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DEZVÃLUIRI
de Cosmin Pretrorian
Începând cu acest an ºcolar, conducerea Colegiului
Carol I a luat decizia ca pãrinþii copiilor din ciclul primar sã nu îºi mai aºtepte copiii în curtea instituþiei de învãþãmânt, ci afarã, în pãrculeþul din faþa bisericii de peste stradã. Decizia a fost motivatã prin faptul cã existã riscul ca, odatã cu pãrinþii, în
curte sã intre ºi persoane
strãine care sã atenteze la
bunurile colegiului sau la integritatea corporalã a copiilor.

Revolta pãrinþilor
„§Ni s-a spus, la începutul
anului, cã ne vom aºtepta copiii peste stradã în curtea bisericii. Evident cã am întrebat de ce nu putem veni sã îi
luãm din curtea colegiului,
însã rãspunsurile primite au
fost evazive: ba cã existã riscul sã intre strãini care sã se
ia de copii, ba cã s-a întâmplat anul trecut sã vinã persoane care nu aveau legãturã
cu elevii de aici ºi sã fure din
clase. Sincer, cel puþin învãþãtoarea noastrã a fost foarte
stânjenitã când ne-a spus
aceste lucruri, precizând cã
nu este alegerea ei, ci a conducerii colegiului, cã nici ea
nu se simte comod sã încoloneze copiii ºi sã îi aducã în
curtea bisericii“, a declarat,
miercuri, una dintre mãmici
care îºi aºtepta copilul pe o
bancã în parcul din faþa colegiului. Lângã ea, o bunicã a
dat frâu liber indignãrii:
„Domnule, asta e o bãtaie de
joc. Stai ºi dumneata încã
zece minute ºi vei vedea ce
haos este aici. Zeci de pãrinþi
ºi zeci de copii ne înghesuim
pe aleile astea înguste. Dar la
toamnã, când o ploua, sau la
iarnã, ce-o sã facem? O sã
stãm ca proºtii în ploaie sã ne
luam copiii?“
În zece minute, parcul din
faþa bisericii s-a umplut de
pãrinþi. Cu toþii îºi aºteptau
micuþii. În tot acest timp, curtea colegiului, una dintre cele
mai mari din oraº, era pustie,
doar un portar ºi doi poliþiºti
locali „fãcând umbrã pãmântului“. Situaþia s-a schimbat
radical imediat dupã ora
12.00, atunci când, încolonaþi
doi câte doi, peste o sutã de
copii au ieºit pe poarta îngus20 - 26 septembrie 2017
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Colegiul Naþional
al Aberaþiilor
Manageriale

Aureolat cu titlul de cea mai bunã instituþie de învãþãmânt craiovean, Colegiul Carol I riscã sã fie târât într-un scandal mediatic fãrã precedent ca
urmare a unei decizii aberante a conducerii. Dupã cum am dezvãluit în
premierã, sãptãmâna trecutã, pe pagina de internet a sãptãmânalului nostru, www.indiscret.ro, pãrinþii elevilor din ciclul primar nu mai au voie sã îºi
aºtepte copiii în curtea colegiului, ci în faþa bisericii de vizavi. Debandada
creatã de sutele de copii care traverseazã strada Ion Maiorescu cu învãþãtorii pe post de deschizãtori de drumuri ºi riscurile la care sunt supuºi, ºtiut
fiind faptul cã din pereþii liceului „curg“ cãrãmizi ºi tencuialã, îi lasã indiferenþi pe membrii conducerii colegiului, dar ºi pe ºefii lor din cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. În aceste condiþii, pãrinþii sunt la un pas de
revoltã ºi ameninþã cã vor refuza sã îºi mai aducã micuþii la ºcoalã dacã
mai-marii colegiului nu vor schimba aceastã regulã stupidã.
tã. În faþa fiecãrei coloane se
afla câte un cadru didactic care
se chinuia sã opreascã traficul
auto aglomerat de la acea orã.
În urmãtoarele zece minute,
grupuri, grupuri de copii ºi pãrinþi s-au format, în mijloc poziþionându-se cadrele didactice
puse într-o posturã stânjenitoare de ºefii lor. „Nici nouã nu ne
convine situaþia, dar ce putem
face? Conducerea colegiului a
luat aceastã decizie, noi nici mãcar nu am fost consultaþi. Cred,
totuºi, cã este o chestiune temporarã“, încerca sã se scuze o
învãþãtoare mai în vârstã atunci
când pãrinþii i-au cerut socotea-

lã: „Doamnã, noi mergem peste director, pentru cã nu ne-am
adus copiii aici ca sã ne batem
joc de ei. Chiar nu se gândeºte
nimeni la ce riscuri sunt supuºi?!“ Câteva minute mai târziu, aceeaºi bunicã mai curajoasã le-a propus pãrinþilor sã
meargã a doua zi peste conducerea colegiului ºi sã solicite
abrogarea deciziei.

Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj ignorã
aberaþia
Numai cã publicarea unui fotoreportaj despre aceastã situa-

þie aberantã pe pagina web a
sãptãmânalului nostru pare sã fi
convins conducerea colegiului
sã gãseascã o soluþie mai puþin
umilitoare pentru pãrinþii care
îºi aºteaptã copiii. Conform
unor surse din interiorul instituþiei de învãþãmânt, a doua zi
dimineaþa s-a þinut o ºedinþã fulger în care managerul a comunicat cã se va da drumul pãrinþilor în curtea interioarã dupã ce
se vor delimita foarte clar locurile în care îºi pot aºtepta copiii. Nu ºtim cum va arãta aceastã
delimitare, dar având în vedere
precedentul, tare ne este teamã
cã ne vom trezi cu niºte þarcuri

prin curtea colegiului, precum cele din centrele de reeducare pentru minori. Surprinzãtoare pentru noi este
atitudinea contemplativã a
conducerii Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj faþã de
aceastã situaþie. Dincolo de o
autonomie managerialã fireascã, ar trebui sã existe câteva reguli stricte în ceea ce
priveºte comportamentul faþã
de copii ºi pãrinþii acestora.
Pânã la urmã, procesul educaþional trebuie sã aibã în
centrul sãu copilul ºi interesele acestuia, nu pe unii manageri vremelnici cocoþaþi în
funcþii în baza unor examene mai mult sau mai puþin
discutabile.

R

ar mi-a fost dat sã
vãd o mai mare
sfidare a bunului
simþ decât ceea ce se întâmplã în aceste zile la Colegiul Carol I din Craiova.
O decizie aberantã a conducerii acestei instituþii de
învãþãmânt le interzice pãrinþilor sã îºi aºtepte copiii
în curtea interioarã a colegiului. „Ni s-a transmis de
cãtre conducere sã încolonãm copiii ºi sã îi scoatem
din incinta colegiului. Nu
ni s-a explicat de ce...“, se
scuza una dintre învãþãtoare, întrebatã fiind de cãtre
pãrinþii copiilor. „Este o
bãtaie de joc ceea ce se întâmplã. Ne pun sã aºteptãm copiii în curtea bisericii! Aºa ceva nu mi-am închipuit cã se poate întâmpla la cel mai mare colegiu din Oltenia! Dar dacã
plouã, stãm în stradã sã-i
aºteptãm? Din pãcate,
acesta este respectul pe
care conducerea îl aratã
copiilor ºi pãrinþilor. Ne
meritãm soarta pentru cã
nu ºtim sã ne cerem drepturile“, a conchis unul dintre pãrinþi.
Surse din cadrul colegiului ne-au declarat, sub
protecþia anonimatului, cã
decizia a fost luatã ca urmare a unei note telefonice primite de la Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
prin care se solicita tuturor ºcolilor din judeþ acest
lucru: „La sfârºitul sãptãmânii trecute, de la inspectorat s-a trimis aceastã solicitare. S-a motivat cã astfel nu se creeazã debandadã“. Indiferent cui aparþine aceastã decizie aberantã, ea trebuie de urgenþã
abrogatã, copiii craiovenilor ºi pãrinþii lor nu sunt
slugile sistemului educaþional craiovean!
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de Dan Olteanu

P

iaþa Centralã a oraºului
este, tradiþional, un loc
aglomerat, frecventat
zilnic de mii de persoane. Tocmai din acest motiv, locul este
un magnet pentru comercianþi.
Printre aceºtia, din nefericire,
ºi-au fãcut apariþia ºi câþiva aºaziºi vânzãtori, în realitate persoane de etnie rromã care întind
în faþa clienþilor orice, de la lãnþiºoare ºi brãþãri, la jucãrii, telefoane ori chiar haine, toate „la
mâna-doua“, pentru care nu au
niciun fel de document de provenienþã, care s-au postat în
pasajul de sub blocurile Ford,
una dintre intrãrile în piaþã. Sunt
genul acela de „vânzãtori“ pe
care, de obicei, îi gãseºti în târgul de sãptãmânã ori prin bâlciurile din satele judeþului, dar
pe care nu te-ai aºtepta sã-i vezi,
expunându-ºi marfa, la câteva
minute de centrul oraºului, chiar
sub privirile sutelor de strãini,
angajaþi ai Ford, care ajung în
Craiova. Extrem de gãlãgioºi,
rromii, însoþiþi de copii, au acaparat pur ºi simplu pasajul care
permite accesul în Piaþa Centralã dinspre bulevard, pe care îl
folosesc acum pentru a vinde diverse obiecte, a cãror calitate ºi
provenienþã ne le poate certifica nimeni. Fãrã niciun fel de
jenã faþã de proprietarii imobilelor ºi cu un dispreþ vãdit faþã
de oricine încearcã sã le „strice“ afacerile, au reuºit sã transforme zona într-un adevãrat focar de infecþie, nedemn pentru
un oraº care se vrea european.

Paznicii angajaþi
de Ford se declarã
neputincioºi
Aºa cum era de aºteptat, fiind proprietate privatã, cele
douã blocuri folosite în prezent
de americanii de la Ford beneficiazã de pazã. În teorie, deoarece în realitate paznicii care
îºi desfãºoarã serviciul acolo câte unul pe turã - nici mãcar
nu mai încearcã sã-i mute pe

www.indiscret.ro

3
Mizeria de sub
blocurile Ford, o patã
pe obrazul Craiovei

DEZVÃLUIRI

Odatã cu preluarea Uzinei de autoturisme din
Craiova, americanii de la Ford au preluat ºi
douã blocuri aflate în centrul oraºului, acolo
unde locuiesc angajaþii strãini ºi persoane din
conducerea companiei. Deºi recunoscuþi pentru stricteþea regulilor care se aplicã în interiorul fabricii, noii proprietari ai imobilelor 29A ºi
29B de pe Calea Bucureºti, concesionate de la
municipalitatea craioveanã, par sã ignore cu
desãvârºire mizeria strânsã la uºa pe care intrã
ºi ies, zilnic, angajaþii strãini ai Ford, detaºaþi în
Bãnie. De neînþeles este ºi nepãsarea autoritãþilor craiovene, în special a poliþiºtilor locali,
care închid ochii la ceea ce se întâmplã la doar
câteva sute de metri de centrul oraºului.
„comercianþii“ care au invadat
pasajul. „Nu avem ce sã le facem. Abia am reuºit sã le explic sã nu îmi blocheze uºa pe
care intrã cei care stau aici, în
blocuri. Dar nu am cum sã-i

mut. Nici nu mai încerc. Nu ai
cu cine sã te înþelegi“, a declarat unul dintre paznici, exasperat de mizeria pe care rromii o
lasã în jurul celor douã imobile. Bãrbatul spune cã, deºi a

apelat de mai multe ori la ajutorul poliþiºtilor locali, aceºtia
nu au luat niciodatã mãsuri. „Iam chemat, le-au zis, dar nici
ei nu au reuºit sã-i facã sã plece. Au zis cã nu au ce sã le
facã“, a adãugat angajatul firmei care asigurã paza blocurilor.

O patã pe obrazul
Craiovei
Situaþia semnalatã nu este
una nouã, ci dureazã de mai
bine de un an. Este cu atât mai
dificil de înþeles de ce autoritãþile locale preferã sã închidã
ochii ºi sã permitã un asemenea comportament, ceea ce nu
face cinste unui oraº care, pânã
de curând, a visat la titlul de
„capitalã europeanã“, fie ea ºi

a culturii. Cu atât mai mult, cu
cât, aºa cum am precizat la începutul articolului, cele douã
imobile sunt locuite, aproape în
integralitate, de cetãþeni strãini,
ajunºi în Craiova în interes de
serviciu. Pentru mulþi dintre ei,
acea intrare în bloc este, poate, primul loc pe care îl vãd
dupã aterizarea pe Aeroportul
Internaþional Craiova. ªi, ºtim
cu toþii cã prima impresie conteazã. Degeaba încerci sã explici cuiva cã, în oraº, avem
clãdiri superbe, aºa cum este
Palatul „Jean Mihail“, un centru istoric deosebit ori cel mai
mare parc natural din Europa,
când primul lucru pe care acesta l-a vãzut când a ajuns aici a
semãnat cu un colþ de stradã
dintr-un cartier mãrginaº al
Mumbaiului...

20 - 26 septembrie 2017
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Deputatul Daniela
Oteºanu anunþã cã
va organiza o întâlnire
a femeilor active

ADMINISTRAÞIE

n premierã în politica localã, Daniela Oteºanu (foto),
deputat PSD de Vâlcea, a
anunþat cã va organiza o întâlnire a femeilor active: femei-

Î

Râmnicu Vâlcea: Va fi montat
un sens giratoriu la pasajul
suprateran

P

rimãria Râmnicu Vâlcea
a anunþat câteva mãsuri
importante în vederea
remedierii sau preîntâmpinãrii
unor situaþii negative în circulaia rutierã.
„S-a decis începerea demersurilor pentru montarea, în perioada urmãtoare, a unui sens
giratoriu din balize la capãtul
dinspre oraº al pasajului Tudor

Vladimirescu, la intersecþia cu
str. Maior V. Popescu, unde se
produc în mod repetat ambuteiaje auto. De asemenea, s-a mai
transmis cãtre SC Pieþe Prest SA
sã desemneze o persoanã care
sã verifice permanent, o datã la
câteva zile, fiecare loc de joacã
din municipiu, în special în ceea
ce priveºte siguranþa copiilor
care le utilizeazã. S-a mai dis-

pus remedierea iluminatului
public pe aleea Castanilor, precum ºi continuarea acþiunii de
ridicare a autovehiculelor staþionate neregulamentar, SC ETA
SA raportând, pentru sãptãmâna trecutã, un numãr de 7 astfel
de acþiuni îndreptate împotriva
ºoferilor care nu respectã legislaþia rutierã”, precizeazã municipalitatea. (M.P.)

jurnalist, femei din mediul politic, de afaceri, precum ºi din
alte medii socio-profesionale.
Parlamentarul PSD spune cã îºi
doreºte ca aceastã întâlnire sã
fie o bunã ocazie ca femeile sã
îºi împãrtãºeascã exprienþe, sã
poatã transmite problemele pe
care le întâmpinã în zonele în
care activeazã, sã vinã cu propuneri ºi sã reuºeascã sã se înþeleagã reciproc, chiar dacã mediile în care muncesc pot crea
adesea relaþii contradictorii (ex.:
presã - politicã).
Daniela Oteºanu intenþionazã ca la aceastã întâlnire sã o
invite ºi pe Viorica Dãncilã,
europarlamentar ºi preºedinte
al Organizaþiei Femeilor SocialDemocrate.
Deputatul vâlcean a mai spus
cã data ºi locul întâlnirii vor fi
anunþate dupã ce se vor stabili
toate detaliile.
Daniela Oteºanu se aflã la
primul mandat de parlamentar
ºi este membrã a Comisiei pentru muncã ºi protecþie socialã
din Camera Deputaþilor.
(M.P.)

Publicitate

Închiriez spaþiu comercial de 145 mp interior +1
loc parcare + teren în faþã (80 mp terasã) în Rm.
Vâlcea, pe B-dul Dem Rãdulescu, nr 8.
Spaþiul dispune de o deschidere la strada principalã, închis cu tâmplãrie PVC cu geamuri termopan ºi dotãri precum încãlzire în podea, coº ºi
tubulaturã pânã deasupra blocului, trase fire
pentru panouri solare, alimentare cu apã, canalizare, grupuri sanitare delimitate, curent electric
trifazic, acces secundar, centralã termicã, pretabil
pentru orice tip de activitate.
Cost închiriere lunar 1.000 EURO.
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Comisia pentru economie,
mediu de afaceri,
energie ºi turism a PNL,
interactivã cu populaþia

Senat
or
ul R
omulus Bulacu anunţă că se primesc pr
opuneri
Senato
rul
Romulus
propuneri
la adr
esa de mail comisiaeconomicapnl@gmail.com
adresa

”Conducerea naþionalã a Partidului Naþional Liberal l-a desemnat pe senatorul vâlcean
Romulus Bulacu (foto) coordonator al Comisiei Naþionale
pentru economie, mediu de afaceri, energie ºi turism. Parlamentarul vâlcean a convocat ºi
prima ºedinþã a acestei comisii”, anunþã PNL.

Publicitate

„Existã foarte multe
nemulþumiri
ale mediului
de afaceri
din România”

www.indiscret.ro

„Mã simt onorat cã PNL a
avut încredere în mine învestindu-mã cu aceastã responsabilitate. Am ales sã mã implic
alãturi de vicepreºedintele Florin Cîþu, având ferma convingere cã vom reuºi, împreunã cu
membrii PNL, reprezentanþi ai
judeþelor, sã închegãm o echipã de profesioniºti. La prima
ºedinþã care s-a desfãºurat sãptãmâna trecutã la Bucureºti,
am reuºit sã aducem alãturi de
noi specialiºti în domeniu, profesori universitari ºi analiºti de
piaþã financiarã. Existã foarte
multe nemulþumiri ale mediu-
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ACTUALITATE
lui de afaceri din România, cocoºat de povara fiscalã ºi agresat în permanenþã de actualul
guvern. Felul în care PSD a
ales sã aplice programul de guvernare reprezintã garanþia cã
România va experimenta, foarte curând, o criza similarã cu
cea din perioada 2008-2010.
Majoritatea mãsurilor din programul de guvernare influenþeazã economia României în
aºa fel, încât dezastrul devine
inevitabil. Creºterea cheltuielilor publice mult mai rapidã
decât dinamica PIB-ului, concomitent cu numãrul controalelor ANAF, duce inevitabil la
deficite publice mai mari, datorie publicã mai mare, ºomaj
ºi economie la negru. Cu toate
cã Guvernul PSD a moºtenit o
economie solidã, cu creºtere
economicã, ratã a inflaþiei
micã, ºomaj scãzut ºi un deficit bugetar sub 3%, ºi ºi-a luat
angajamentul, inclusiv în faþa
partenerilor europeni, cã nu va
deteriora niciunul din aceºti indicatori macroeconomici, dupã
doar 6 luni de guvernare deja
o parte din aceste repere dã
semnale negative. Datoria publicã a crescut, investiþiile au
fost tãiate la minimul istoric,
iar fondurile europene sunt
zero. Deciziile luate de socialdemocraþi au deteriorat serios
sãnãtatea economiei din România.
Astfel, am început, eu ’Ùi
colegii mei, sã lucrãm la o strategie în acest domeniu, o alternativã pe care o vom oferi spre
consultare ºi dezbatere, în cel
mai scurt timp, mediului de
afaceri. Deºi este o comisie dificilã, vitalã pentru identitatea
PNL, sunt convins cã experienþa, competenþa si profesionalismul celor care ni s-au alãturat încã de la aceastã primã
ºedinþã vor fi atuurile activitãþii noastre.
De asemenea, am format o
structurã de conducere, prin
împãrþirea membrilor pe subcomisii de lucru, prin care vom
monitoriza propunerile venite în
sprijinul strategiei menþionate.
Doresc sã anunþ pe aceastã cale
cã, dacã existã ºi alte persoane
interesate, pot face propuneri în
acest sens pe adresa de mail comisiaeconomicapnl@gmail.com”, a declarat senatorul Bulacu.
20 - 26 septembrie 2017
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nexiuni

Schengen,
alergând pe loc

D

eutsche Welle scrie
despre Schengen ca
despre ”un mizilic”
arãtat Estului, ”într-o epocã în
care Schengen e la pãmânt ºi
nu mai înseamnã mare lucru
dincolo de a convinge România ºi Bulgaria sã nu-ºi lichideze complet justiþia independentã ºi statele de drept”. Nu
m-aº mira, dat fiind cã din Spaþiul Schengen am fãcut o obsesie, sã ne trezim alergând cu
pantalonii în vine nu dupã un
proiect ”romantic”, ci de-a
dreptul utopic, precum cel
rescris de preºedintele Comisiei Europene, Jean-Claude
Yuncker. Un proiect nou nu
poate fi, oricât am forþa nota,
decât eºecul celui vechi, în
care UE s-a erodat îndeajuns.
Cu imaginea României în care
ne zbatem sã trãim ºi care pârâie din încheieturi, cu supersãrãcie ºi super-corupþie, asta
ne mai lipsea: Super-Europa.
Citeºti ºi te cruceºti cum cã,
pânã în 2025, va exista o armatã europeanã. Zilele trecute, unele voci de pe la televiziuni tremurau ca piftia din
cauza manevrelor militare
”Zapad”, în traducere ”Occident”, care, ce sã vezi, sunt pe
noi! Revenind la extinderea
cãtre Est a zonelor Euro ºi
Schengen, o viziune post-Brexit care þinteºte ºi România,
alãturi de Bulgaria, pe mulþi ia surprins Nein-ul Germaniei,
în condiþiile în care preºedintele nostru e de-al Angelei
Merkel. La rândul sãu, ºi Austria, cu atâtea interese ºi afaceri în România, ar fi trebuit
s-o lase mai moale. Cu puþinã

de Virgil Dumitrescu

”amnezie” pe seama nefãcutelor din vãmi, de ce nu ºi Olanda? Am fi întrezãrit ºi noi câte
ceva din conturul scãldat în
lapte ºi miere al unei SuperEurope de vis. Noi, adicã aceia
al cãror principiu de viaþã este
”merge ºi aºa”. Însãºi Comisia Europeanã a constatat deficienþe majore în ceea ce priveºte mecanismul de monitorizare pe Justiþie, combaterea
corupþiei ºi a criminalitãþii organizate. România e singura
þarã membrã UE al cãrei preºedinte expirat recunoaºte cã
pe timpul mandatelor sale s-a
pus de-un stat mafiot. Parlamentul olandez urecheazã Bucureºtiul deoarece nu a implementat toate cerinþele impuse
la aderare, respectarea standardelor europene þinând organic
de Schengen. Cã am aderat
”neterminaþi” sau ”pe genunchi”, ºtim cu toþii. Nici
Germania, nici Austria, nici
Olanda nu sunt incorecte pentru cã nu ne-am fãcut temele
obligatorii ºi ne aflãm cu ele
la nivelul lui 2007. Iatã ºi un
detaliu scandalos care aratã
cine suntem ºi ce vrem, dacã
tot ne vãicãrim pe seama ”stângismului” statului de drept:
rata confiscãrii averilor ilicite,
de la puºcãriaºii de lux, este în
prezent de 10%! Apoi, existã
diferenþe uriaºe între statele
membre ale Eurozonei în domeniul competitivitãþii, iar primirea unor þãri cu economii
slabe ar amplifica decalajul. În
fine, existã o crasã lipsã de
voinþã politicã în implementarea reformelor. Aici, da, suntem maeºtri!
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com

Cod ISSN: 1842-2896
Editat de
SC INDISCRET MEDIA SRL
Redactor-ºef:
COSMIN PRETORIAN
Redactori-ºefi adjuncþi:
MARIELENA POPA
DAN OLTEANU
Secretar de Redacþie:
VIOREL PÎRLIGRAS
Editor coordonator:
VIRGIL DUMITRESCU
Director Marketing Publicitate:
ADELA PRETORIAN
Reporter:
OCTAVIA HANTEA
ªef departament Difuzare:
Delia Ghiluþã
20 - 26 septembrie 2017

SUBREDACÞII:
Râmnicu Vâlcea
Adresa: Strada General Magheru nr.
25, bl. SOCOM, parter, cam. 34
Telefon: 0350429812
Marielena Popa
Coordonator subredacþie
Tel. 0745.358.313
Slatina
Mihaela Bobaru
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în
cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le
aparþine.
Tiparul:
PRODCOM
Str. lt. col. Dumitru Petrescu nr. 20,
Târgu Jiu, jud. Gorj
Tel. 0253.212.991 Fax. 0253.218.345

CULTURÃ

V

ineri, 15 septembrie
a.c., Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman” a desfãºurat prima
activitate a proiectului “CRESC
la bibliotecã”.
Reunite sub titlul “Istoria Altfel”, activitãþile interactive de
istorie ºi vizionarea unui scurt
documentar despre participarea
României la Primul Rãzboi
Mondial s-au constituit într-un
tribut pe care bibliotecarii ºi
copiii l-au adus celebrãrii bãtãliilor de la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi
Oituz ºi, în avans, pentru centenarul pe care întreaga þarã îl
va marca în 2018.
Atelierul de Istorie cu tema
“1917-2017. 100 de ani de la
Bãtãliile de la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz” a fost coordonat
de Alexandru Ionicescu ºi a avut
rolul de a pune în luminã contextul existent la momentul declanºãrii conflagraþiei la nivel
european, perioada neutralitãþii
româneºti (1914-1916) ºi, evident, intrarea României în luptã (1916). Campania militarã a
anului 1916, urmatã de reorganizarea din primãvara ºi vara
anului 1917 au fost, de asemenea, subiecte de interes despre
care s-a discutat în cadrul activitãþii. Punctul culminant, bãtãliile eroice de la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz, a fost completat
prin scurte intervenþii cu privire la Craiova în timpul ocupaþiei germane (1916-1918), grupãrile de partizani atestate în
timpul rãzboiului în regiunea
Oltenia, diverse acte de eroism
ºi exemplul de simbol al Ecaterinei Teodoroiu, respectiv Amilcar Sãndulescu.
Pe de altã parte, documentarul difuzat în cadrul atelierului
vizual a avut rolul de a fixa o
serie de cunoºtinþe ºi informaþii
de naturã istoricã. Vizualizarea
experienþelor specifice Marelui
Rãzboi ºi conºtientizarea ºi asumarea contribuþiei aduse de

”CRESC la
bibliotecã”
Atelier int
er
activ de is
inter
eractiv
isttorie
des
pr
e Primul Război Mondial
despr
pre

România la desfãºurarea generalã a rãzboiului au fost principalele obiective.
“Am început sã creºtem la
bibliotecã într-un mod inedit.
Primele ateliere desfãºurate vineri, 15 septembrie, au avut
rolul de a fundamenta o serie
de cunoºtinþe istorice pe baza
cãrora se vor construi celelalte
douã ateliere. O incursiune în
universul Primului Rãzboi
Mondial, cu dramele ºi speranþele sale, este întotdeauna un
act reparatoriu de memorie.
Avem mereu datoria sã aducem
în actualitate evenimentele cu
rol fondator. Ne bucurã ºi faptul cã publicul, copii de la centrele sociale aflate în administrarea Arhiepiscopiei Craiovei,
a receptat bine formatul ºi informaþiile transmise. Îl felicit pe
colegul meu pentru organizarea
ºi desfãºurarea celor douã activitãþi ºi le urez, de asemenea,
succes colegelor mele Carmen
Ticã ºi Sofia Lavinia Cercel în
derularea ultimelor douã ateliere – de corespondenþã ºi tehni-

cã a interviului”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”.
Proiectul “CRESC la bibliotecã”, finanþat de AFCN, se înscrie în aria tematicã a Educaþiei prin Culturã ºi este dedicat
celebrãrii Centenarului României Moderne. Alãturi de partenerii sãi, bibliotecile judeþene
din Braºov, 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 Marea Unire din
1918. În cadrul proiectului, 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 momentele glorioase realizate în anii 1917-1918.
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Râmnicu Vâlcea poate deveni
primul oraº care va amenda
scuipatul pe jos
Primãria Râmnicu Vâlcea pregãteºte amenzi
între 2.000 ºi 2.500 de lei pentru nerespectarea
curãþeniei pe domeniul public. Proiectul prin
care se propun modificarea ºi completarea
unor prevederi din HCL nr. 50 din 2006 privind
aprobarea normelor de salubrizare a oraºului
se aflã în dezbatere publicã pe site-ul Primãriei
Râmnicu Vâlcea pentru încã douã sãptãmâni,
iar populaþia poate contribui la perfectarea lor.
Municipalitatea a anunþat cã în ºedinþa ordinarã
de la finalul lunii septembrie, noile propuneri
vor fi supuse votului consiliului local. Demersul
este lãudabil, dar poate fi îmbunãtãþit.
de Marielena Popa

S

pre exemplu, Primãria
Buzãu va include în aria
amenzilor ºi scuipatul
pe stradã. Un exemplu bun, pe
care Indiscret în Oltenia l-a
adus la cunoºtinþa unor reprezentanþi ai municipalitãþii râmnicene, care l-au apreciat. Dacã

va prelua aceastã iniþiativã,
Râmnicu Vâlcea poate deveni
primul oraº din þarã în care scuipatul pe stradã va fi amendat.
Aceasta, deoarece ºedinþa CL
Râmnicu Vâlcea în care se propun modificãri la regulamentul
curãþeniei se va desfãºura mai
devreme decât ºedinþa CL Buzãu, programatã în octombrie.

Ce propune Primãria
Râmnicu Vâlcea
”Cetãþenii sã nu arunce resturi
de þigãri, bilete de cãlãtorie, hârtii, ambalaje, deºeuri menajere

ªcolile doctorale din România,
reunite la Craiova
Universitatea din Craiova organizeazã, în perioada 21 – 22 septembrie 2017, prima Conferinþã Naþionalã a Instituþiilor Organizatoare de
Studii Universitare de Doctorat. Deschiderea
oficialã a conferinþei va avea loc joi, 21 septembrie, ora 9:30, la Centrul de restaurare, conservare, patrimoniu ºi vizualizare al Facultãþii de
Teologie Ortodoxã, în Amfiteatru (Strada Brestei, nr. 24).
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L

a eveniment participã reprezentanþi de seamã
(rectori, directori IOSUD, directori de ºcoli doctorale) de la mai mult de 40 de
universitãþi din þarã, precum ºi
reprezentanþi ai Ministerului
Educaþiei Naþionale.
Conferinþa se doreºte un cadru propice de discuþie, în care
se vor dezbate probleme de
mare interes pentru ciclul al treilea de învãþãmânt universitar:
cercetarea doctoralã a conducãtorilor de doctorat, dar ºi a studenþilor doctoranzi, vizibilitatea
sa naþionalã ºi internaþionalã,
legislaþia actualã de acreditare
ºi reacreditare a domeniilor de
doctorat ºi a ºcolilor doctorale,
legislaþia privind obþinerea atestatului de abilitare ºi a calitãþii
de conducãtor de doctorat, armonizarea relaþiei dintre Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Instituþiile Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat.
IOSUD - Universitatea din
Craiova îºi exprimã convingerea cã aceastã primã Conferinþã Naþionalã a Instituþiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat va contribui la
gãsirea celor mai bune pârghii
pentru optimizarea activitãþii
doctorale din universitãþile româneºti, oferind un cadru generos de dezbatere constructivã.

etc. pe domeniul public. Încãrcarea acestor prevederi se pedepseºte cu amendã de la 2.000
la 2.500 lei”. Aceasta este modificarea fundamentalã la regulament propusã de Executivul
municipiului Râmnicu Vâlcea ºi
care, practic, îi arde la buzunare pe cei care murdãresc oraºul.
Însã…

Ce mai propune
Primãria Buzãu
Primãria Buzãu a extins aria
faptelor ce pot fi amendate. Re-

7

ADMINISTRAÞIE
gulamentul privind mãsurile
edilitar-gospodãreºti, administrarea fondului locativ public ºi
privat ºi alte mãsuri pentru asigurarea ordinii ºi curãþeniei în
municipiul Buzãu a fost postat
pe site-ul primãriei ºi urmeazã
sã fie votat de consiliul local în
octombrie. Astfel, ”între 500 1.000 lei va fi amenda primitã
în cazul în care persoanele scuipã pe domeniul public”, precizeazã documentul citat. De asemenea, va fi interzis scrisul sau
desenul pe faþadele clãdirilor
sau statuilor. ”Sã nu murdãreascã prin scriere sau desenare faþadele blocurilor, clãdirile, gardurile, monumentele ºi statuile
de pe raza municipiului Buzãu.
Sã ia mãsuri de îndepãrtare imediatã a înscrisurilor cu caracter
ºovin sau obscen, a lozincilor de
orice fel, a însemnelor cu caracter ºovin ºi fascist ºi altele”, propune Executivul Primãriei Buzãu.

Mãsurile coercitive,
singura soluþie
Apreciat de-a lungul timpului pentru curãþenie, Râmnicu
Vâlcea a devenit în ultima perioadã tot mai murdar. Municipalitatea a decis cã numai mãsurile coercitive pot rezolva
problema.

20 - 26 septembrie 2017
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Stagiunea 2017/2018,
pregãtitã sã intre
în scenã la Teatrul
Colibri Craiova

OPINII

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Modelul austriac
Întotdeauna am susþinut ideea cã trebuie sã învãþãm, ca indivizi, dar ºi ca
naþiune, de la cei mai buni.
Problema reciclãrii ºi valorificãrii
deºeurilor este una dintre cele mai presante la adresa României. O simþim ºi
la noi în Dolj, unde sunt de rezolvat atâtea lucruri pentru a ne înscrie pe drumul corect. Trebuie acþionat în continuare în ritm alert pentru a îndepãrta
riscul de a plãti amenzi uriaºe (de pânã
la 200.000 de euro pe zi) ca urmare a
neatingerii unor þinte privind reciclarea
(mai cu seamã cele privind închiderea
depozitelor de deºeuri neconforme).
Rândurile de faþã nu sunt dedicate
reinventarierii restanþelor pe care le
avem în Dolj ºi la nivel naþional.
Ele sunt rezultatul unei întâlniri pe
care am avut-o acum câteva zile, în calitate de preºedinte al Comisiei de mediu ºi echilibru ecologic din Camera
Deputaþilor cu un expert în materie,
Prof. Dr. Christoph Scharff, Chief Executive Officer - Altstoff Recycling Austria AG (ARA), la invitaþia Eco-Rom
Ambalaj.
Precizez din start cã Austria are în
prezent o ratã de reciclare a deºeurilor
de ambalaje de aproximativ 70%, respectiv de valorificare a deºeurilor municipale de peste 90%. În acelaºi timp,
România se situeazã pe ultimul loc în
UE la acest capitol, cu un procent sub
16%, media europeanã fiind de 44%.
Am salutat preocuparea dânºilor pentru ca România sã accelereze procedurile în privinþa atingerii þintelor privind
reciclarea. De asemenea, salut ºi în acest
editorial disponibilitatea lor de a sprijini o mai bunã atragere ºi folosire a
banilor europeni de cãtre þara noastrã,
în vederea funcþionãrii competitive a
sistemelor de colectare ºi reciclare, dar
ºi pentru creºterea capacitãþii administrative a autoritãþilor locale în aceastã
direcþie.
Recent, Austria a optat pentru deschiderea pieþei transferului de responsabilitate. Prin realizarea transferului de responsabilitate a obligaþiilor legale privind reciclarea ºi valorificarea deºeurilor de ambalaj, o companie responsabilã va beneficia de: reducerea importantã a costurilor destinate acestei responsabilitãþi; siguranþa privind realizarea obiectivelor legale; transparenþã
informaþionalã prin acces la informaþii
asupra acþiunilor ºi activitãþilor desfãºurate; suport logistic prin intermediul
operatorilor economici autorizaþi pentru debarasarea de deºeurile de amba20 - 26 septembrie 2017

laje generate; dezvoltarea de programe
de comunicare personalizate, pentru
transmiterea unui mesaj comun privind
colectarea selectivã a deºeurilor de ambalaje.
Acest lucru a presupus modificarea
sistemului printr-o modelare economicã ºi operaþionalã simplificatã a gestiunii deºeurilor de ambalaje generate
în gospodãriile populaþiei, bazatã pe:
-deschiderea ºi organizarea pieþei de
colectare ºi valorificare a deºeurilor de
ambalaje generate în gospodãriile populaþiei;
- reglementarea unui mediu competitiv echidistant la nivelul Organizaþiilor de Transfer de Responsabilitate
(OTR);
- distingerea clarã între deºeurile de
ambalaje generate în gospodãriile populaþiei ºi cele generate în sectorul industrial-comercial, respectiv raportarea
acestora în mod distinct;
- eficientizarea utilizãrii infrastructurii de colectare separate existentã, iar
nu dublarea acesteia, respectiv co-finanþarea sistemului de cãtre OTR direct proporþional cu cota de piaþã a fiecãreia în parte;
- elaborarea ºi implementarea unor
standarde minime pentru serviciile de
colectare separatã, prin dialog cu toate
pãrþile interesate;
- asigurarea unor servicii centralizate în beneficiul sistemului, finanþate de
cãtre OTR, precum: auditarea producãtorilor/ importatorilor de bunuri ambalate puse pe piaþa naþionalã; elaborarea unor standarde în comunicarea
destinatã consumatorilor; furnizarea
unor servicii tehnice precum analiza
deºeurilor, registrul generatorilor etc.
Sunt lucruri cu siguranþã tehnice, dar
pe care am þinut sã le aduc la cunoºtinþã publicului larg ºi celor cu atribuþii
în domeniu, pentru cã efortul de adaptare la niºte obiective comunitare nu
poate sã fie decât unul comun. În care
toate pãrþile interesate trebuie sã-ºi
schimbe atitudinea în sensul realizãrii
þintelor asumate. Evitând astfel sancþiuni financiare care se vor repercuta întrun fel sau altul asupra tuturor.
Gestionarea deºeurilor în România
va trebui sã se schimbe în mod radical
pentru a elimina complet depozitarea
deºeurilor reciclabile sau recuperabile. Pentru a atinge þinta de reciclare de
60% pentru fluxurile de deºeuri municipale pânã în 2020, nu mai avem timp
de pierdut în disputele sterile din cercul vicios al pasãrii responsabilitãþii.

T

eatrul Colibri Craiova îºi deschide porþile pentru o nouã stagiune, cu poveºti frumoase pentru
toate vârstele ºi în forfota atelierelor de
creaþie. Minunata aventurã va începe
sâmbãtã, 30 septembrie 2017, la ora 18,
cu spectacolul ”Zorro” ºi va continua cu
alte titluri dragi pentru un public de poveste, care se va bucura de proiecte creative ºi de-a lungul acestei stagiuni.
Biletele se pot procura de la Agenþia
Teatrului Colibri, de luni pânã sâmbãtã, orele 10-13 ºi 16-19, iar duminica,
în intervalul 10-13. Preþul biletului este
7 lei sau 10 lei, în funcþie de categoria
locului.
De asemenea, de luni, 2 octombrie,

vor intra în lucru cele 13 ateliere din
prima serie a stagiunii 2017/2018: Dincolo de poveste (coord. Rodica Prisãcaru), Laboratorul creativ (coord. Andreea Melinescu), Experiment scenografic (coord. Iulia Goanþã), Primul pas
pe scenã (coord. Alis Ianoº), Puzzle
Factory (coord. Adriana Teodorescu),
Jocul de-a joaca (coord. Oana Stancu),
Poveºtile copilãriei, Construim cu bucurie ºi Lumea piticilor (coord. Laura
Pumnea), Cine sunt eu ºi Dincolo de
mascã (coord. Geo Dinescu), Zece degete, nu doar douã mâini (coord. Marin
Fagu), Video Blogger Colibri (coord.
Geo Dinescu, Marin Fagu, Andreea
Melinescu, Laura Pumnea).
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Ministrul educaþiei 9
ne vrea tembeli

SPECIAL

de Mihaela Bobaru

F

oc ºi parã sunt majoritatea profesorilor ºi
pãrinþilor pe ministrul
educaþiei, Liviu Pop, care a
INTERZIS folosirea oricãror
materiale didactice auxiliare
la clasã, în afara manualelor.
În categoria auxiliarelor intrând chiar ºi seculara Gazetã Matematicã. Ba, mai mult,
profesorii care îndrãznesc sãºi pregãteascã elevii la clasã
dupã auxiliare sunt ameninþaþi cu dosare penale.

Gazeta, auxiliar
de bazã pentru
pregãtirea
olimpicilor

Publicitate

Robert Vãdãstreanu este
unul dintre olimpicii ºcolii
oltene la disciplina matematicã. Printre auxiliarele folosite pentru pregãtirea excepþionalã, care s-a concretizat în
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numeroase premii la concursuri,
se numãrã ºi Gazeta Matematicã. Tânãrul, acum licean la un
prestigios colegiu slãtinean, a
rãmas surprins de decizia ministrului Pop.
“Nu este o idee bunã sã nu ne
mai dea voie sã lucrãm la clasã
din Gazetã. Pentru noi, cei care
vrem sã facem performanþã la
matematicã, era foarte importantã pentru cã ea conþine tipuri
de probleme pe care nu le întâlneºti în manual ºi nici în multe
din celelalte culegeri. Noi
vom continua sã folosim la
pregãtire Gazeta Matematicã. Nu o vom mai face la
ºcoalã, ci acasã sau în alte locuri”, a susþinut Robert, premiat cu menþiune la Balcaniada de matematicã.

Profesorii
de matematicã,
uimiþi de decizia
colegului-ministru
Iritaþi de decizia ministrului
educaþiei, Liviu Pop, sunt ºi
dascãlii care-i pregãtesc pe cei
mai buni elevi din Slatina la
matematicã.
“Nu înþeleg cum a fost posibil aºa ceva. Prin dispoziþia ministrului, care este, culmea, profesor de matematicã, se poate

spune cã dispare din atenþia elevilor Gazeta Matematicã. Nu a
oricãror elevi, ci a celor care fac
falã ºcolii. Practic, Liviu Pop a
reuºit ceea ce nu au reuºit sã
facã nici mãcar cele douã conflagraþii mondiale - sã omoare
Gazeta”, a declarant Marius
Perianu, vicepreºedinte al Societãþii Române de ªtiinþe Matematice.
“Eu aº vrea sã-l întreb pe
domnul ministru cum ar trebui
sã procedez când un elev vine
cu o problemã ºi mã întreabã
cum s-o rezolve. Va trebui sã-l
întreb de unde a luat-o ºi, în
funcþie de culegerea din care
este luatã, sã-i ofer sau nu rãspunsul. Adicã, dacã este dintrun auxiliar neaprobat de dumnealui, sã nu-i arãt cum s-o rezolve… Sau, cum ar trebui sã
procedez când unul dintre olimpici vine la ºcoalã cu o culegere de probleme apãrutã în strãinãtate… Nu-i arãt cum sã le rezolve pentru cã nu este un auxiliar aprobat?”, s-a întrebat retoric Florin Nãsui, profesorul
unor elevi cu performanþe deosebite la matematicã.

Gazeta este bunã
pentru elevii strãini,
nu ºi pentru ai noºtri
„Gazeta Matematicã a fost
publicatã prima datã în urmã cu
122 de ani ºi apariþia sa nu a fost
întreruptã nici în perioada celui
de-Al Doilea Rãzboi Mondial.
Interzicerea ei este o idioþenie
în condiþiile în care între Socie-

tatea de ªtiinþe Matematice ºi
Ministerul Educaþiei existã
protocoale încã valabile pentru distribuirea ei în ºcoli”, a
susþinut profesorul Radu Gologan, preºedintele Societãþii
de ªtiinþe Matematice din
România, cea care editeazã
Gazeta. Acesta i-a transmis
public ministrului Pop cã publicaþia este folositã ca material auxiliar în mai multe
þãri, precum SUA, Moldova,
Germania, Franþa.

ªefii IªJ Olt
executã
dispoziþia tembelã
a ministrului Pop
În ciuda semnalelor trase
de profesorii de matematicã
ºi a criticilor de tot felul la
adresa deciziei ministrului,
acesta nu a fãcut pasul înapoi. Din pãcate, existã ºi
destui inspectori generali ºi
directori care, de teamã cãºi vor pierde scaunele, au interzis deja distribuirea Gazetei Matematice. Nici Oltul
nu face notã discordantã dintre judeþele în care Gazeta
Matematicã a fost interzisã. „Gazeta Matematicã se
considerã a fi auxiliar. Au
fost informaþi toþi profesorii
de matematicã de faptul cã
nu pot utiliza auxiliare decât dacã sunt aprobate de
minister”, confirmã inspectorul ºcolar Mirela Paraschiv, purtãtorul de cuvânt al
Inspectoratului ªcolar Judeþean Olt.

Patru investiþii importante
în comuna Pãuºeºti-Mãglaºi

M

inisterul Dezvoltãrii a
aprobat spre finanþare trei proiecte pentru
comuna Pãuºeºti-Mãglaºi, din
judeþul Vâlcea. Acestea sunt:
extinderea alimentãrii cu apã pe
o lungime de patru kilometri;
reabilitarea ºi modernizarea
ªcolii Valea Cheii; reabilitarea
ºi modernizarea dispensarului
medical. De asemenea, printr-o
altã finanþare, la Pãuºeºti-Mãglaºi va fi modernizat ºi reabilitat cãminul cultural care se aflã
în zona centralã a localitãþii.
”Proiectul prevede schimbarea

acoperiºului, înlocuire tâmplãrie, înlocuire instalaþie electricã, construirea a douã grupuri
sanitare, zugrãveli interioare ºi
exterioare, anveloparea clãdirii,
branºarea la utilitãþile publice ºi
introducerea încãlzirii centrale.
Cãminul va fi dotat ºi cu salã
pentru filme 3D. Nu în ultimul
rând, va fi reabilitatã ºi modernizatã sala de spectacole ºi de
nunþi. De asemenea, va fi modernizat spaþiul în care va funcþiona biblioteca ºi vom avea ºi
o salã de fitness”, a declarat primarul Alexandru Dediu. (M.P.)
20 - 26 septembrie 2017
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L

aboratorul de restaurare ºi conservare, din
cadrul Muzeului Olteniei Craiova, în colaborare ºi
cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj, organizeazã, în perioada 18-22 septembrie
2017, douã manifestãri culturale legitimate valoric la
nivel regional ºi naþional:
“Salonul Naþional de Restaurare 2017 – Gala Restaurãrii româneºti” (Ediþia a
XVI-a) ºi Conferinþa ºtiinþificã internaþionalã „Materie
ºi materiale în/pentru conservarea patrimoniului –
MATCONS 2017” (Ediþia a
VI-a).
Deschiderea oficialã a Salonului Naþional de Restaurare ºi a Conferinþei internaþionale „Materie ºi materiale
în/pentru conservarea patrimoniului- MATCONS 2017”
va avea loc la Secþia de istorie-arheologie (str. Madona
Dudu, nr. 14), luni, 18 septembrie 2017, ora 11.
Devenitã tradiþie în capitala Bãniei, expoziþia temporarã “Salonul Naþional
de Restaurare 2017 – Gala
Restaurãrii româneºti” va
reuni în spaþiul expoziþional
din sala “ªtefan Ciuceanu”,
într-o formulã de exprimare
culturalã complexã, peste 115
piese aparþinând patrimoniului cultural naþional ce provin din colecþiile, depozitele
ºi expoziþiile a peste 25 de
instituþii muzeale, religioase
sau colecþii particulare din
þarã – Muzeul Naþional de
Istorie a României Bucureºti,
Muzeul Naþional al Literaturii Române Bucureºti, Acade-

mia Naþionalã Românã, Complexul Naþional “Astra” Sibiu,
Muzeul Naþional Brukenthal
Sibiu, Complexul Muzeal Naþional “Moldova” Iaºi, Complexul Naþional Muzeal Curtea
Domneascã Târgoviºte, Muzeul
Naþional al Banatului, Muzeul
Etnografic al Transilvaniei
(Cluj-Napoca), Muzeul Naþional de Istorie a Transilvaniei,
Muzeul de Istorie Naþionalã ºi
Arheologie Constanþa, Muzeul
Bucovinei (Suceava), Muzeul
de Artã Craiova, Muzeul de Istorie a Moldovei Iaºi, Muzeul
de Artã Iaºi, Muzeul Judeþean
de Istorie ºi Arheologie Braºov,
Muzeul Judeþean de Istorie ºi
Artã Zalãu, Muzeul de Etnografie Braºov, Muzeul Viticulturii
ºi Pomiculturii Goleºti, Institutul de Cercetãri Eco-Muzeale
“Gavrilã Simion” Tulcea, Muzeul de Istorie „Paul Pãltãnea”
Galaþi, Arhiepiscopia Ortodoxã
Românã Sibiu, Universitatea
Lucian Blaga Sibiu etc.
Publicul craiovean va putea
admira, aºa cum l-am obiºnuit
în fiecare an, obiecte de patrimoniu unicat, altele rare, de
o valoare inestimabilã – din
ceramicã, sticlã, metal, os,
lemn, dar ºi picturi, cãrþi
vechi, pergamente ºi diverse
documente aparþinând patrimoniului cultural naþional,
unele înregistrate în categoria
“Tezaur”, circuitul expoziþional fiind gândit astfel încât sã
reprezinte o incursiune valoricã în vastul patrimoniu cultural
naþional, de culturã ºi civilizaþie româneascã.
Efortul de peste 17 ani al specialiºtior craioveni de la Laboratorul de restaurare ºi conservare de a organiza la Craiova
cea mai mare ºi complexã reprezentare de acest gen din þarã,
trebuie descifrat în dublã cheie: responsabilitate profesionalã pentru asigurarea perenitãþii
patrimoniului naþional, transfer
optim cãtre generaþiile viitoare,

Vas Culturã Cucuteni
20 - 26 septembrie 2017

dar ºi valorizare, respect pentru
munca restauratorilor, fãrã de
care supravieþuirea colecþiilor
muzeale nu ar fi posibilã.
Obiecte variate specifice restaurãrii lemnului vor combina în spaþiul expoziþional, întrun mod complex ºi inedit, mãrturii/artefacte ale valorilor culturale româneºti cu eleganþa ºi
distincþia profesionalã a muncii de conservator, aducând în
faþa vizitatorilor piese patrimoniale remarcabile, precum: biroul de salon în stil Regence,
datat 1710, ce a aparþinut lui
George Cãlinescu, piesã extrem de valoroasã aflatã în Colecþia “George Cãlinescu”, deþinutã de Academia Românã,
celebra Ladã a Frãþiei Calfelor
ºi Pielarilor, datatã la 1782, din
lemn lãcuit, cu ferecãturi de
metal ºi motto-ul breslei înscris
pe catifea verde, refãcutã cu
mult meºteºug de cãtre restauratorii Muzeului Naþional Brukenthal Sibiu.
Spectaculoasa broderie în
lemn acoperitã cu foiþã de aur
ºi argint a uºilor împãrãteºti de
la “Curtea Domneascã” (Târgoviºte), datate în sec. XIX, somptuoasa masã de salon stil Ludovic al XIV-lea cu decor “Boulle” (sec. XVII), un mixaj de
lemn, metal, carapace de broascã þestoasã, într-o cromaticã stilizatã din sticlã ºi ornamente de
bronz, alãturi de impresionantele obiecte religioase (crucea
de altar a Bisericii de lemn cu
hramul “Adormirea Maicii
Domnului” din Poiana Sibiului,
icoanele din anii 1701, 1864),
constituie un periplu muzeal, un
fir cronologic al poveºtii lemnului în diferite contexte socioculturale, aºa cum au fost ele
materializate în spaþiul românesc ºi european.
Restaurarea ceramicii, sticlei

sau alabastrului va fi reprezentatã prin ceramicã specificã neoliticului – Cultura “Cucuteni”,
bronzului – Cultura “Gârla
Mare”, vase de lut din perioada
dacicã ºi romanã, amfore (datate sec. IV-VI), oglinzi veneþiene, artefacte deþinute de colecþii muzeale din þarã, dar ºi de
colecþionari privaþi.
Spectaculoase, dupã ce au trecut prin mâini pricepute ale restauratorilor, sunt ºi piesele de
patrimoniu cultural naþional
specifice picturii: tablourile
“Naturã moartã cu vazã”, “Naturã moartã cu canã”, semnate

de celebrul pictor baroc german
Christian Berentz (datate în sec.
XVII), deþinute de Muzeul Naþional Brukenthal Sibiu, tabloul
intitulat “La râu” al lui Henry
Enrico Coleman – (1905), pictori ale cãror lucrãri sunt, în prezent, în cataloagele unor celebre case de licitaþie internaþionalã, fiind tranzacþionate pe piaþa de artã la valori de zeci de
mii de euro. Icoanele pe lemn
ºi icoanele împãrãteºti cu ferecãturi de metal, foiþe metalice,
unele chiar cu pietre preþioase
– “Sf. Arhanghel Mihail”
(1799), “Sf. Nicolae ºi Sf. Ale-

Ulcior cu tezaur sec. al XII-lea
www.indiscret.ro

Salonul Naþional de Restaurare
ºi Conferinþa internaþionalã
„Materie ºi materiale în
conservarea patrimoniului –
MATCONS 2017”, la Muzeul
Olteniei Craiova
xie” îmbogãþesc spaþiul expoziþional cu cromatica variatã ºi
simbolica lor.
Cât priveºte obiectele din metal, reþin atenþia cunoscutele akinakes - spade scurte cu douã tãiºuri, datate sec. VI î.Hr., numeroase pumnale folosite de legionarii romani în rãzboaie (sec.III), consemnate în istoriografie
sub denumirea de pugio cu teacã, un ulcior cu tezaur de monede de argint datat în sec.XII, numeroase pistoale cu cremene,
unele cu douã þevi de metal suprapuse, datate în sec. XVIII,
aflate în impresionanta ºi valoroasa colecþie de arme a Muzeului Naþional Brukenthal Sibiu,
gramofoane, sfeºnice ºi samovare din bronz ºi alamã, ce au fãcut istorie prin pitorescul sec.
XX, fibulele din Epoca romanã.
În expoziþie, se regãsesc
vechi ºi valoroase tipãrituri:
cãrþi vechi religioase cu suport
de lemn, îmbrãcate cu piele de
viþel ºi ferecãturã de fier – “Tetraevanghel”, „Tetraevangheliar” de sec. XVI, deþinute de
colecþiile Muzeului Naþional al
Literaturii Române Bucureºti,
respectiv Complexului Naþional
Muzeal „Curtea Domneascã”
Târgoviºte, un “Antologhion”
datat la 1766, manuscrise - de
la 1766, 1804, brevete ºi vederi
vechi de la 1908, 1915, dar ºi
înscrisul olograf (scrisoarea) pe
care, în anul 1928, directorul
Liceului “Andrei ªaguna” Braºov, I. Moºoiu, o transmite autoritãþilor centrale, solicitând
clarificãri cu privire la donaþia
de carte pe care descendenþii
familiei Kogãlniceanu au fãcuto liceului braºovean ºi prin care
s-a constituit Biblioteca “Mihail
Kogãlniceanu”.
Publicul craiovean va putea
admira o gamã de obiecte de
patrimoniu pe suport textil (ilice, pieptare din secolele XIXXX), care au necesitat, în procesul de restaurare, aplicarea
unor tehnici specifice de þesewww.indiscret.ro

re, coasere, croºetare, brodare
ori vopsire. La acest capitol,
reþin atenþia veºmintele liturgice din mãtase brodate cu fire
metalice de argint ºi paiete, datate 1781, restaurate de specialiºtii Bisericii Romano-Catolice “SfântaTreime” din ClujNapoca, spectaculoase pungi de
bani din piele ºi aþã de bumbac
de la 1732, un ilic din bumbac,
lânã ºi blanã remarcabil þesut ºi
brodat cu motive florale, dar ºi
un cojoc femeiesc cu broderii
spectaculoase în roºu ºi negru.
Laboratorul de restaurare ºi
conservare, din cadrul Muzeului Olteniei Craiova, a avut pe
parcursul câtorva zeci de ani rezultate remarcabile ºi într-o dinamicã ascendentã. Proiectele sau succedat de la an la an cu finalitãþi spectaculoase. Nu ne referim doar la saloanele naþionale de restaurare, la sesiunile internaþionale de comunicãri, cu
prezenþe ºi personalitãþi ºtiinþifice valoroase în domeniu, ci ºi
la construirea ºi scenografia unor
expoziþii diverse tematic, care au
interesat ºi încântat publicul, atât
prin calitatea exponatelor, cât ºi
prin modul de expunere. Aceste
prezentãri ºi-au fost suficiente

Masã Colectia
Calinescu

prin valoarea lor intrinsecã, dar
ºi prin contextualizãrile ºi conþinuturile sociale sau, mai precis,
prin crearea unor punþi între oameni, indiferent de condiþia lor
socialã.

S

alonul Naþional de Restaurare ºi Conservare 2017 aduce în faþa
publicului piese valoroase din
patrimoniul cultural românesc
mobil, restaurate în perioada
2016-2017 de experþi din cele
mai importante centre/laboratoare de restaurare din þarã, prin
uzitarea celor mai noi tehnici ºi
materiale pentru investigare/
conservare/restaurare în domeniile ceramicii, textilelor, hârtiei
vechi ºi metalului.
Timp de mai bine de douã luni
au la dispoziþie craiovenii, ºi nu
numai, sã viziteze Salonul Naþional de Restaurare – manifes-

tare de amploare organizatã de
Muzeul Olteniei din Craiova ºi
realizatã cu aportul unor instituþii importante, îndeosebi muzee.
Conferinþa ºtiinþificã internaþionalã „Materie ºi materiale în/pentru conservarea patrimoniului – MATCONS
2017”, devenitã o manifestare
ºtiinþificã internaþionalã de
prestigiu, emblematicã pentru
restaurarea din România, va
reuni, la Craiova, în perioada
18-22 septembrie 2017, peste
90 de experþi restauratori din
þarã ºi 16 invitaþi din strãinãtate, membri în bordurile de conducere a diverselor comitete ale
Consiliului Internaþional al
Muzeelor - ICOM, din 10 þãri
(Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Portugalia, Italia,
Spania, Turcia, Serbia, Ungaria,
Slovenia, Croaþia). ªi în anul
2017, specialiºtii Laboratorului
de restaurare ºi conservare îºi
vor asuma ca obiective specifice afirmarea potenþialului creator ºi ºtiinþific al restaurãrii româneºti, oferind celor în domeniu prilejul de a împãrtãºi metode, studii ºi strategii privind
restaurarea-conservarea, oportunitatea de a fi la curent cu cele
mai noi studii privind complexul proces al restaurãrii, aparatura de investigaþie modernã,
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aspecte ale procesului tehnologic modern utilizat în acest
domeniu, precum ºi abordarea interdisciplinarã a noilor
tehnologii informaþional-comunicaþionale (investigaþii
fizico-chimice, sisteme/ingineria software în conservare, biotehnologie etc.).
Conferinþa se va desfãºura în limbile englezã ºi românã, fiind prezentate peste
80 de comunicãri ºi o sesiune de postere, toate având
girul ºtiinþific al specialiºtilor strãini ºi români, printre
care menþionãm: Ph.D. Jonathan Bowen (Marea Britanie), preºedinte al Societãþii Regale pentru încurajarea
artei, culturii ºi producþiei,
cercetãtor senior la Universitatea Oxford ºi Imperial
College, domnia sa având în
derulare proiecte culturale
de excepþie cu Muzeul de
ªtiinþã din Londra, Muzeul
Getty, Centrul Naþional de
Cercetare din Italia, Reþeaua Naþionalã a Patrimoniului Canada etc., Ph. D. Jana
Subic Prislan (Slovenia),
vicepreºedinte al Confederaþiei Europene a Organizaþiilor Restauratorilor (ECCO),
cu sediul în Bruxelles, preºedinte ICOM Slovenia, Ph.
D. Martin Cooper (Marea
Britanie), cercetãtor ºtiinþific ºi membru fondator al
Comitetului ªtiinþific Permanent al Consiliului Internaþional al aplicaþiilor fotonicii în restaurare-conservare, LACONA - Lasere în
Conservarea Operelor de
ARTÃ, Montserat Puges
(Spania), membru activ în
conducerea Consiliului Internaþional al Conservãrii
Mozaicului (ICCM), responsabil principal privind
intervenþiile asupra patrimoniului arheologic din Barcelona (ICUB, Spania), Ismail
Rakip Karas, Umit Atila,
Oya Cepni Onalan (Turcia),
cercetãtori ºi conservatori ai
Universitãþii Karabuk, care
au derulat celebrul proiect
internaþional de restaurare
“Safranbolu 2000”, conservarea integrativã/holisticã a
întregului oraº Safranbolu
(Turcia), sit arheologic
UNESCO, Florica Zaharia,
ºefa Centrului de restaurare/
conservare a textilelor, din
cadrul Muzeului Metropolitan de Artã din New York,
timp de 13 ani.
20 - 26 septembrie 2017
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Bustul Sfântului Ierarh
Martir Antim Ivireanul
va fi amplasat în faþa
Prefecturii Vâlcea

R

eafirmând lucrarea
culturalã sãvârºitã de
cãtre Sfântul Ierarh
Martir Ivireanul în inutul Olteniei de sub munte, prin care oraºului Râmnicu Vâlcea i-a fost
conferit titlul de „capitalã a tipografilor”, miercuri, 20 septembrie 2017, începând cu ora 10,
în faa Prefecturii Vâlcea va fi
aºezat bustul Pãstorului Eparhiei Râmnicului din perioada
1705-1708. Evenimentul cultu-

ral-duhovnicesc a fost iniiat de
cãtre Înaltpreasfinitul Pãrinte
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. Lucrarea a fost realizatã
de cãtre sculptorul Paul Popescu, fiind amplasatã în centrul
urbei vâlcene cu sprijinul Prefecturii Vâlcea, al Consiliului Judeean Vâlcea ºi al Primãriei municipiului Râmnicu Vâlcea.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

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.

20 - 26 septembrie 2017
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Marius Turaiche –
stãpânul culorilor
de Viorel Pîrligras

C

u 30 de ani de activitate expoziþionalã în
spate ºi 40 de personale, pictorul craiovean Marius Turaiche s-a prezentat în faþa
iubitorilor de artã cu o retrospectivã aflatã sub
titulatura „Armonii de toamnã”.
Credincios crezului sãu artistic, Marius Turaiche militeazã pentru pictura tradiþionalã, caracteristicã marilor maeºtri ce folosesc naturile statice ºi peisajele drept pretexte pentru savante armonii cromatice ºi o esteticã a frumosului. Florile sunt principalele teme ale tablourilor lui Marius Turaiche, iar artistul reuºeºte sã exprime întrun vast registru coloristic atât puritatea originarã
a plantelor, cât ºi emoþia degajatã de perfecþiunea Creaþiei. Peisajele oglindesc inevitabil rafinatele compoziþii ale naturii din Parcul „Romanescu”, artistul reuºind sã surprindã ºi atmosfera
momentului zilei, cu lumina ºi transformarea subtilã a culorilor. Aºa cum afirma acum câþiva ani
ºi Maria Bãlãceanu, director al Muzeului de Artã
din Drobeta-Turnu Severin, „Cunoscând bine regulile compoziþionale, dar având ºi mãsura spaþiului, creeazã adânci perspective clasice, pe orizontalã. Însã, deºi rare ca exerciþiu, perspectivele pe verticalã te surprind, transpunându-te într-o
viziune cosmicã, copleºitoare prin valoraþiile de
culoare”.

www.indiscret.ro

Urmaº direct, pe linie artisticã, al maestrului Ilie
Mãrineanu, al cãrui elev a fost la Liceul de Artã
din Craiova, Marius Turaiche promite sã îmbogãþeascã patrimoniul artiºtilor de mare clasã pe care
i-a dat, de-a lungul istoriei, Bãnia.
Galeria „Volard” a Casei de culturã a municipiului Craiova - „Traian Demetrescu” gãzduieºte
acest regal vizual tot restul lunii septembrie.

ACTUALITATE

de Doru Câplea
Consilier local PNL

Reabilitarea Colegiului
Naþional „Carol I“– altã
minciunã marca PSD!

D

upã ºiruri de promisiuni ale reprezentanþilor administraþiei locale în legãturã cu reabilitarea ºi
consolidarea clãdirii Colegiului Naþional „Carol I“, zilele
acestea am aflat cã s-a anulat
ºi procedura de licitaþie demaratã în luna iunie a acestui an.
Practic, în acest moment, suntem la nivelul anului 2014,
când, la deschiderea anului
ºcolar, doamna primar Lia Olguþa Vasilescu anunþa cu surle
ºi trâmbiþe începerea unor ample lucrãri de reabilitare la
acest colegiu.
De atunci a urmat o adevãratã telenovelã, în februarie
2016 doamna primar punea în
scenã o adevãratã regie prin
care spera sã-ºi scuze incompetenþa, ordonând subordonaþilor sã plimbe cãrucioare de
supermarket, pline cu documente, transformând ºedinþa
Consiliului Municipal Craiova
într-un adevãrat circ. Iatã cã
intervenþiile consilierilor liberali de la acea vreme nu au fost
tendenþioase ºi rãu-intenþionate, aºa cum susþinea doamna
primar, fiindcã suntem aproape de finalul anului 2017 ºi
Colegiul ”Carol I” nu numai cã
nu a fost reabilitat, ba chiar starea de degradare s-a accentuat.
În luna martie a acestui an,
sesizând bâlbâielile reprezentanþilor executivului în privinþa reabilitãrii acestui colegiu,
am întrebat încã o datã când
estimeazã aceºtia cã se vor finaliza lucrãrile de consolidare, având în vedere cã în bugetul Craiovei pe 2017 fuseserã prevãzuþi foarte puþini
bani pentru reabilitare, iar niciunul dintre termenele înaintate nu fusese respectat.
Rãspunsul a venit prompt de
la primarul interimar la acea
vreme, Mihai Genoiu: „Am
alocat suma de un milion cinci
sute de mii lei, însemnând
cheltuieli de proiectare ºi execuþie. Am fãcut socoteala în

felul urmãtor: cã procedura de
licitaþie se întinde pe durata a
4-5 luni de zile, procedura de
proiectare care va fi prima parte, la fel, se va derula pe o perioadã de 4-5 luni de zile, nu
ºtiu exact cât este prevãzutã în
caietul de sarcini, ºi automat,
pentru execuþie în 2017 nu va
mai rãmâne foarte mult timp
decât pentru demararea lucrãrilor, având în vedere cã este
ºi perioada de iarnã. Problema
este cã îl demarãm ºi nimeni
nu îl va mai putea întoarce înapoi. De aici încolo, probabil
cã va face obiectul licitaþiei
termenul de execuþie al acestor lucrãri, sã nu uitãm cã este
vorba de un monument istoric,
este vorba de un monument cu
reabilitare. Nu este o simplã
construcþie, este un proiect
delicat“.
Acest rãspuns ambiguu, fãrã
a înainta un termen concret,
mã face sã cred cã încã de
atunci domnia sa cunoºtea limitele executivului pe care
acum îl conduce în calitate de
primar ales, iar acest nou eºec
nu a fost deloc o surprizã.
Din pãcate, pãrinþii elevilor
care învaþã la Colegiul Naþional „Carol I“ au primit un nou
pumn în plex, în urma unei
decizii aberante a conducerii
colegiului, aceºtia nu vor mai
putea sã îºi aºtepte copiii în
curtea unitãþii. În condiþiile în
care circulaþia pietonalã este
restricþionatã în jurul clãdirii,
în condiþiile în care chiar la
poarta ºcolii este o intersecþie foarte periculoasã, în condiþiile în care din faþada clãdirii cad la propriu bucãþi de
zid, aceastã mãsurã nu face
decât sã sporeascã gradul de
îngrijorare în privinþa securitãþii elevilor.
Sper ca mãcar în al doisprezecelea ceas administraþia sã
se trezeascã ºi situaþia de la
aceastã unitate de învãþãmânt,
atât de prestigioasã, sã fie rezolvatã!
20 - 26 septembrie 2017
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Raluca Bãcãoanu,
convocatã în premierã
la naþionalã!
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Zidul de la 4,6 lei,
de netrecut pentru euro

E

uro forþeazã, de aproape o lunã, depãºirea pragului de 4,6 lei, lovindu-se însã de zidul ridicat de
banca centralã, care nu agreazã trecerea spre valorile de
4,62 – 4,63 lei.
Pe parcursul perioadei analizate, fluctuaþiile cursului s-au
redus la culoarul 4,5980 ºi
4,5986 lei, foarte aproape de
maximul ultimilor cinci ani.
Reamintim cã maximul istoric
al cursului de 4,6481 lei, a fost
înregistrat la începutul lui august 2012, în plinã crizã politicã provocatã de suspendarea
preºedintelui Bãsescu.
La finalul intervalului, BNR
a stabilit o medie de 4,5982 lei,
cotaþiile din piaþã fluctuând
între 4,598 ºi 4,603 iar închiderea realizându-se la 4,598 –
4,601 lei. De altfel, euro a depãºit aproape zilnic pragul de
4,6, maximul atins fiind de
4,614 lei.
În opinia dealerilor bancari
depãºirea pragului de 4,6 este
doar o chestiune de zile, urmãtoarea rezistenþã situându-se la
4,62 – 4,63 lei.
Comisia Naþionalã de Prognozã anticipeazã pentru acest
an o medie a euro de 4,56 lei,
faþã de 4,46 lei în cazul prognozei de iarnã, pentru ca în 2018
aceasta sã coboare la 4,55 lei,
comparativ cu 4,44 lei cât se
estima în ianuarie. În privinþa
dolarului american, prognoza
pentru 2017 este de 4,07 lei, în
scãdere de la 4,21 lei, cât se estima la începutul acestui an, iar
pentru anul viitor de 4,14 lei.
Cursul dolarului american a

crescut de la 3,8421 la 3,8657
lei, în condiþiile în care s-au
înmulþit speranþele cã proiectul de scãdere a impozitelor va
fi aprobat de Congresul SUA.
La finalul intervalului, media
a scãzut la 3,8492 lei, când
cotaþiile din piaþã au fluctuat
între 3,842 ºi 3,861 lei.
Deprecierea monedei elveþiene pe pieþele internaþionale, de la 1,138 la 1,153 franci/
euro, s-a resimþit ºi pe cea localã, cursul coborând de la
4,0319 la 3,9984 lei, minim al
ultimilor aproape trei ani. La
finalul perioadei, media a fost
stabilitã la 4,0113 lei.
Pânã în ultima ºedinþã a perioadei, perechea euro/dolar a
fluctuat între 1,1867 ºi 1,2029
dolari, pentru ca aversiunea
faþã de risc, provocatã de racheta nord-coreeanã care a
survolat Japonia, sã aducã o
creºtere la 1,1902 – 1,1987
dolari. Reacþiile nu au fost de
duratã, astfel cã la finalul perioadei euro fluctua între
1,1915 ºi 1,1970 dolari.
Importantã, în opinia investitorilor, a fost scãderea în luna
august a vânzãrilor cu amãnuntul din SUA ºi a sentimentului consumatorilor.
Investitorii aºteaptã acum
întâlnirea Comitetului pentru
politicã monetarã a Rezervei
Federale (FOMC), pentru a
afla dacã rata dobânzii va fi
majoratã din nou, mãsurã programatã a avea loc pânã la
sfârºitul anului.

“Pivotul echipei HCM Râmnicu Vâlcea, Raluca Bãcãoanu,
a fost convocatã în premierã la
lotul naþional de senioare, care
se va reuni pe 22 septembrie, la
Râmnicu Vâlcea”, anunþã
Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea.
”România va juca în Sala
Sporturilor Traian din Râmnicu Vâlcea, pe 27 septembrie,
contra Austriei, în primul meci
din preliminariile Campionatului European. Biletele pentru
acest meci pot fi achiziþionate
online de pe eventim.ro, din reþeaua partenerilor Eventim sau
de la salã, în ziua meciului. La
doar patru zile distanþã, naionala va juca al doilea meci din grupã în deplasare, cu Portugalia”,
a mai precizat HCM.

Dãeºti-Vâlcea, poze
de colecþie cu copiii de la
grãdiniþa recent inauguratã
Î

n comuna Dãeºti, judeþul
Vâlcea, a fost inauguratã o
grãdiniþã cu program prelungit, într-o clãdire reamenajatã a fostei ºcoli Dãeºti. Pentru aceastã investiþie, de care
beneficiazã 15 copii, au fost
aprobaþi din bugetul local
10.000 de lei, din care s-au
cheltuit 6.500 lei. ”Astãzi (n.r.
18 septembrie) a fost prima zi

în care Grãdiniþa cu Program
Prelungit Dãe’ti ºi-a deschis
porþile pentru micuþii preºcolari, care vor beneficia de dotãri moderne (paturi ºi lenjerie), dar ºi de masa caldã. Domnul viceprimar Ciprian Olaru
alãturi de domnul Popolan
Gheorghe aduc mulþumiri pe
aceastã cale colectivului de pãrinþi pentru colaborare”, a

anunþat Primãria Dãeºti pe pagina de socializare. Iar fotografiile de pe pagina de facebook
ªcoala Gimnazialã Dãeºti, cu
micuþii care dorm mulþumiþi,
sunt mai mult decât semnificative. În Dãeºti îºi desfãºoarã
activitatea trei ºcoli ºi trei grãdiniþe, la care sunt înscriºi circa 250 de copii.
(M.P.)

Analiza cuprinde perioada
12 – 18 septembrie
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
20 - 26 septembrie 2017
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good.bee Credit IFN SA,
parte a grupului Erste, una
dintre cele mai mari instituþii
financiare nebancare de microfinanþare din România, ºia extins reþeaua teritorialã
prin deschiderea celei de a
24-a sucursale în localitatea
Matca (Galaþi).
Produsele de finanþare oferite de good.bee Credit sunt
adaptate specificului activitãþii clienþilor. Aceºtia pot beneficia de planuri de rambursare flexibile, stabilite în
funcþie de sezonalitatea activitãþii, pauze la plata ratelor
de pânã la 9 luni pe an, precum ºi alte beneficii pe care
le pot afla vizitând noul sediu din localitatea Matca, str.
Principalã, nr.1274.
„Ne-am dorit deschiderea
unei noi sucursale în localitatea Matca din dorinþa de a
fi cât mai aproape de clienþii
noºtri. Colaborãm cu producãtorii agricoli ºi cu micii întreprinzãtori din zonã de mai
bine de 10 ani, prin intermediul sucursalelor din Brãila ºi
Focºani, iar acest fapt ne-a
fãcut sã dorim o întãrire a relaþiei printr-o sucursalã localã.
De asemenea, am þinut cont
ºi de faptul cã Matca este un
puternic bazin legumicol, iar
susþinerea agricultorilor a fost
întotdeauna importantã pentru noi. Prin echipa localã,
suntem mai aproape de clien-

þii noºtri, asigurând servicii
prompte bazate pe o încredere
reciprocã mai mare, consolidând colaborarea cu toate categoriile de afaceri“, a declarat dl.
Oleg Moraru, CEO good.bee
Credit IFN SA.
Pentru mai multe informaþii,
cei interesaþi pot intra în legãturã cu reprezentanþii good.bee
Credit IFN SA la numãrul de
telefon 021.212.07.30 sau pe
www.goodbeecredit.ro
Background info
good.bee Credit IFN SA este
o Instituþie Financiarã Nebancarã înscrisã în Registrul Special al BNR, parte a grupului
Erste, înfiinþatã în 2009, având
ca obiectiv fundamental asigurarea unor servicii financiare
de bunã calitate, punând la dispoziþie celor care au afaceri în
derulare, dar care îºi doresc sã
le dezvolte, resursele financia-

re care le sunt necesare pentru sporirea ºanselor de reuºitã.
Ca linie generalã de abordare, good.bee Credit IFN SA
þinteºte cu precãdere clienþii
care se încadreazã în profilul micului întreprinzãtor din
zona România (Producãtor
Agricol, Întreprindere Individualã, Întreprindere Familialã, PFA, SRL etc.), dornici
sã îºi dezvolte în mod continuu activitatea pe care o desfãºoarã.
good.bee Credit IFN SA a
construit o reþea puternicã la
nivel naþional formatã din 24
centre regionale + sediul
central acoperind toate judeþele þãrii. Reþeaua noastrã
este în plinã dezvoltare ºi dispune de consultanþi specializaþi care vin în sprijinul
antreprenorilor cu cele mai
bune soluþii financiare.

Activitate a SC APAVIL SA –
Centru Exploatare Nord
SC APAVIL SA – Centrul
Exploatare Nord a desfãºurat
în sãptãmâna 11 – 15 septembrie 2017 o serie de activitãþi în
întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. Au
fost remediate 3 avarii la reþeaua de apã pe Calea lui Traian
nr. 24, str. 24 Ianuarie ºi Mihai
Viteazu din oraºul Cãlimãneºti,
o avarie pe strada Unirii din oraºul Brezoi ºi 2 avarii în comuna
Berislãveºti.
PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-a executat branºament nou
pe strada Anton Pann din oraºul Cãlimãneºti;
- s-au verificat ºi s-au curãþat
cãminele de racord ale scãrilor
www.indiscret.ro

de bloc, subsolurile blocurilor,
rigole ºi guri de scurgere;
- s-au vidanjat fosele septice
la ºcolile din satele Titeºti ºi
Boiºoara;
- s-a executat racord canalizare pe Calea lui Traian din oraºul Cãlimãneºti;
- s-a refãcut branºament pe
strada 24 Ianuarie, nr. 5 din oraºul Cãlimãneºti;
- s-a înlocuit regulator de presiune în satul Bãiaºu din comuna Periºani;
- s-au fãcut verificãri la hidranþii stradali din oraºul Brezoi ºi s-au luat mãsurile necesare pentru remedierea defecþiunilor constatate;
- s-au executat lucrãri pentru
devierea conductei de apã po-

tabilã PEHD DN 125 pe strada
Voineºiþa din comuna Voineasa;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
Staþia de epurare Brezoi, la Staþia dr epurare Sãlãtrucel, la Staþiile de pompare din cadrul Sectorului Brezoi (staþiile SP1, SP2
ºi Spinu) ºi la Staþia de epurare
Voineasa;
APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în cursul sãptãmânii trecute, au fost
verificate ºi înlocuite apometre
în toata aria de operare, acolo
unde acestora, din punct de vedere metrologic, urma sã le expire verificarea metrologicã sau
se deterioraserã.
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de Virgil Dumitrescu
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Un 2-2 de pus în ramã
n derby-ul de la Severin, de
sâmbãta trecutã, cu Dinamo Bucureºti, oltenaºii lui
Devis Mangia s-or fi gândit cã,
în fotbal, ca ºi în viaþã, ultima
impresie conteazã. Au revenit
spectaculos de la 0-2, au egalat
ºi, dacã s-ar mai fi pus ºapteopt minute, peste adiþional, se
prea poate sã fi câºtigat. ªapteopt minute din cele peste treizeci irosite în prima reprizã spre
a-i scoate din tranºee pe dinamoviºti, singura lor soluþie fiind contraatacul. Cinic spus, iau scos. În ’18, Rivaldinho, lansat ca la manual de Salomao, na avut altceva de fãcut decât sã
înþepe balonul între niºte apãrãtori rãmaºi ca la dentist. ªi se
fãcu 0-1! Zona medianã se încinge. În ’28, Zlatinski vede
roºu în urma unei agresiuni, vizualizatã sangvinar, asupra lui
Costache. Care Costache îl controleazã ºi el de la genunchi în
jos, mai mult decât se permite,
pe brazilianul Gustavo. Se joacã zece la zece, una caldã, alta
rece. Se recompun liniile, numai cã, în ’49, Salomao, cel mai
dezgheþat din trupa lui ”Guriþã”, reactiveazã tabela: 0-2. Un
scor mincinos, avea, spre lauda lui, sã declare Cosmin Contra, antrenorul ”câinilor”, propus între timp selecþioner. Puþine directe de acest fel, onest,
din partea ”cinstitelor feþe” din
fotbal, cãdelniþându-se pe sine,
ricoºând vehement în alþii. Chitiþi pe cãutarea adevãrului necondiþionat, oltenaºii lui Devis
Mangia devin olteni de-a bine-

Î

lea, maturi, stãpâni pe ei, cu lecþia însuºitã. Iuþi, combinativi,
imprevizibili. Bãluþã înscrie în
’75, natural, am zice, la o centrare perfectã a lui Burlacu, înlocuitorul lui Briceag, semn cã
antrenorul italian a mizat pe
”focul la ei”, cunoscut dicton
românesc. Va urma un sfert de
ceas de pus în ramã, pentru toate gusturile, adversarul face faþã
din ce în ce mai sporadic ºi cedeazã, iarãºi natural, în ’89.
Acelaºi Burlacu, indiscutabil
cel mai creativ ºi lucid component al Universitãþii (vezi ºi episodul clujean), ºuteazã teafãr de
la 25 de metri, lãsându-l mascã
pe nefericitul Penedo. Vor fi
ºapte minute pe deasupra celor nouãzeci, dar timpul se
contractã, ocaziile gazdelor se
þin lanþ, mingea intrã ºi nu intrã în gol, tribunele sunt în delir. ”Am jucat la un nivel înalt,
puteam sã câºtigãm”, avea sã
declare tehnicianul italian. Pe
lângã aceea cã din nou i-a fost
dat sã schimbe partitura din
cauza jucãtorului în minus. Îmbucurãtor este cã ”alb-albaºtrii” aratã un fotbal inventiv,
spectaculos, poate puþin ”retro”, neîmpãnat cu tacticizãri
pretenþioase. Oricum, atipic
pentru un campionat în care
auzim pânã la surzenie, ca o
scuzã, ”important e cã am câºtigat”. Se anunþã în continuare o toamnã fierbinte, ba chiar
ºi o iarnã fierbinte pentru a
prinde play-off-ul ºi de-acolo
mai departe. Asta pentru cã,
dacã Europa nu e, nimic nu e.
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O nouã sucursalã
good.bee Credit la
Matca, judeþul Galaþi

Crampoane
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Deputatul Buican, interpelare privind
problemele Serviciului de Ambulanþã
P

pag. 16

un an la altul un trend crescãtor.
De exemplu, dacã la nivelul anului 2015 exista un numãr de
4.525 de ambulanþieri, în anul
2016 numãrul acestora a scãzut
la 4.325. Cu toate acestea, Serviciul de Ambulanþã a avut în
anul 2016 un numãr de aproape
3 milioane de intervenþii.

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

În finalul interpelãrii, deputatul Cristian Buican i-a solicitat domnului Florian-Dorel
Bodog informaþii privind calendarul preconizat la achiziþia de
autosanitare pentru dotarea Serviciului de Ambulanþã, mãsurile pe care le are în vedere pentru reducerea deficitului de per-

sonal ale acestui serviciu de urgenþã ºi numãrul de ambulanþe
pe care le va aloca judeþului
Vâlcea, dupã finalizarea procedurilor de achiziþionare ale
acestora.
„Din pãcate, situaþia Serviciului de Ambulanþã nu este una
foarte bunã. Deficitul de personal este undeva la 40% la nivel
naþional, iar mult promisa dotare cu maºini noi se lasã mult
aºteptatã. Nu pot sã nu remarc
lipsa de interes ºi implicare a
autoritãþilor competente în privinþa principalului serviciu de
urgenþã medicalã din þarã. Ignoranþa PSD-iºtilor din Ministerul Sãnãtãþii poate avea urmãri
tragice, de a duce chiar la pierderea de vieþi omeneºti. Minimum 30% din cele aproape 3
milioane de urgenþe pe care
acest serviciu le are în fiecare
an sunt fãcute cu ambulanþe
care nu corespund standardelor
legale în domeniu. Astfel,
anual, viaþa a aproape 1 milion
de pacienþi români este pusã în
pericol, iar reprezentanþii PSD
din Guvern se ceartã cine sã
facã licitaþia pentru maºini noi”,
a declarat preºedintele PNL
Vâlcea, deputatul Cristian Buican.
Sursa: PNL Vâlcea

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

Pensiunea Siva

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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Preºedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, i-a atras
atenþia ministrului sãnãtãþi ºi asupra deficitului de personal din
cadrul celui mai important serviciu de urgenþã medicalã din
România, subliniind faptul cã la
fel ca ºi în cazul dotãrii cu autosanitare, Serviciul de Ambulanþã înregistreazã probleme ºi în ceea ce priveºte
lipsa de personal. Potrivit
sindicatului reprezentativ,
„deficitul de personal, conform actelor normative în
vigoare, este de 40 la sutã”.
Din pãcate, acest deficit de
personal înregistreazã de la
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rin intermediul unei
interpelãri adresate
Ministerului Sãnãtãþii, deputatul Cristian Buican îi atrage atenþia domnului Florian-Dorel Bodog privind deficitul de personal ºi
de autosanitare cu care se
confruntã Serviciul de Ambulanþã. Conform informaþiilor publice oferite de cãtre Federaþia Naþionalã Sindicalã „Ambulanþa”, la nivel naþional, „parcul de ambulanþe conþine 2.090 ambulanþe, între care cu vechime între 3 ’i 5 ani sunt 16%,
între 5-7 ani - 10%, între 710 ani - 65%, peste 10 ani 9%. Activitatea se desfãºoarã cu un procent de 50% din
numãrul optim de ambulanþe necesar. De asemenea, un
procent de 30% din numãrul de ambulanþe din dotare au norma de casare sau
de declasificare, ambulanþe care în conformitate cu
legislaþia în vigoare nu pot
fi folosite în asistenþa medicalã de urgenþã”. Mai mult
decât atât, nu existã judeþ
din România în care Serviciul Judeþean de Ambulanþã sã funcþioneze la parametrii optimi, în ceea ce priveºte dotarea cu autosanitare,
articolele din presa centralã
sau localã privind lipsa unui
numãr suficient de ambulanþe sau existenþa de ambulanþe cu peste 500.000 sau
chiar 1.000.000 de km la
bord, fiind mai mult decât
sugestive.

