lucrãrilor.

2016, este de 122.252,82 lei
(exclusiv TVA). (...) Autoritatea
contractantã va pune la dispoziþia executantului materiale ce
vor fi puse în operã, materiale
primite cu titlu gratuit de la Programul Naþiunilor Unite pentru
Dezvoltare – Biroul România,
valoarea de înregistrare în contabilitate a materialelor de construcþii fiind de 81.503,02 lei,
inclusiv TVA. Pentru LOT II ”Reabilitare termicã la Cãmin
internat Colegiul Naþional Fraþii Buzeºti Craiova”, conform
Caietului de sarcini nr. 92266/
24.07.2017. Valoarea estimatã a
lucrãrilor, conform Deviz General, aprobat prin HCL nr. 98/
2016, este de 198.666,29 lei
(exclusiv TVA). Autoritatea
contractantã va pune la dispoziþia executantului materiale ce
vor fi puse în operã, materiale
primite cu titlu gratuit de la Programul Naþiunilor Unite pentru

Dezvoltare – Biroul România,
valoarea de înregistrare în contabilitate a materialelor de construcþii fiind de 102.753,25 lei,
inclusiv TVA. Pentru LOT III –
”Reabilitare termicã la Grãdiniþa cu Program Normal nr.15
Craiova”, conform Caietului de
sarcini nr. 92318/24.07.2017.
Valoarea estimatã a lucrãrilor,
conform Deviz General, aprobat prin HCL nr. 98/2016, este
de 77.685,44 lei (exclusiv
TVA). Autoritatea contractantã
va pune la dispozitia executantului materiale ce vor fi puse în
operã, materiale primite cu titlu gratuit de la Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare – Biroul România, valoarea
de înregistrare în contabilitate
a materialelor de construcþii fiind de 46.631,87 lei, inclusiv
TVA”, se aratã în documentaþia
întocmitã de funcþionarii Primãriei Craiova.
www.indiscret.ro
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ANALIZÃ

Fondul clasei – ilegal,
dar cerut în multe
dintre ºcolile craiovene
de Octavia Hantea

U

nde-i lege nu-i tocmealã, spune o vorbã din popor. Nu ºi
în cazul fondului clasei. Deºi
de câþiva ani se încearcã eliminarea acestui fenomen,
dascãlii se gospodãresc dupã
cum vor ei. ªi în acest an,
primele discuþii dintre cadrele didactice ºi pãrinþi au demarat cu aducerea în vedere
a unui „necesar”. Sunt sãli de
clasã unde ar fi binevenitã o
înlocuire a jaluzelelor verticale, a dulapurilor care nu
sunt viu colorate sau a multifuncþionalei care pe timpul
vacanþei a suferit anumite
accidente. În cazul grãdiniþelor, educatoarelor le-ar trebui
„pentru o mai bunã activitate cu micuþii”, dupã cum ele
spun, un televizor mai performant în sala de clasã ºi poate
„niºte huse pentru saltele”.

„ªtiam ce ne
aºteaptã”
Contribuþiile din acest an
sunt cuprinse între 50 ºi 80
de lei/elev, banii strânºi fiind
www.indiscret.ro

Existã o legislaþie clarã în care se precizeazã cã
nu ar trebui sã se strângã fondul clasei, însã în
majoritatea ºcolilor craiovene aceastã practicã
vine la pachet cu începutul anului ºcolar. Liste
peste liste, cerinþe indirecte din partea cadrelor
didactice ºi decizii luate de cãtre asociaþiile de
pãrinþi constituite la nivel de ºcoalã, toate vin
dupã prima discuþie cu educatoarea, învãþãtoarea sau diriginta, dupã caz. Nevoile sunt mai
mici sau mai mari, în funcþie de preferinþele
dascãlilor, existând cazuri în care aceºtia cer
jaluzele, multifuncþionale sau dulapuri „mai
atractive pentru elevi”, dupã cum le numesc cei
care le solicitã.
folosiþi pentru a acoperi indolenþa autoritãþilor ºi lipsa de
implicare a celor care conduc
aceste unitãþi de învãþãmânt.
„Cum sã nu se strângã bani la
fondul clasei?! Deja am stabilit
sã dãm câte 60 de lei/elev. Din
prima zi ºtim cum stã treaba. Nu
ai cum sã nu dai, atâta vreme
cât cei mai mulþi dintre pãrinþi
sunt de acord. Ãsta e începutul
de an ºcolar. ªtiam ce ne aºteaptã. Trebuie sã luãm o imprimantã pentru activitãþile ce se desfãºoarã în clasã”, a spus una
dintre mãmicile ai cãror fii sunt
elevi la ªcoala „Alexandru
Macedonski” din Craiova.

Lenjerii cu eroii din
desene ºi televizoare
performante
Nici pãrinþii ai cãror copii
sunt încã preºcolari nu scapã de
acest fond al clasei. Huse pentru saltele, lenjerii cu diverse
personaje, televizoare performante, xeroxuri, acestea sunt o
parte dintre bunurile fãrã de
care micuþii nu-ºi pot derula
activitatea. Acolo unde cerinþele sunt ceva mai mari, suma de
bani pe care un pãrinte urmeazã sã o plãteascã sare ºi de 80
de lei. ªi ca în fiecare an, dacã
este vorba despre copilul sãu,

niciun pãrinte nu face excepþie
de la regulã.

Nici pãrinþii nu duc
lipsã de idei
Mai mult, acolo unde cadrul
didactic se opune acestei chete
ilegale, pãrinþii sunt cei care vin
cu idei. Este suficient ca trei-patru persoane sã considere necesare anumite bunuri pentru clasã, cã asociaþia de pãrinþi ia atitudine. „Doamna învãþãtoare nu
a adus în discuþie niciun fond,
niciun ban strâns. Avem însã
pãrinþi care au gãsit cã trebuie
fãcut câte ceva. De exemplu,
sunt douã mãmici care vãzurã
parchetul zgâriat ºi stropit cu lavabilã prin colþuri ºi venirã cu
ideea sã îl schimbãm. Este inadmisibil. Acestea sunt doar ifose.
Sunt familii foarte înstãrite ºi vin
cu idei. Sã îºi înscrie copiii la
ºcoli particulare sau sã lase aceste pretenþii. Avem noroc cã învãþãtoarea gândeºte ºi nu a luat
în discuþie aceste idei. Dacã o
luãm aºa din clasa I, înseamnã
cã pânã terminãm clasa a VIII-a
ajungem la concluzia cã trebuie
sã renovãm întreaga ºcoala”, a
spus o altã mãmicã al cãrei copil
va învãþa la ªcoala „Mihai Vi-

teazul” din Craiova.

Câinii latrã,
ursul merge
Una peste alta, acest fenomen continuã sã fie o realitate. Indiferent de sumele colectate, directorii ºcolilor doljene ar trebui sã ºtie cã dascãlii produc ilegalitãþi. Ar trebui sã cearã socotealã ºi sã intervinã vehement acolo unde
se impune. Nu o vor face,
acest lucru este cert! ªi nici
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj nu are ce sã facã, atâta
vreme cât cei mai mulþi dintre pãrinþi dau curs invitaþiei
la platã. Cei care nu au se împrumutã ºi e musai sã facã
faþã situaþiei, iar cei care au
prea mult considerã cã educaþia fiului sau fiicei lor constã în a demonstra cât de înstãritã este familia din care
provin. ªi iatã cum fondul
clasei nu va pieri niciodatã
din ºcolile româneºti, atât din
cele aflate în mediul urban,
cât ºi din cele aflate în mediul rural. Acolo unde, sã nu
uitãm, elevii încã folosesc
toaletele din fundul curþii, dar
au plasme atârnate pe pereþi.
13 - 19 septembrie 2017
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INTERVIU
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

ªcoala, altfel?! Când?...

R

Publicitate

ândurile de mai jos nu
fac referire la programul ”ªcoala Altfel”
din timpul anului ºcolar, atunci
când elevii sunt antrenaþi în activitãþi de tip civic, ecologic,
practic etc., menite a le lãrgi
orizontul de cunoaºtere ºi deprinderile.
Aceste rânduri sunt efectul
repetãrii obsedante, în discursurile de început ºi al acestui
an ºcolar, ”de la vlãdicã pânã
la opincã”, de la preºedintele
þãrii ºi pânã la directorul ºcolii
comunale a problemelor învãþãmântului românesc.
Discursuri cu elemente critice peste tot, dar nicio urmã
de autocriticã, de o privire corectã în oglinda propriilor posibilitãþi de a influenþa în bine
mersul lucrurilor în educaþie.
Preºedintele Iohannis a atras
atenþia asupra celor mai grave
probleme cu care, în opinia sa,
se confruntã sistemul de învãþãmânt românesc: numãrul tot
mai mare al analfabeþilor funcþional care ies pe porþile ºcolilor ºi rata mare a abandonului
ºcolar, una dintre cele mai mari
din Uniunea Europeanã. Analizã corectã. O ºtiam.
Dar, domnule preºedinte, de
trei ani de zile opinia publicã,
mediul educaþional românesc
sunt anunþate cã de la Palatul
Cotroceni va pogorî o strategie de educaþie cum nu s-a mai
vãzut ºi care va trebui respectatã de cãtre toate guvernele
României. ”O strategie care
propune crearea unui sistem
de învãþãmânt aºezat pe un
fãgaº predictibil ºi care are
elevul în centrul sãu”. Unde
este? Cine o face? Când o dez-

13 - 19 septembrie 2017

batem? Nici urmã de aºa ceva!
Liderii Opoziþiei se întrec în
a anunþa nevoia de 6% din PIB
pentru educaþie. Dar niciunul
dintre ei, când a fost la putere,
nu a reuºit sã impunã acest lucru. E la fel de adevãrat cã nici
noi, parlamentarii, nu am reuºit sã construim un consens
politic APLICABIL, de cãtre
guvernele pe care le-am susþinut / le susþinem, în aceastã
direcþie.
Poate cã în momentul în care
vom avea pe masa de lucru
noua lege a educaþiei, vom
reuºi într-un final fericit acest
lucru. Ce minune absolut necesarã ar fi ca mãcar în anul
centenarului naþiunii noastre sã
avem o lege a educaþiei care sã
REZISTE ºi care sã facã întradevar ªcoala Altfel, adaptatã
nevoilor viitorului permanent,
predictibilã ºi centratã pe elev!
Înþeleg nevoia unei finanþãri
adecvate pentru sistemul de
securitate, apãrare etc. Sunt
angajamente de securitate,
sunt provocãri geopolitice cãrora trebuie sã le facem faþã.
Dar viitorul acestei þãri va fi
securizat în primul rând prin
modul în care vom investi în
educaþie. Va trebui sã gãsim un
echilibru astfel încât sã facem
din educaþie acea armã redutabilã care sã ne ajute sã facem schimbarea pe care ne-o
dorim cu toþii.
ªi în urma cãreia sã scãpãm
profesori, pãrinþi, elevi, la începutul anului ºcolar, ºi de discursurile blocate în eternele
probleme legate de finanþarea
învãþãmântului, securitatea
clãdirilor ºcolare, lipsa manualelor ºi abandonul ºcolar.

de Marielena Popa

O lucrãturã?
Rep.: Domnule Nicolaescu, dumneavoastrã cum credeþi cã a luat foc depozitul de
gunoi, la aceste dimensiuni
înspãimântãtoare ºi de neoprit?
F. Nicolaescu: Focul a
apãrut numai pus. Cu o sãptãmânã înainte, o persoanã
care se ocupã de animalele de
la izlaz, ºi care este manipulatã de o parte din cei care
conduc Primãria Mãldãreºti,
i-a spus aºa unui buldozerist:
„Dacã nu pun foc aici, sã fiu
al dracului!” Nu spun cã el

Din noaptea de 31 iulie spre 1 august 2017,
depozitul imens de gunoi din comuna Mãldãreºti, judeþul Vâlcea, arde fãrã încetare, cu
efecte grave asupra mediului. Eforturile supraomeneºti ale pompierilor care folosesc metoda
apei cu spumã sunt zadarnice, cãci arderea e
întreþinutã de biogazul rezultat din fermentaþia
deºeurilor. La Mãldãreºti, a venit recent ºi
ministrul mediului, ºi tot ce a putut a fost sã
anunþe cã oamenii nu sunt în pericol. Depozitul, neconform cu normele UE, ca atâtea din
România, are circa 3 hectare ºi a fost administrat pânã pe 17 iulie, când a fost închis de firma
SACOMET, a omului de afaceri Florian Nicolaescu. Devenit oaia neagrã a judeþului Vâlcea,
Nicolaescu spune cã este o victimã, iar focul a
fost pus în mod intenþionat.

Deputatul Neaþã le-a dãruit rechizite
elevilor din Stoileºti-Vâlcea
n premierã în judeþul Vâlcea, un parlamentar le-a
dãruit rechizite elevilor
dintr-o localitate. Deputatul
Eugen Neaþã a participat la deschiderea noului an ºcolar în comuna sa natalã, Stoileºti, oferindu-le tuturor elevilor din clasele pregãtitoare (clasa I, clasa a
II-a, clasa a III-a ºi clasa a IV-a)
necesarul de rechizite pentru
acest an ºcolar.
„Cu toþii ne aducem aminte
astãzi, de copilãrie, de ziua în
care ne pregãteam cu emoþii
pentru prima zi de ºcoalã. Am
retrãit acele momente la deschiderea noului an ºcolar împreunã cu elevii ºi dascãlii din comuna mea natalã, Stoileºti. Le
mulþumesc învãþãtorilor ºi profesorilor mei pentru cã m-au
educat, m-au învãþat sã fiu om
bun ’i m-au îndrumat în viaþã!
Copiilor din comuna Stoileºti
le-am transmis cu toatã dragostea ca acest nou an ºcolar sã fie
unul plin de succese ºi rezultate
foarte bune. Numai prin educaþie ºi învãþãturã ne putem dezvolta ca oameni ºi ajunge acolo

Î

unde ne dorim. Pãrinþilor ºi învãþãtorilor le doresc sã rãmânã
la fel de buni, de atenþi ºi dedi-

caþi acestor copii minunaþi din
Stoileºti”, a declarat deputatul
Neaþã cu aceastã ocazie. (M.P.)

www.indiscret.ro

„Numai un nebun 9
putea aduce deºeuri
radioactive la groapa
de gunoi”

INTERVIU

Int
er
viu cu Florian Nicolaescu, adInter
erviu
minis
tr
at
or
ul depozitului de deşeuri
ministr
trat
ator
orul
în fflăcări
lăcări de la Măldăr
eştiVâlcea
Măldăreştieşti-Vâlcea

ar fi fãcut asta, dar e o bãnuialã. Nu ºtiu cine este autorul, iar
eu nu pot lãsa lucrurile aºa. De
aceea, am depus niºte plângeri
la Poliþie ºi Parchet ºi sper ca
adevãrul sã iasã la luminã.
Rep.: De ce ar da cineva foc
unui astfel de depozit?
F.N.: Aici sunt interese la nivel înalt, ca sã agite apele, sã
înceapã un scandal politic. Vãd
cã au început sã dea în prefect,
în Consiliul Judeþean, am vãzut
cã dau ºi în Poliþie, dau în toþi.
Cineva vrea sã agite apele, vor
scandal.
Rep.: Dar, în mod ciudat sau
nu, mai multe astfel de depozite de gunoi din þarã au luat foc
în acelaºi timp.
F.N.: Întrebarea se pune de
ce? Nu credeþi cã e ceva la
nivel naþional?
Rep.: O certitudine la nivel naþional este aceea cã
Uniunea Europeanã a declanºat procedura de infringement împotriva României
în domeniul deºeurilor, iar
asta ne costã enorm. Dar am
pentru dumneavoastrã o întrebare grea: când focul ardea mai tare, a fost aruncatã
ºi o” bombã”. Aceea cã la
rampa de la Mãldãreºti ar fi
fost depozitate sau tranzitate, prin anii 90, deºeuri radioactive aduse din portul
Constanþa. Informaþia a fost
reiteratã de cãtre fostul prefect de Vâlcea, Petre Ungureanu, care susþine cã ar fi
primit, în acest sens, niºte rapoarte SRI. Recent, ministrul
mediului a afirmat cã mãsurãtorile nu indicau radioactiviate. Dar ºtiþi cum e, piatra a fost aruncatã…

„De ce nu m-au
arestat?”
F.N.: Eu administrez
aceastã groapã din anul 1991.
De atunci, pânã în momentul acesta, nu s-a depus aºa
www.indiscret.ro

ceva la rampa de la Mãldãreºti.
Numai mintea bolnavã a unor
rãspândaci, a unor instigatori, a
unora mai puþin instruiþi, dar
puºi de niºte oameni cu carte sã
fac asta, a putut coace aºa ceva.
Am depus plângere penalã împotriva celor care au spus asta,
pe posturile TV, pentru cã e o
acuzaþie extrem de gravã. În
2016, noiembrie, a venit o comisie de la IGPR, a verificat, nu
a depistat probleme. Acum a
venit altã comisie, cu aparate
speciale. Numai un nebun ar fi
fãcut aºa ceva. Gunoaiele radioactive sunt urmãrite la nivel de
þarã. Dacã era aºa, de ce nu mau arestat? Sã vii dupã 10 ani ºi
sã spui asta, este o anomalie.
Îmi fãceam eu singur rãu? ªtiþi
cã prin închiderea acestei gropi
de gunoi, aºezându-l în altã parte, puteam sã colectez mii de
tone de PET-uri, de sticle, de
fier vechi etc.?
Rep.: S-a speculat cã acolo
ar exista ºi deºeuri medicale,
interzise total, într-o astfel de
groapã. Ce spuneþi despre asta?
F.N.: Nu existã aºa ceva! Spitalele au obligaþia de a deþine
contracte ferme cu firme care
incinereazã astfel de deºeuri.
Rep.: Aþi fost acuzat cã aþi
poluat zona, cã aþi distrus pânza freaticã, de faptul cã aþi fãcut dintr-o zonã declaratã de
interes turistic, o imensã ghenã. Oamenii care locuiesc acolo au protestat. Ce le spuneþi,
pe aceastã cale?
F.N.: Groapa nu a fost fãcutã
de mine, în primul rând. Eu mam conformat autorizaþiei de
mediu sã nu fie niciun fel de
problemã ºi am respectat aceastã autorizaþie. Cã sunt infiltraþii, acestea sunt numai vorbe de
la anumite persoane. Nu demult, îmi spunea cineva cã au
bãut vacile apã ºi au murit. Lam rugat sã îmi dea un exemplu concret ºi nu a fost în stare.
Ei nu aveau nimic cu groapa
pânã la urmã, au cu mine, cre-

niºte tubulaturi de aeraj pentru gazele care se produc, ºi
multe altele. Toate acestea nu
se fac bãtând din palme. Cineva de la Consiliul Judeþean
spunea cã ne lovim de hârtii,
dar nu eu am fãcut legile. ªi
eu îmi doresc sã o închid,
acolo vreau sã fac o plantaþie, pãmântul e al meu.
Rep.: Au trecut douã sãptãmâni ºi acolo încã arde.
Aveþi idee ce ar trebui fãcut
pentru stingerea incendiului?
F.N.: Apa întreþine arderea
în acest caz ºi nici metoda
punerii de pãmânt peste foc
nu va rezolva problema, cãci
pãmântul crapã. Eu aº fi pus
staturi mari de gunoi, dar
acum nu mai pot decide. S-a
mai întâmplat sã fie foc acolo ºi aºa l-am stins. Le mulþumesc pompierilor, au depus
eforturi extraordinare. Dar
trebuie un specialist în stingerea focului. Eu nu sunt specialist în a stinge focul ºi nici
în a aprinde focul. La mine
acasã, dacã este sã aprind focul la centralã, consum o cutie de chibrituri.

„SACOMET nu intrã
în insolvenþã,
suntem pe profit!”

zând cã am prea mulþi bani.

„Eu sunt obligat
sã închid groapa,
dar nu am avut
documentaþia”
Rep.: Aþi întocmit documentaþia în vederea închiderii ºi
ecologizãrii depozitului?
F.N.: Din punctul meu de vedere, am fãcut douã adrese. Una
dintre aceste adresa a fost întocmitã pe 3 marie 2017, în timpul
unei discuþii cu cei de la Garda
de Mediu Bucureºti. Au stat lângã mine sã fac adresa, am fãcut-o în faþa lor, pentru cã aveau
impresia cã cochetez cu Garda
de Mediu Vâlcea. Am primit un
rãspuns evaziv cã groapa nu sa închis încã, iar directorul
Agenþiei pentru Protecþia Me-

diului Vâlcea a spus cã am fãcut aceastã adresã prea devreme. Ulterior, am trimis ºi o notificare, solicitând, ca urmare a
adreselor trimise, obligaþiile de
mediu ce ne revin ºi totodatã
acordul de mediu în vederea
întocmirii proiectului ºi efectuãrii lucrãrilor de închidere finalã. Eu sunt obligat sã închid
groapa, dar nu am avut documentaþia.
Rep.: Existã un termen pentru închiderea ºi ecologizarea
depozitului?
F.N.: Legea nu spune ca groapa sã fie închisã într-un termen
anume, ea e monitorizatã pe 30
de ani. Sigur, trebuie închisã
într-un termen rezonabil: un an,
un an ºi jumãtate. Dar nu este
atât de simplu. Înainte se face
un studiu geotehnic, se betoneazã de jur-împrejur, se introduc

Rep.: În spaþiul public s-a
vehiculat scenariul cã, dacã
firma dumneavoastrã ar intra în insolvenþã, ar fi exoneratã de foarte multe responsabilitãþi, iar închiderea
ºi ecologizarea acestui depozit ar trebui fãcute din banul
public. Care este situaþia
SACOMET?
F.N.: Societatea SACOMET funcþioneazã foarte
bine, este pe profit, avem lucrãri de construcþii, administrãm încãlzirea oraºului Horezu, colectãm gunoi din
Gorj, Hunedoara ºi Vâlcea.
SACOMET nu va intra niciodatã în insolvenþã; poate
dupã moartea mea. Nu pot
lãsa lucrurile aºa, pentru cã
sunt incriminat. Mã sunã fiul
meu din Australia ºi mã întreabã ce s-a întâmplat acolo,
ce-i cu firma. Cum mã simt
eu? Mã sunã oameni din toatã þara ºi îmi spun cã au aflat
cã firma mea este în insolvenþã, dupã ce niºte oameni neinformaþi sau rãu-voitori au fãcut aceastã afirmaþie în mod
public. De unde au ei acest
argument? Sã facã dovada!
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Posturi vacante la
Muzeul Olteniei Craiova
Primãria Râmnicu
Vâlcea a premiat
elevii de nota 10

R

ecent, la sediul Primãriei municipiului Râmnicu Vâlcea, primarul
Mircia Gutãu a oficiat ceremonia de premiere a elevilor râmniceni care au obþinut media 10
la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, respectiv la examenul de Evaluare Naþionalã pentru clasa a VIII-a de
anul acesta. În prezenþa profesorilor ºi pãrinþilor, precum ºi a
reprezentanþilor Inspectoratului ‘colar Judeþean Vâlcea, în
baza prevederilor Hotãrârii
Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr.351/
2017, primarul Râmnicului a
oferit celor mai silitori elevi ai
oraºului, pe lângã diplomele de
excelenþã, premii în cuantum de
3.000 lei pentru obþinerea mediei 10 la examenul de Bacalaureat, respectiv 1.000 lei pentru
obþinerea mediei 10 la examenul de Evaluare Naþionalã, fetelor de nota 10 oferindu-li-se
totodatã ºi câte un buchet de flori. Cei 13 elevi care au obþinut
nota maximã la examenul de
Bacalaureat, respectiv Evaluare Naþionalã, sunt:
1. Nicolae Lorena - Daiana,
Colegiul Naþional de Informaticã ”Matei Basarab”, pentru
obþinerea mediei 10 la examenul naþional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017;
2. Rãban Roxana - Cristina,
Colegiul Naþional de Informaticã ”Matei Basarab”, pentru
obþinerea mediei 10 la examenul naþional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017;
3. Sãvulescu ªtefan - Adrian,
Colegiul Naþional de Informaticã ”Matei Basarab”, pentru
obþinerea mediei 10 la examenul naþional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017;
4. Hogea Cristina - Teodora,
Colegiul Naþional ”Mircea cel
Bãtrân” Râmnicu Vâlcea, pentru obþinerea mediei 10 la examenul naþional de Bacalaureat,
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sesiunea iunie-iulie 2017;
5. Jianu El. Ioana, ªcoala
Gimnazialã nr. 10, pentru obþinerea mediei 10 la examenul de
Evaluare Naþionalã pentru clasa a VIII-a din anul 2017;
6. Oprea G. Mihai Adrian,
ªcoala Gimnazialã nr. 10, pentru obþinerea mediei 10 la examenul de Evaluare Naþionalã
pentru clasa a VIII-a din anul
2017;
7. Costin E. Claudia, ªcoala
Gimnazialã ”Take Ionescu”,
pentru obþinerea mediei 10 la
examenul de Evaluare Naþionalã pentru clasa a VIII-a din anul
2017;
8. Lascu C. Tudor Andrei,
ªcoala Gimnazialã ”Take Ionescu”, pentru obþinerea mediei 10
la examenul de Evaluare Naþionalã pentru clasa a VIII-a din
anul 2017;
9. Loghin L. Rãzvan, ªcoala
Gimnazialã ”Take Ionescu”,
pentru obþinerea mediei 10 la
examenul de Evaluare Naþionalã pentru clasa a VIII-a din anul
2017;
10. Ogreanu G. Dominique,
ªcoala Gimnazialã ”Take Ionescu”, pentru obþinerea mediei 10
la examenul de Evaluare Naþionalã pentru clasa a VIII-a din
anul 2017;
11. Pãnescu A. Angelina Gabriela, ªcoala Gimnazialã ”Take
Ionescu”, pentru obþinerea mediei 10 la examenul de Evaluare Naþionalã pentru clasa a VIIIa din anul 2017;
12. Tudorin M. Maria Andrada, ªcoala Gimnazialã ”Take
Ionescu”, pentru obþinerea mediei 10 la examenul de Evaluare Naþionalã pentru clasa a VIIIa din anul 2017;
13. Uþã M. Daria Rebeca,
ªcoala Gimnazialã ”Take Ionescu”, pentru obþinerea mediei 10
la examenul de Evaluare Naþionalã pentru clasa a VIII-a din
anul 2017.
(S.I.)

Muzeul Olteniei Craiova a scos la concurs
mai multe posturi,
ºanse de a fi angajaþi
ai instituþiei având
atât persoanele cu
experienþã, cât ºi
debutanþii. Concursurile vor avea loc la
începutul lunii octombrie a.c., locurile de
muncã adresându-se
muzeografilor, gestionarilor custode, economiºtilor, restauratorilor sau conservatorilor.
de Octavia Hantea

P

otrivit anunþului privind
angajãrile, Muzeul Ol
teniei Craiova are nevoie de doi muzeografi debutanþi
în cadrul Secþiei de etnografie,
condiþia fiind ca persoanele interesate sã aibã studii superioare. De asemenea, instituþia a scos

la concurs ºi douã posturi pentru gestionari custode debutanþi
- Secþia de istorie-arheologie (se
cer studii medii). Pentru Secþia
ºtiinþele naturii, se cautã restaurator debutant, studiile superioare fiind condiþia de bazã. Cei care
au terminat o facultate cu profil
economic pot concura pentru
postul de economist. Tot studii
superioare se cer ºi pentru postul

de conservator debutant în cadrul Serviciului de evidenþã,
conservare ºi investigaþii ale patrimoniului cultural naþional.
Concursurile au fost stabilite
pentru data de 2 octombrie a.c. proba scrisã ºi 6 octombrie a.c. interviul. Mai multe detalii despre condiþiile de participare se
gãsesc pe site-ul Muzeului Olteniei Craiova.

Primãria Craiova a bãtut
palma cu o firmã din Prahova
pentru instruirea angajaþilor
Reprezentanþii Primãriei Craiova au încheiat contractul cu firma
care se va ocupa de
organizarea cursurilor
de formare profesionalã a personalului
instituþiei. Câºtigãtorul licitaþiei este Faxmedia Consulting SRL
din oraºul PloieºtiPrahova.

caietului de sarcini, acestea se
vor face în urma unei comenzi
din partea Primãriei Craiova”,
a precizat Prejbeanu. Rãmâne

de vãzut care sunt localitãþile
unde va avea loc aceastã instruire ºi în ce perioadã vor fi organizate.

de Octavia Hantea

A

ngajaþii Primãriei Craiova urmeazã sã participe
la cursuri de instruire ºi
dezvoltare profesionalã organizate de cãtre o firmã din Prahova. Licitaþia în acest sens a luat
sfârºit, contractul fiind încheiat
cu SC Faxmedia Consulting
SRL. Potrivit consilierului primarului municipiului Craiova,
Lucian Prejbeanu, încã nu s-a
stabilit o datã pentru începerea
acestor cursuri. „S-a încheiat
contractul. S-a stabilit un câºtigãtor la licitaþie. Nu s-a dat încã
o comandã sã se înceapã cursurile de formare, dar conform
www.indiscret.ro

OD tânãrã familie din Olt, 11
e st i n e
f r â n te printre victimele
accidentului din Austria

ACTUALITATE

mic nu a prevestit tragedia pe
care o trãim acum”, a susþinut
Ionuþ ªerban, finul celor dispãruþi. Cel mai probabil, trupurile
celor doi vor ajunge la Movileni
sãptãmâna viitoare, dupã ce autoritãþile o vor identifica oficial
ºi pe Ioana.

de Mihaela Bobaru

Vinovaþii
sã plãteascã

Un drum scurt
prin viaþã

Ion Datcu, tatãl lui Ionuþ, dar
ºi finul acestuia, Ionuþ ªerban,
vor ca firmele de transport internaþional de persoane sã nu
mai angajeze tineri lipsiþi de
experienþã, iar tragedia de duminicã sã se repete. ,,Firma de
transport, care l-a angajat pe
bãiatul alã de doar 21 de ani,
dându-i pe mânã viaþa atâtor
oameni, sã plãteascã. Este responsabilã de aceastã tragedie.
ªtim cã astfel nu îi vom readuce pe copii alãturi de noi, dar
nu vrem sã mai treacã ºi alþii
prin ceea ce trecem noi. Mã
doare sufletul. Durerea mã dobora dacã nu venea doamna
doctor sã ne dea ceva medicamente. Nu doresc nimãnui sã
treacã prin ceea ce trec eu acum.
Îmi aºteptam copiii acasã pentru petrecere ºi acum mã pregãtesc de înmormântare. Nu ºtiu
dacã voi putea rezista când coºciugele vor fi aduse acasã”, a
declarat Ion Datcu, tatãl celui
dispãrut prematur.

Ionuþ ºi Ioana s-au cãsãtorit
în urmã cu un an. Au fãcut nunta, dupã datina strãbunã, în curtea pãrinþilor bãiatului din comuna Movileni. La scurt timp,
au revenit la muncã în Germania. Tânãra era asistent medical,
în timp ce soþul ei lucra în domeniul construcþiilor. Cu banii
strânºi sperau sã-ºi poatã deschide o afacere în þarã, unde intenþionau sã revinã. Erau tineri,
se iubeau ºi aveau numeroase
vise. Nu se gândiserã nicio clipã cã drumul lor în doi va fi unul
scurt. Cei doi tineri sperau cã
necazurile îi vor ocoli, dar nu a
fost aºa.

Ultimele clipe
de fericire
Sâmbãtã, 9 septembrie, soþii
Datcu au mers într-un restaurant
unde au sãrbãtorit ziua de naºtere a lui Ionuþ. Împlinea 34 de
ani. Erau bucuroºi ºi dornici sã
ajungã în þarã. Urmau ca peste
douã sãptãmâni sã devinã pãrinþi spirituali pentru prietenii
lor. Îniþial, programaserã sã plece pe 15 septembrie, dar au ales
sã ajungã mai devreme ºi sã le
facã o surprizã celor dragi. Din
nefericire, nu a fost cea pe care
ºi-o doreau cu toþii. Destinul le
pregãtise o cumpãnã pe care nu
au reuºit sã o treacã. Ei s-au aflat
printre cele cinci victime ale
ulimei tragedii româneºti de pe
ºoselele Europei.

Tragedie
româneascã
Soþii au plecat sâmbãtã din
Germania cu unul din cele douã
microbuze aparþinând unei firme din Satu Mare, care fãceau
transport internaþional de persoane. Din cauza inconºtienþei
unui ºofer tânãr ºi lipsit de experienþã, care gonea cu mult
peste viteza legalã, drumul lor
spre þarã s-a întrerupt brusc lângã Viena, pe Autostrada 21.
Impactul extrem de puternic ia desfigurat într-un aºa hal, încât recunoaºterea victimelor nu
se poate face decât pe baza prowww.indiscret.ro

Ionuþ ºi Ioana Datcu, de 34 ºi, respectiv, 30 de
ani, din Movileni, judeþul Olt, se aflã printre cele
cinci victime ale tragicului accident din Austria.
Se aflau în microbuzul morþii, condus de un
tânãr fãrã experienþã ºi teribilist. Soþii Datcu
lucrau în Germania ºi se întorceau acasã pentru a-ºi cununa prietenii. Pãrinþii bãiatului au
avut nevoie de asistenþã medicalã la aflarea
veºtii. Mai grav este cã ei au aflat despre tragedie de la sora tânãrului ºi nu de la autoritãþi.
belor ADN. Pânã acum, doar
bãrbatul a fost clar identificat pe
baza probelor date de o sorã,
aflatã ºi ea la muncã în Germania. În vederea identificãrii tinerei, un membru al familiei
sale a plecat la începutul sãptãmânii spre Austria.

nia. ,,Cumnata mea din Germania a aflat de la televizor de tragedie. A încercat sã ia legãtura
cu ei ºi, constatând cã nu-i rãspund, a plecat spre locul tragediei. Aºa a aflat de tragedia care
s-a abãtut asupra noastrã”, a mai
spus bãrbatul.

Veste cumplitã,
durere fãrã margini

O comunitate
cutremuratã

Pãrinþii lui Ionuþ, bãtrâni ºi
bolnavi, au aflat cumplita veste
de la sora bãiatului care locuia
în comunã ºi nu de la autoritãþi.
,,A venit cumnatul meu ºi m-a
rugat sã merg pânã la el sã-l ajut
sã mute ceva. M-am ºi supãrat
pentru cã lucram la tractor, cã
nu mai mergea. A insistat, aºa
cã nu am avut decât sã mã duc.
Sora mea mi-a dat groaznica
veste. Nevastã-mea le-a spus
despre ce s-a întâmplat”, a declarat fratele lui Ionuþ. El a aflat
de la cealaltã sorã a victimei,
care munceºte ºi ea în Germa-

Vestea morþii celor doi tineri
în tragedia din Austria a zguduit
comunitatea din Movileni. Toþi
cei care i-au cunoscut au vãrsat
lacrimi de durere ºi regret. Printre cei afectaþi de moartea soþilor Datcu se numãrã ºi edilul
localitãþii. ,,Ionuþ ºi Ioana s-au
cununat în urmã cu un an. Chiar
eu i-am cununat. Acum veneau
în þarã pentru cã urmau ca duminica viitoare sã fie naºi. Vestea tragediei a zguduit întreaga
comunã. Multora nu le vinã sã
creadã”, a declarat pentru Realitatea Oltului primarul comu-

nei Movileni, Sorin Toma.
Acesta a mai precizat cã nu
existã niciun grad de rudenie
între Ionuþ Datcu ºi fosta viceprimãriþã a localitãþii, Ioana
Datcu. Cât despre Ioana, edilul
a susþinut cã ea nu este de fel
din localitate, ci de pe undeva
din Cãlãraºi.

Se pregãtesc de
înmormântare
Familia celor doi tineri a cãror viaþã a fost întreruptã brusc
se pregãtesc acum de înmormântare. Alãturi de pãrinþii lui Ionuþ
ºi de fraþii acestuia, se aflã ºi cei
doi tineri pe care urmau sã-i cunune. Ionuþ ªerban ºi viitoarea
lui soþie au decis, în respect pentru cei pe care-i aleseserã sã le
fie naºi, sã amâne nunta. ,,Am
vorbit cu ei chiar înainte sã plece spre þarã. Se urcaserã în microbuz. Chiar i-am întrebat pe
unde stau în microbuz ºi mi-au
spus cã pe la mijloc. Erau bucuroºi sã ajungã, sã ne distrãm la
nuntã. Noi numãram orele pânã
când urma sã-i îmbrãþiºãm. Ni-

Autoritãþile
ancheteazã
producerea
tragediei
Ionuþ ºi Ioana Datcu, de 34 ºi,
respectiv, de 30 de ani, au pierit
într-un grav accident petrecut
duminicã dimineaþa pe Autostrada 21 din Austria. Accidentul a
avut loc în nord-estul Austriei,
între Mayerling ºi Hinterbruehl,
în apropiere de Viena. Microbuzul în care se aflau opt români a
intrat într-un parapet de pe marginea autostrãzii. Din cauza vitezei mari, din impact microbuzul a fost proiectat în piciorul
unui pod. Cinci persoane au
murit pe loc. Printre victime se
numãrã ºi ºoferul microbuzului.
O primã ipotezã a autoritãþilor ar
fi aceea cã ºoferul a adormit la
volan, a lovit un parapet, iar
maºina a fost aruncatã spre marginea autostrãzii, unde s-a lovit
de pilonii de susþinere ai unui
pod. Anchetatorii austrieci iau în
calcul ºi o posibilã defecþiune
sau explozia unui pneu.
13 - 19 septembrie 2017
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Înaltpreasfinþitul
Varsanufie a slujit
la sfinþirea Bisericii
„Tuturor Sfinþilor”
din Ruse, Bulgaria

D

sului, ºi Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului, din Biserica Ortodoxã Românã, Preasfinþitul Pãrinte Tihon, Preasfinþitul Pãrinte Sionie, Stareþul Mãnãstirii
Troianu, Preasfinþitul Pãrinte
Gherasim, Secretarul Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe
Bulgare.
În cadrul slujbei de sfinþire,
au fost aºezate în piciorul Sfintei Mese pãrticele din moaºtele
sfinþilor Pantelimon ºi Teodor
Tiron.
Solemnitatea momentului a
fost datã ºi de conferirea distincþiilor „Sfântul Dimitrie Basarabov”, precum ºi de cuvintele de
felicitare ºi de recunoºtinþã
adresate tuturor celor care au
sprijinit construirea noii biserici, dar ºi participanþilor la
acest eveniment.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Publicitate

uminicã, 10 septembrie
2017, Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a participat, la invitaþia Înaltpreasfinþitului Pãrinte Neofit, Mitropolit de Ruse, la slujba de sfinþire
a Bisericii „Tuturor Sfinþilor”
din Ruse, Bulgaria.
Noua bisericã din Ruse a fost
ridicatã pentru comemorarea
prigoanei suferitã de cãtre comunitatea ortodoxã din partea
puterii comuniste în 1975, când
a ºi fost dãrâmatã o importantã
bisericã.
Slujba de sfinþire a fost sãvârºitã, în prezenþa Patriarhului
Neofit al Bugariei, de cãtre un
sobor de ierarhi din care au fãcut parte: Înaltpreasfinþitul Pãrinte Neofit, Mitropolit de Ruse,
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Longhin, Mitropolitul de Saratov ºi
Volsk, din Biserica Ortodoxã
Rusã, Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Teodosie, Arhiepiscopul Tomi-
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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.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Biblioteca Aman 13
lanseazã proiectul
„CRESC la bibliotecã”
CULTURÃ

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” organizeazã
miercuri, 13 septembrie, începând cu
ora10, în Sala „Marin
Sorescu” (American
Corner), conferinþa de
presã de lansare a
proiectului CRESC la
Bibliotecã.
Proiectul se înscrie în
aria tematicã a Educaþiei prin Culturã ºi
este dedicat celebrãrii
Centenarului României Moderne.

A

lãturi de partenerii sãi,
bibliotecile judeþene din
Brasov, Caraº-Severin
ºi Sãlaj, Biblioteca Aman îºi
propune conºtientizarea unui
grup de 10 copii ºi tineri, cu
vârstele cuprinse între 12 ºi 16
ani, provenind din medii defavorizate, asupra valorilor ºi
semnificaþiilor legate de Primul
Rãzboi Mondial ºi de Marea
Unire din 1918. Participanþii
vor beneficia de activitãþi diverse: ateliere interactive, proiecþii de film, prezentare de corespondenþã etc., prin care, alãturi
de bibliotecarii specialiºti, vor
învãþa cum pot participa activ
la marcarea a 100 de ani de la
momentele glorioase înfãptuite
în 1917-1918.
Întregul proiect a fost gândit
ºi conceput dintr-o perspectivã
inovatoare în ceea ce priveºte
publicul þintã, conþinutul ºi metodele lui. Activitãþile proiectului vor cuprinde un atelier interactiv de istorie, numit “Istoria Altfel”, ce include ºi vizionarea de materiale vizuale legate de evenimentele care au influenþat destinul României în
perioada Primului Rãzboi Mondial. Al doilea atelier, numit “Istoria Cititã”, constã în studierea
corespondenþei de epocã, adaptatã specificului local, ºi instruirea copiilor în redactarea de
scrisori, aceºtia fiind încurajaþi
sã interacþioneze cu grupurile
selectate de cãtre parteneri, împãrtãºind experienþa lor din timpul atelierelor.
Cea de-a treia activitate este
intitulatã “Istoria de Ieri, Azi”,
www.indiscret.ro

atelier în cadrul cãruia copiii
vor realiza interviuri cu persoane care vor relata amintirile lor
despre evenimentele din perioada Marii Unirii. Mai pre-

cis, este vorba despre surse de
istorie oralã, de repovestire a
experienþelor celor care au participat la Unire de cãtre urmaºii lor, cei care pãstreazã aces-

te amintiri de viaþã.

Biblioteca, rol activ
în comunitate
Proiectul a pornit de la nevo-

ia de servicii culturale oferite de
biblioteci audienþei pasive, adicã acelor tineri aflaþi în situaþii
vulnerabile ºi de risc cauzate de
sãrãcie ºi acces deficitar la culturã. În felul acesta, bibliotecile publice devin agenþi activi ºi
conºtienþi în întãrirea coeziunii
sociale a comunitãþilor lor. Impactul proiectului vizeazã atât
publicul þintã, cât ºi nivelul instituþional al bibliotecilor publice, care îºi vor diversifica oferta educaþionalã. De asemenea,
produsele proiectului – kitul
educaþional ºi testimonialele –
vor fi diseminate între parteneri,
în rândul ºcolilor ºi profesorilor interesaþi sã preia modelul,
precum ºi în instituþiile care oferã servicii culturale ºi sociale.
Prin acest proiect, Biblioteca
Aman îºi propune sã valorifice
patrimoniul cultural local, sã
susþinã accesul liber la culturã,
sã cinsteascã memoria Marii
Uniri din 1918, sã promoveze
diversitatea ºi toleranþa. Prin
aderarea la abordarea „minþi
diferite, soluþii comune”, bibliotecile partenere doresc sã încurajeze tinerii spre valorificarea
moºtenirii istorice ºi spre implicarea activã în celebrarea identitãþii naþionale.
„Proiectul CRESC la bibliotecã este o bunã oportunitate
pentru noi toþi, pentru copii în
principal, de a ne acomoda cu
experienþele de rãzboi de acum
100 de ani. Cum 2017 a fost
declarat la nivel naþional Anul
Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz,
oportunitatea pe care o prezintã un asemenea proiect este mai
presus de orice echivoc. Este,
practic, felul în care înþelegem
sã marcãm evenimentele de
acum 100 de ani. Este, totodatã, prinosul pe care îl aducem
unei etape care justificã pe deplin evenimentele naþionale petrecute în 1918. Cele trei ateliere vor fi coordonate de colegii
mei Alexandru Ionicescu, Carmen Ticã ºi Sofia Lavinia Cercel ºi sunt convins cã atât activitãþile interactive de istorie, cât
ºi cele de corespondenþã ºi interviu vor fi de un real folos
pentru fiecare dintre noi. Le
urez tuturor mult succes ºi le
mulþumesc colegilor de la Bibioteca Judeþeanã “George Bariþiu” din Braºov pentru cã neau oferit oportunitatea de a ieºi
la rampã cu un proiect cu adevãrat folositor”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”.
13 - 19 septembrie 2017
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Ministrul turismului,
Titus Dobre, a readus
în discuþie, cu ocazia
vizitei fãcute în Gorj,
importanþa promovãrii
operelor brâncuºiene.
În acest sens, vor fi
tipãrite broºuri care
vor ajunge la târgurile
de turism din întreaga
lume. Deºi la ora
actualã existã astfel
de pliante, materialele
în cauzã nu ajutã cu
nimic, ci, dimpotrivã,
aduc dezavantaje
întrucât conþin greºeli
de exprimare.
de Octavia Hantea

M

protocol pentru a vedea cum
putem promova mai eficient
aceste opere. Nu vorbesc numai
despre Brâncuºi, deºi suntem
acasã la sculptor, dar nu mã pot
referi doar la aceste obiective
culturale. Noi schimbãm toate
broºurile în acest an. Toate obiectivele vor fi introduse în acea
broºurã culturalã. Mai mult nu
pot face pentru cã aº intra peste
cei din Ministerul Culturii”, a
declarat Dobre.

„Broºuri cu
peste 75% greºeli
de exprimare”

englezã, cu peste 75% greºeli de
exprimare. În spaniolã nu se înþelegea nimic, în francezã nici

atât. Dacã nu am fost în stare sã
facem niºte broºuri corecte din
punct de vedere gramatical, este

grav. Vom avea filmãri cu drone
ale operelor lui Brâncuºi în noile broºuri”, a mai spus Dobre.

Cel mai grav este cã broºurile
care promoveazã România, din
punct de vedere cultural ºi turistic, sunt pline de greºeli de exprimare. „Nu existã o strategie
de promovare. Aceasta se va face
printr-o hotãrâre de Guvern. Ar
fi trebuit sã fie realizatã de angajaþii Ministerului Turismului.
Au termen pânã la data de 1 octombrie a.c. sã iniþieze licitaþiile
pentru broºuri. Avem mari probleme. Din 2011 pânã în luna
martie a acestui an, s-au livrat
broºuri în toatã lumea, în limba
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inistrul turismului,
Titus Dobre, a precizat faptul cã se impune o colaborare cu Ministerul
Culturii pentru ca promovarea
operelor brâncuºiene sã fie fãcutã la standarde înalte. „Nu
este în zona de resort a Ministerului Turismului, ci a Ministerului Culturii. Va fi un protocol vizavi de obiectivele culturale foarte importante între cele
douã ministere. Va exista un

Operele brâncuºiene,
promovate la târgurile
de turism din întreaga lume

13 - 19 septembrie 2017
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de Virgil Dumitrescu

Vinovat ar fi nepotul în vârstã de
25 de ani al femeii

P

oliþiºtii specializaþi în combaterea cri
minalitãþii organizate ºi procurorii DII
COT Vâlcea au descoperit o culturã de
canabis în curtea unei bãtrâne din Vâlcea. Au
fost ridicate 18 plante de canabis, þigãri confecþionate artizanal, fragmente vegetale ºi un
dispozitiv pentru confecþionat þigãri artizanale.
În dimineaþa zilei de 12 septembrie a.c., poliþiºtii Serviciului de combatere a criminalitãþii organizate Vâlcea ºi procurorii DIICOT –
BT Vâlcea, cu suportul de specialitate al Direcþiei operaþiuni speciale din cadrul Poliþiei
Române, au efectuat trei percheziþii domiciliare pe raza judeþului Vâlcea, la sediul unei întreprinderi individuale ºi la locuinþa a douã persoane. Activitãþile au vizat persoane bãnuite
de creºterea ºi dezvoltarea unor culturi de canabis. Din cercetãri a reieºit cã, în cursul anului 2017, un bãrbat de 25 de ani, din judeþul
Vâlcea, ar fi pus bazele unei culturi de canabis, la locuinþa bunicii sale. În urma percheziþiilor efectuate au fost ridicate 18 plante de canabis, telefoane mobile, þigãri confecþionate ar-

tizanal, un flacon ce conþinea fragmente vegetale de culoare verde ºi un dispozitiv pentru
confecþionat þigãri artizanale. La activitãþi au
participat poliþiºti din cadrul Serviciului pentru acþiuni speciale Vâlcea ºi Poliþiei oraºului
Bãlceºti.
(M.P.)

Activitate SC Apavil SA
în sãptãmâna 4-8 septembrie 2017
SC APAVIL SA a desfãºurat
ºi în sãptãmâna 4-8 septembrie
2017 o activitate intensã în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. Au
fost executate lucrãri de amenajare a terenului, prin betonare ºi
asfaltare, pe Calea lui Traian,
str. Nicolae Iancovescu, Republicii, Constantin Stãnciulescu,
Apusului, Dealu Malului, Aurelian Sacerdoeanu, Ostroveni ºi Aleea Ciocârliei.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 3 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe str.
Apusului, Aleea Ciocârliei ºi str.
Constantin Stãnciulescu nr.
10A.
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare Morilor, Arinilor, Goranu ºi Dem Rãdulescu, precum
ºi pasajele de pe str. Dacia, Bogdan Amaru ºi Râureni.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi curãþat manual cãminele de canalizare ºi
www.indiscret.ro

gurile de scurgere pe Calea lui
Traian, str. Morilor, Argintari,
Viilor, 1 Mai, Antim Ivireanu,
Dacia, Luceafãrului, I. C. Brãtianu, Tineretului ºi Ostroveni;
- s-au ridicat la cotã cãmine
de canalizare pe Calea lui Traian la blocul 22 ºi str. Nicolae
Bãlcescu intersecþie cu Mihai
Viteazu;
- s-a montat capac cãmin de
canalizare pe strada Morilor nr.
43;
- s-au continuat lucrãrile de
întregire reþea apã potabilã
D400 mm din bulevardul Nicolae Bãlcescu, intersecþie cu strada Ferdinand, pânã la bulevardul Tudor Vladimirescu, intersecþie cu strada Libertãþii, ºi înlocuire conducte de serviciu;
- s-au continuat lucrãrile de
înlocuit reþea apã potabilã ºi
branºamente pe Calea lui Traian la blocurile S20, S24, S26 –
Grãdinia Oltchim;
- s-au finalizat lucrãrile de înlocuire reþea apã potabilã pe
strada Eleodor Constantinescu;
- s-au continuat lucrãrile de
execuþie reþea canalizare menajerã ºi racorduri pe strada Cio-

cãneºtilor, prin montarea în pãmânt a þevilor de canalizare DN
250 mm;
- s-au finalizat lucrãrile de
extindere reþea apã potabilã ºi
branºamente pe strada Alexandru Budiºteanu, se continuã cu
spãlare reþea apã potabilã ºi verificare presiune;
CÃMINE CURÃÞATE. Au
fost curãþate gurile de scurgere
ºi cãminele de canalizare în mai
multe zone din municipiul Rm.
Vâlcea:
- Ostroveni (blocurile A9, S2,
A17/1, C17, A11/2);
- Centru (strãzile Regina Maria ºi Dan Basarab nr. 7 – 9);
- Nord (strada Nicolae Titulescu nr. 11);
- precum ºi pe Calea lui Traian la blocurile 12, N2, 34, S13,
str. Posada la Apele Române,
Depozitelor ºi Petriºor la blocul
P4.
138 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 138 de apometre, fiind întocmite ºi un numãr de 18
documentaþii tehnice.

tapa cu numãrul 9 din
Liga lui Gino a mãturat
ultimele douã zerouri la
rubrica înfrângeri, din dreptul
echipelor CS Universitatea ºi
FCSB. Mai întâi, FCSB a pierdut cu 1-0 partida de la Ovidiu.
Nu atât scorul a surprins, roºalbaºtrii fiind de departe favoriþi în disputa cu Viitorul, cât
maniera penibilã în care s-au
complãcut. ªi asta, dupã douã
sãptãmâni de pauzã competiþionalã, când fecesebiºtii trebuiau sã-ºi regleze tirul în contul
apropiatei partide din Europa
League cu Viktoria Plzen. Tot
e bine cã i-a prins toamna în
UE, dar asta nu scuzã eºecul.
Acolo unde oltenii lui Mangia
au învins, lejer, cu 2-0, vedetele lui Gigi au sucombat. De-ale
fotbalului. Sub acest etalon a
cãzut, cu cântec, în Gruia, ºi cel
de-al doilea zero, apãrat pânã
aici de CS Universitatea. Se întâlneau ocupantele locurilor 1
ºi 2, se anunþa un derby de toatã frumuseþea. În ediþia trecutã, Bãluþã&Co i-au demolat pe
viºinii, la ei acasã, 3-0, pentru
ca, în retur, oaspeþii sã se impunã, clar, cu 4-1. Cum peºtele
de la cap se împute, Comisia
Centralã a Arbitrilor a avut
proasta inspiraþie de a-l delega
în Gruia pe Adrian Comãnescu, 43 de ani, din Vâlcea, fãrã
ecuson FIFA. Adicã bun de
menþinut în ograda proprie,
fãrã drept de a fi delegat la partidele internaþionale. Dar, când
d-l Comãnescu vrea sã fluiere,
fluierã! Aºa a dictat penalty-ul
din minutul 37, pentru gazde,
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la o împingere inteligent târâtã
în careu de Ciprian Deac. Sã nu
înþelegeþi greºit, împingãtorul
nu era cel având Coloana Infinitului pe tricou. Ion Crãciunescu ºi Adrian Porumboiu,
care au vãzut multe pe terenurile de fotbal, s-au exprimat la
unison despre 11 metri: ”Nici
vorbã!” I-a contrazis vehement
Dan Petrescu (”penalty clar”),
acelaºi care, dupã un alt penalty clar ºi 1-0 cu Dinamo, tot în
Gruia, se confesa seniorial: ”Eu
nu discut arbitrajele”. Acum
vine partea cea mai flu-flu a minutului 37. Comãnescu îl avertizeazã cu cartonaº galben pe
”agresorul” Ferreira, trec niºte
secunde, i se spune ceva în cascã ºi stupoare: cartonaº roºu oltenaºului! Timp de peste 55 de
minute, cu adiþionale, CS Universitatea va evolua cu un jucãtor în minus. Perfectã comedie bufã! Centralul va indica în
compensaþie ”punctul cu var”,
dar fãrã sã mai ”tremure carnea pe el”, citând din contemporani. Se fãcuse 2-0 prin larga contribuþie a goalkeeperului craiovean, care a scãpat
obiectul muncii în picioarele
lui Balde. Închipuiþi-vã cã a
înscris. Venit dintr-o þarã de 4
ori campioanã mondialã ºi de
11 ori câºtigãtoare cu echipele
de club a Cupei Campionilor
Europeni/Ligii Campionilor,
lui Devis Mangia nu i-a rãmas
decât tristeþea de a privi în gol:
”Am mulþi prieteni în România
care-mi spun anumite lucruri,
dar las sã judecaþi voi ce s-a
întâmplat aici”.
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Culturã de canabis Crampoane
descoperitã
Al 9-lea val
în curtea unei
E
bãtrâne din Vâlcea

13 - 19 septembrie 2017
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Proiecte culturale de
anvergurã în Vlãdeºti-Vâlcea

Indiscreþii
de Vâlcea
Umblã vorba cã marþi, 12
septembrie, eternul ºi fascinantul Lucian Tãnãsescu ar
fi demisionat din Consiliul
de Administraþie al APAVIL. De fapt, Tãnãsescu nu
ar fi demisionat aºa, din proprie voinþã, ci l-ar fi demisionat primarul Mircia Gutãu. Ce va primi la schimb
rãmâne de vãzut, cãci este
aproape exclus ca Lucicã sã
rãmânã fãrã sinecuricã.

Sã începem
cu începutul!
Primãria Râmnicu Vâlcea
anunþã o amplã campanie de
curãþenie în oraº, cu amenzi
de le va sãri basca ãlora care
fac mizerie pe domeniul
public. Superb! Dar cu „privatul” cum rãmâne? Cãci
chiar lângã primãrie „rânjesc”, sfidãtoare, niºte terenuri pline de buruieni ºi de
mizerie.

Doi grei la Apavil?
Se zvoneºte cã în CA al
Apavil vor intra douã nume

de forþã: Gheorghe Gogârnoiu, fostul director al Direcþiei Finanþelor Publice
Vâlcea, ºi Ioan Hrebenciuc,
actualul director, care ar fi
pe cale de a se pensiona.
Grei, nu glumã!

“Dupã prima ediþie de
acum douã luni, când
am organizat expoziþia de fotografie
etnograficã, pe 8
septembrie 2017, în
cadrul activitãþilor
menite sã dezvolte
latura culturalã a
localitãþii, s-a mai
fãcut un pas prin
iniþierea proiectului
de expunere de fotografie veche din
localitatea Vlãdeºti,
proiect ce va fi dezvoltat ºi prezentat în
mai multe etape”, a
declarat Adrian Cosac
(foto), primarul localitãþii Vlãdeºti.

Ghiþã, asta da
portiþã!
Cicã fostul primar al comunei Vlãdeºti, Sorin Ghiþã, ar fi consilierul preºedintelui CJ Vâlcea pe probleme de… Parlament. Cum
încã nu am verificat zvonul,
nu putem decât sã dãm cu
presupusul: sã fie tot un post
din acela cu 82 de milioane
pe lunã?

Afarã?
Se zvoneºte cã una dintre
ºefele învãþãmântului vâlcean, despre care se spune
cã este mare ºpãgãreasã, ar
putea fi schimbatã din funcþie. Nu, nu este vorba despre
cea mai mare ºefã. Doamna
Bica are suficient bãnet, cãci
domnul Bica, deºi nu ai loc
de el sã te plângi, produce,
produce ºi iar produce.

deºtiul a fost inclus într-un proiect susþinut de Comisia Europeanã, care oferã localitãþii
ºanse foarte mari de promovare
ºi genereazã proiecte noi. „Un
pas foarte important s-a ’i fãcut
prin includerea localitãþii noastre pe Ruta Culturalã a Ceramicii, proiect susinut de Comisia
Europeanã. În cadrul acestui
proiect de promovare a localitãþii, ne propunem o urmãtoare
întâlnire la jumãtatea lunii octombrie, prilej cu care vom prezenta, printre altele, un film de-

de Marielena Popa

P

otrivit primarului, o
parte dintre consilierii
locali ºi angajaþi ai
primãriei, precum ºi voluntari,
au pregãtit ºi prezentat câteva
fotografii ºi obiecte din Vlãdeºtiul de odinioarã. Edilul mai spune cã îºi doreºte sã fie fãcute cunoscute o parte din tradiþiile ºi
ocupaþiile strãvechi ºi propune
ca acest proiect sã fie denumit
“Zestrea bunicilor”. Aceasta, cu
atât mai mult cu cât, recent, Vlã-

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

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

spre costumul popular din Vlãdeºti. În luna decembrie, voi
aduce o expoziþie de la Biblioteca Naþionalã Bucureºti, expoziþie care prezintã în imagini ºi
texte momentele pregãtitoare
intrãrii României în Primul Rãzboi Mondial ºi desfãºurarea evenimentelor pânã în anul 1917.
Este o initiaþivã de celebrare a
Marii Uniri de la 1918 – în contextul în care, la anul, se împlinesc 100 de ani de la acest eveniment istoric”, a mai declarat
Adrian Cosac.

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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Fãrã sinecuricã!

