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ADMINISTRAÞIE

Primãria þine Eco Sud
cu tariful la poartã

de Nicuºor Fota

F

irma de la Mofleni solicitã consiliului local majorarea tarifului practicat
pentru deºeurile municipale,
stabilit în prezent la 21 de euro
pe tonã, venind în plus cu încã
ºase cereri, toate având ca obiect sume de bani care, din calculele lor, ar fi trebuit achitate
de primãrie, din diverse motive. Proiectul de hotãrâre supus
dezbaterii aleºilor locali de conducerea executivã a primãriei,
aflat deja la a doua variantã pe
site-ul municipalitãþii, prevede
refuzuri în serie pentru pretenþiile Eco Sud.

Bilanþ provizoriu:
ºase refuzuri,
o prorogare
Singura excepþie este cea referitoare la majorarea temporarã a tarifului de depozitare la
Mofleni în concordanþã cu valoarea estimatã în Proiectul privind estimarea costurilor de închidere ºi monitorizare postînchidere a Depozitului Ecologic
Mofleni, caz în care se propune
amânarea deciziei pentru o datã
ulterioarã. „Art 1. Se prorogã
soluþionarea cererii privind majorarea tarifului de depozitare
cu valoarea estimatã în Proiectul privind estimarea costurilor
de închidere ºi monitorizare
27 septembrie - 3 octombrie 2017

Un nou proiect de hotãrâre privind majorarea
tarifului plãtit de municipalitate pentru depozitarea gunoiului la Mofleni intrã pe ordinea de zi
a ºedinþei de consiliu local din aceastã lunã.
Documentul ajunge la votul consilierilor locali
în varianta „contra”, cu toate solicitãrile Eco
Sud propuse la respingere. Din ºapte cereri
formulate de administratorul depozitului ecologie, ºase sunt tratate cu refuz, una singurã
fiind amânatã pentru o datã ulterioarã, când
edilii se vor convinge prin propria expertizã de
calculele efectuate de Eco Sud pentru majorarea tarifului.
postînchidere a Depozitului
Ecologic Mofleni, costuri stabilite în baza proiectului întocmit
de S.C. ARGIF-PROIECT
S.R.L., la o datã ulterioarã, în
vederea verificãrii acestuia de
cãtre o persoanã fizicã sau juridicã autorizatã. Art.2. Se respinge cererea privind introducerea
sumei de 124.659,03 lei, reprezentând provizioane de închidere ºi monitorizare postînchidere, în structura elementelor de
cheltuieli, întrucât aceste sume
nu sunt aferente perioadei de
referinþã, respectiv august
2015-iulie 2016, fiind fundamentatã ºi în afara termenului
legal privind prescripþia dreptului material la acþiune, potrivit
art. 2517 din Legea nr.287/2009
privind Codul Civil. Art.3. Se
respinge cererea privind introducerea sumei de 55.881,91 lei,
reprezentând pierderile rezulta-

te ca urmare a faptului cã nu a
fost soluþionatã cererea de modificare a tarifului din iulie
2013, în structura elementelor
de cheltuieli, întrucât aceste
sume nu sunt aferente perioadei de referinþã, respectiv august 2015-iulie 2016, fiind fundamentatã ºi în afara termenului legal privind prescripþia
dreptului material la acþiune,
potrivit art. 2517 din Legea
nr.287/2009 privind Codul Civil. Art.4. Se respinge cererea
privind introducerea sumei de
21.493.04 lei, reprezentând
fluctuaþiile de T.V.A. în perioada 2010-2016, în structura elementelor de cheltuieli, deoarece tariful a fost stabilit în euro
inclusiv T.V.A. în contractul de
asociere încheiat cu Primãria
Municipiului Craiova, iar diferena de cota de T.V.A. nu este o
cheltuialã efectivã, conform

prevederilor art.21 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, coroboratã cu Hotãrârea
Guvernului nr.44/2004 privind
Normele de aplicare a Codului
fiscal ºi nu se recupereazã prin
tarif. Art.5. Se respinge cererea
privind introducerea sumei de
2.583.463,46 lei, reprezentând
ajustarea indicelui de preþuri pe
perioada sept. 2008-iulie 2016,
în structura elementelor de cheltuieli, ce nu poate fi luatã în
considerare la stabilirea tarifului, deoarece ajustarea tarifului
solicitat cu indicele preþului de
consum se aplicã la contractele
cu tarife calculate în moneda
naþionalã. Art.6. Se respinge
cererea privind introducerea
sumei de 714.063 lei, reprezentând taxa teren, în structura elementelor de cheltuieli, întrucât
aceastã sumã nu este aferentã
perioadei de referinþã, august
2015-iulie 2016. Art.7. Se respinge cererea privind introducerea sumei de 717.938 lei, reprezentând accesorii ale taxei
pe teren, aferente perioadei
2008-2012, în structura elementelor de cheltuieli, întrucât
aceastã sumã nu este aferentã
perioadei de referinþã, august
2015-iulie 2016, iar accesoriile
sunt cheltuieli nedeductibile fiscal, conform prevederilor Legii
nr.571/2003 ºi ale Hotãrârii
Guvernului nr.44/2004 privind
Normele de aplicare a acesteia”,

se aratã în proiectul aflat pe ordinea de zi a ºedinþei de consiliu local din 28 septembrie.

Motivaþia edililor:
”N-avem specialiºti!”
Motivul invocat de municipalitate pentru amânarea deciziei
cu privire la unicul articol din
proiectul de hotãrâre rãmas în
suspensie este cã aparatul primãriei este deficitar, mai precis
cã nu are pe statul de platã specialiºti care sã verifice ºi sã-ºi
dea cu pãrerea cu privire la proiecul depus de ECO Sud. „Se
constatã faptul cã la nivelul autoritãþii administraþiei publice
locale nu existã specialiºti care
sã verifice Proiectul privind estimarea costurilor de închidere
ºi monitorizare postînchidere a
Depozitului Ecologic Mofleni
ºi pe cale de consecinþã, acesta
nu poate fi supus Consiliului
Local al Municipiului Craiova
decât sub rezerva verificãrii ºi
actualizãrii acestui proiect conform art. 12, alin. 4 din H.G. nr.
349/2005 privind depozitarea
deºeurilor, de cãtre o persoanã
fizicã sau juridicã autorizatã. În
funcþie de rezultatul verificãrilor urmeazã sã fie supusã ulterior Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea sau
respingerea acestui proiect”, se
aratã în raportul întocmit de
funcþionarii Primãriei Craiova.
www.indiscret.ro
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PNL şi ALDE au început să se

POLITICÃ

rãzboiul între liberalii doljeni
„La început te vor ignora, apoi vor râde de tine,
apoi vor lupta împotriva ta ºi apoi vei câºtiga“
spunea, într-unul dintre faimoasele sale citate,
Mahatma Gandhi. Cuvintele fostului lider indian
par sã descrie perfect relaþia dintre filialele
doljene ale PNL ºi ALDE. Astfel, dupã ce vreme
de aproape un an ºi jumãtate liberalii au preferat sã-i ignore ori sã-i ia în bãºcãlie pe „fraþii
vitregi“ din ALDE, sãptãmâna trecutã am ajuns
la faza atacurilor. Rãmâne de vãzut dacã, dupã
acest moment, conform citatului, liberal-democraþii vor ºi câºtiga.
de Dan Olteanu
nfiinþat de liberalii fideli
fostului preºedinte al PNL
Cãlin Popescu Tãriceanu,
Partidul Alianþa Liberalilor ºi
Democraþilor (ALDE) s-a prezentat încã de la început drept
casa „adevãraþilor liberali“, încercând sã atragã de partea lor
cât mai mulþi membri PNL. La
Dolj, strategia a început sã fie
implementatã spre sfârºitul anului 2015, atunci când deputatul
Ion Cupã a pus pe picioare organizaþia judeþeanã a partidului.
La început cu câte un membru
al organizaþiilor de cartier, mai
apoi cu foºti consilieri ºi primari
de comune, pentru ca, mai apoi,
sã asistãm la trecerea unor întregi organizaþii, cum a fost cazul celei de la Ghidici, sau, cum
a fost cazul dupã alegerile locale din iunie 2016, a unor primari proaspãt aleºi în funcþii.
Totuºi, deºi primea loviturã
dupã loviturã, PNL Dolj a preferat sã ignore situaþia ori a luat
în râs plecãrile, pe care le-a considerat „neimportante“. Asta
pânã la finalul sãptãmânii trecute, când plecarea unui vicepreºedinte al organizaþiei judeþene pare sã fi tulburat apele în
filialã.

Î

Ilinca a ales ALDE
Ceea ce, în cursul dimineþii de
vineri - 22 septembrie, era doar
un zvon, pierderea unor membri
www.indiscret.ro

ai partidului a devenit certitudine pentru PNL în momentul în
care, în cadrul unei conferinþe de
presã, lângã liderul ALDE Dolj
au apãrut Adinel Ilina, pânã
atunci vicepreºedinte al PNL
Dolj, ºi actualul primar al comunei Sãlcuþa, Eugen Giurcã.

Ultimul transfer
al ALDE, un fost
vicepreºedinte
al PNL Dolj
Adinel Ilinca – vicepreºedinte ALDE: „Marele PNL este
marele PDL“
Adinel Ilinca, pânã ieri vicepreºedinte al PNL Dolj, a trecut în tabãra ALDE, acuzând
faptul cã actualul PNL este, de
fapt, fostul PDL, iar deciziile
importante se iau de cãtre un
grup restrâns de persoane, nu în
cadrul partidului. Acesta nu a
venit singur, ci însoþit de Eugen
Giurcã, primarul liberal al comunei Sãlcuþa, care a declarat
cã, începând de azi, este un susþinãtor al ALDE. „ALDE Dolj
continuã procesul de consolidare a structurilor sale organizatorice ºi rãmâne un partid deschis tuturor doljenilor care cred
în valorile unui liberalism autentic de secol 21. Salutãm faptul cã ni se alãturã oameni valoroºi, atât dintre cei care nu au
mai fãcut politicã, dar ºi liberali adevãraþi, foºti membri
PNL, care au înþeles cã ALDE

este casa liberalismului în România. În aceastã sãptãmânã sau alãturat echipei noastre domnul Adinel Ilinca, fost vicepreºedinte al PNL Dolj, precum ºi
alþi membri ai organizaþiilor
PNL din municipiul Craiova.
De asemenea, salutãm decizia
domnului Eugen Giurcã, primar
al comunei Sãlcuþa, de a adera
la programul nostru politic ºi de
a fi partener ALDE de acum înainte. Îi aºteptãm în rândurile
noastre pe toþi cei care cred în
libertãþile ºi drepturile cetãþenilor“, a declarat deputatul Ion
Cupã.

Lipsã de
transparenþã,
motivul invocat
de Ilinca
Adinel Ilinca ºi-a motivat decizia de a pãrãsi PNL-ul prin
faptul cã deciziile importante nu
ar mai fi discutate în cadrul partidului, ci ar fi luate de un grup
restrâns de persoane, provenite
din fostul PDL. „Marele PNL
este, la ora actualã, marele PDL.
Deciziile se iau de patru-cinci
persoane din vechiul PDL ºi nu
se discutã în mod transparent.
Spre exemplu, listele pentru alegerile parlamentare nu au fost
discutate în cadrul Biroului Judeþean“, a declarat Ilinca. Acesta a dat ºi douã exemple de localitãþi unde PNL a pierdut lupta pentru funcþiile de primar în
urma unor decizii greºite luate
de conducerea filialei. „La alegerile locale, actualul primar al
comunei Bucovãþ, Cristi Tuþã,
a fost candidatul nostru (candidatul PNL – n.red.), a ieºit pe
primul loc în sondaje, însã nu a
fost acceptat, iar el a fost obligat sã candideze din partea
ALDE ºi a câºtigat. Un alt
exemplu este comuna Moþãþei.
Candidatul propus de mine,
care era primul în sondaje, asupra lui s-au fãcut presiuni cu o

lunã înainte de alegeri sã renunþe. El nu a renunþat, iar toþi cei
patru consilieri PDL au plecat
ºi au candidat împotriva lui din
partea altor partide. El a pierdut primãria la 100 de voturi“,
a mai spus fostul vicepreºedinte al ALDE Dolj.
La rândul sãu, edilul comunei Sãlcuþa, care a ales sã vinã
alãturi de ALDE, a dat vina pe
lipsa de dialog, apreciere ºi comunicare cu primarii a conducerii PNL Dolj. „Un partid creºte prin primari. Atâta timp cât
primarii nu sunt întrebaþi de nimic, nu se þine cont de opinia
lor… nu mi-am mai regãsit locul în partid“, a declarat Giurcã, aflat la primul mandat de
primar.

„ALDE Dolj este
un partid râmã!
I-au amãgit
pe Giurcã ºi Ilinca“
În mod neaºteptat, deºi pânã
atunci refuzase sã comenteze
plecãrile din partid ale unor
membri, conducerea PNL Dolj
a reacþionat prin vocea deputatului Nicolae Giugea. „Domnul
primar de la Sãlcuþa, nu ºtiu
dacã aveþi cunoºtinþã, dar este
la ultimul termen la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie într-un
proces cu ANI pentru o incompatibilitate. El a pierdut deja pe
fond acest proces. De aceea, eu
cred cã cei de la ALDE i-au promis cã îl vor ajuta cu acest proces, i-au luat minþile, ºi probabil pe fondul dezamãgirii de aºi vedea mandatul pierdut în
acest mod, domnul Giurcã a
ales aceastã cale. În ceea ce-l
priveºte pe domnul Ilinca, sincer nu ºtiu care au fost motivele ce au stat la baza deciziei sale.
Ceea ce pot sã spun este cã dânsul ne-a spus, acum vreo douã
sãptãmâni, cã are niºte probleme personale ºi din acest motiv
stã mai retras. Pesemne cã aces-

tea erau problemele pe care le
avea“, a declarat Giugea, care a
comparat filiala Dolj a ALDE
cu o râmã: „ALDE, la nivelul
judeþului, nu este un partid, este
o râmã care nu are ochi, nu are
cap ºi care se miºcã lovindu-se
de unii ºi de alþii“.

Cupã: Partidul Nimic
Liberal Dolj
Declaraþiile fostului preºedinte al PNL Dolj nu au rãmas fãrã
ecou, astfel cã ALDE Dolj a reacþionat printr-un comunicat de
presã în care a înþepat PNL,
numindu-l „ Partidul Nimic Liberal“. „Observãm cã liderii
Partidului Nimic Liberal Dolj
þin cu tot dinadinsul sã coboare
în mocirlã competiþia politicã
localã. (...) Este regretabil pentru un om cu pãrul alb (deputatul Nicolae Giugea - n.red.),
care a îndeplinit atâtea funcþii,
sã aibã o astfel de reacþie atât
de departe de onoarea statutului sãu public. Prin aceastã declaraþie suburbanã a „domnului“ Nicolae Giugea, fãcutã la
adresa noastrã, a celor din
ALDE Dolj, liderii PNL Dolj ºiau dat încã o datã examenul de
bun simþ public, examen pe care
l-au ratat fãrã drept de apel. (...)
Punem aceastã tulburare a domnului Giugea pe seama supãrãrii cã PNL Dolj este pãrãsit de
tot mai mulþi membri importanþi
care înþeleg cã ALDE este casa
liberalismului.
(...) Îi aºtept neîntârziat scuzele publice, nu atât faþã de
mine, cât mai ales faþã de miile
de membri ai ALDE Dolj care
sunt foarte, foarte supãraþi pe
acest gest necugetat“, se aratã
în comunicatul de presã semnat
de preºedintele Ion Cupã.
Nu ºtim exact ce va urma, dar
este clar cã se anunþã o perioadã extrem de tensionatã pe scena politicã doljeanã, care, probabil, va fi dominatã de rãzboiul fratricid dintre liberali.
27 septembrie - 3 octombrie 2017
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n Brezoi, judeþul Vâlcea, se
fac demersuri pentru construirea unei piste pentru
biciclete, pe o lungime de circa 20 de kilometri. Primarul
oraºului, Robert Schell, spune
cã astfel va fi amenajat cu faleze ºi pârâul Lotru, pe marginea
cãruia se va întinde o parte a

Î

Brezoi-Vâlcea: Proiect
pentru o pistã de biciclete
pistei. Edilul a declarat cã aceastã investiþie va fi finanþatã din
fonduri europene ºi cã se lucreazã deja la studiul de fezabilitate, urmând sã fie gata în circa douã luni. Unul dintre proiectele de anvergurã pe care
conducerile primãriilor Brezoi
ºi Cãlimãneºti l-au anunþat în
urmã cu aproximativ doi ani,
este o pistã de biciclete care sã
uneascã aceste douã localitãþi.
Pista ar urma sã aibã 30 de ki-

Dosarul CET Govora se lasã cu primele condamnãri. Astfel, luni, 25 septembrie, judecãtorii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ )
l-au condamnat pe Dan ªova la trei ani închisoare cu executare, pentru trafic de influenþã.
Mihai Bãlan, fostul director al CET, a fost
condamnat la 3 ani cu suspendare pentru
abuz în serviciu în formã continuatã, cu un
termen de supraveghere de 4 ani.

lometri, pe traseul Cãciulata –
Brezoi, ºi sã fie construitã dincolo de Olt, pe lângã calea feratã. Traseul ar ajunge pânã în
satul Proieni, iar de acolo ar
urma sã fie gãsitã o soluþie de
trecere pe malul drept al râului
Lotru, pânã la Pãscoaia. Acesta
este unul dintre puþinele proiecte zonale din judeþul Vâlcea, dar
care, deocamdatã, se aflã doar
pe hârtie.
(M.P.)

de Marielena Popa

Mihai Bãlan,
obligat la muncã în
folosul comunitãþii
ºi la reintegrare
socialã

I

nstanþa a mai dispus
confiscarea sumei de
100.000 de euro de la
Dan ªova ºi menþinerea sechestrului asigurãtor pe bunurile lui. În cazul lui Bãlan,
judecãtorii Înaltei Curþi au
decis ca acesta sã frecventeze un program de reintegrare socialã, derulat de cãtre
Serviciul de Probaþiune Vâlcea sau organizat în colaborare cu instituþii din comunitate. În plus, el va presta
muncã neremuneratã în folosul comunitãþii pe o perioadã de 60 zile, la o entitate stabilitã de Serviciul de Proba-

þiune Vâlcea. În plus, ÎCCJ a admis acþiunea civilã exercitatã de
CET Govora, prin administrator judiciar Euro Insol SPRL, ºi
l-a obligat pe Mihai Bãlan la
plata sumei de 1.301.410 lei
cãtre CET Govora. Sentinþa nu
este definitivã.

DNA: ªova a pretins
ºi a primit 100.000
de euro
Potrivit DNA, în perioada
octombrie 2011 - iulie 2014,
Dan ªova a pretins sume de
bani ºi a primit în total 100.000
de euro de la un denunþãtor, în
schimbul traficãrii influenþei
sale reale pe care o avea pe lângã Mihai Bãlan, director general al CET Govora SA la acea
vreme, astfel încât acesta din
urmã sã asigure încheierea unor
contracte de asistenþã juridicã
cu o anumitã societate de avocaturã, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de

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.

27 septembrie - 3 octombrie 2017
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Dosarul CET:
ªova 3 ani
cu închisoare,
Bãlan 3 ani
cu suspendare
Minuta instanþei
Iatã minuta instanþei de
luni, 25 septembrie: “Respinge, ca neîntemeiatã, cererea
de schimbare a încadrãrii juridice formulatã de inculpatul ªova Dan Coman din infracþiunea de trafic de influenþã prev. de art. 291 Cod
penal rap. la art. 6 ºi art.7
alin.1 lit.a din Legea nr. 78/
2000, cu aplic. art.5 Cod penal în infracþiunea de trafic de
influenþã prev. de art.291 Cod
penal rap. la art.6 din Legea
nr. 78/2000, cu aplic. art.5
Cod penal. I. În baza art. 291
alin.1 Cod penal rap. la art.6
ºi art.7 alin.1 lit.a din Legea
nr. 78/2000, cu aplic. art.5
Cod penal condamnã pe inculpatul ªova Dan Coman la
pedeapsa de 3 ani închisoare
pentru sãvârºirea infracþiunii
de trafic de influenþã. În conformitate cu art.67 Cod penal, aplicã inculpatului pedeapsa complementarã a interzicerii exercitãrii drepturilor prev. de art.66 lit.a, b ºi g
Cod penal, pe o perioadã de
2 ani dupã executarea sau
considerarea ca executatã a
pedepsei principale a închisorii. În temeiul art.65 Cod
penal interzice inculpatului,
cu titlu de pedeapsã accesorie, exercitarea drepturilor
prev. de art. 66 lit.a, b ºi g
www.indiscret.ro

C.pen. În temeiul art.72 Cod
penal, deduce din pedeapsa aplicatã durata mãsurilor preventive privative de libertate (reþinere, arestare preventivã ºi arest la
domiciliu) începând cu data de
03.12.2015 pânã la 08.02.2016,
inclusiv. În temeiul art.291
alin.2 Cod penal rap. la art.112
lit.e Cod penal, dispune obligarea inculpatului la plata cãtre stat
a sumei de 100.000 euro sau
contravaloarea în lei la cursul
BNR din ziua plãþii, cu titlu de
confiscare specialã. Potrivit
art.404 alin.4 lit.c rap. la art.249
Cod procedurã penalã, menþine
mãsura sechestrului asigurãtor
instituitã asupra bunurilor mobile ºi imobile proprietatea inculpatului prin ordonanþa procurorului nr.611/P/2015 din
25.01.2016 (vol.I, fila 79-83),
pânã la concurenþa sumei de
100.000 euro. II. În temeiul
art.132 din Legea nr.78/2000 cu
referire la art.297 alin.1 Cod penal, cu aplic. art.35 alin.1 Cod
penal ºi art.5 Cod penal, condamnã pe inculpatul Bãlan
Mihai la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru sãvârºirea infracþiunii de abuz în serviciu
în formã continuatã. În conformitate cu art.67 Cod penal,
aplicã inculpatului pedeapsa
complementarã a interzicerii
exercitãrii drepturilor prev. de
art.66 lit.a, b, g ºi k Cod penal, pe o perioadã de 2 ani
dupã executarea sau considerarea ca executatã a pedepsei
principale a închisorii. În temeiul art.65 Cod penal interzice inculpatului, cu titlu de
pedeapsã accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66
lit.a, b, g ºi k Cod penal. În
temeiul art.72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicatã
durata reþinerii de 24 ore din

19.11.2015. În baza art.91 Cod
penal, suspendã executarea pedepsei de 3 ani închisoare sub
supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani,
stabilit în conformitate cu art.92
alin.1 Cod penal care, potrivit
art.92 alin.2 Cod penal, se calculeazã de la data când hotãrârea a rãmas definitivã. În conformitate cu disp. art.92 alin.3
cu referire la art.93 Cod penal,
pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie sã
respecte mãsurile de supraveghere ºi sã execute obligaþiile ce
îi revin, dupã cum urmeazã: a)
sã se prezinte la Serviciul de
Probaþiune Vâlcea, la datele fixate de acesta; b) sã primeascã
vizitele consilierului de probaþiune desemnat cu supravegherea sa; c) sã anunþe în prealabil
schimbarea locuinþei ºi orice
deplasare care depãºeºte 5 zile;
d) sã comunice schimbarea locului de muncã; e) sã comunice

informaþii ºi documente de naturã a permite controlul mijloacelor sale de existenþã. În baza
art.93 alin.2 lit.b Cod penal,
impune condamnatului sã frecventeze un program de reintegrare socialã, derulat de cãtre
Serviciul de Probaþiune Vâlcea
sau organizat în colaborare cu
instituþii din comunitate. Potrivit art.93 alin.3 Cod penal, pe
parcursul termenului de supraveghere condamnatul va presta
o muncã neremuneratã în folosul comunitãþii pe o perioadã de
60 zile, la o entitate stabilitã de
Serviciul de Probaþiune Vâlcea.
Atrage atenþia inculpatului asupra disp.art.96 ºi art.93 alin.5
Cod penal. În temeiul art.397 ºi
art.25 Cod procedurã penalã,
admite acþiunea civilã exercitatã de partea civilã CET GOVORA SA – Râmnicu Vâlcea, str.
Industriilor nr.1, judeþul Vâlcea,
prin administrator judiciar
EURO INSOL SPRL, cu sediul

în Bucureºti, str.Costache
Negri nr.1-5, Clãdirea Opera
Center, et.3, sector 5, ºi obligã inculpatul la plata cãtre
aceasta a sumei de 1.301.410
lei. În temeiul art.404 alin.4
lit.c rap. la art.249 Cod procedurã penalã, menþine mãsura
sechestrului asigurãtor instituitã asupra bunurilor mobile
ºi imobile proprietatea inculpatului prin ordonanþa procurorului nr.611/P/2015 din
25.01.2016, (vol.I, fila 155156), pânã la concurenþa sumei de 1.301.410 lei. III. Obligã pe fiecare inculpat la plata
cãtre stat, cu titlu de cheltuieli
judiciare pentru faza urmãririi penale ºi judecata în primã
instanþã, a sumei de câte 5.000
lei. Cu drept de apel în termen
de 10 zile de la comunicarea
copiei minutei. Pronunþatã în
ºedinþã publicã, azi, 25 septembrie 2017”, aratã judecãtorii ÎCCJ.

Publicitate

10.000 euro/lunã. Anchetatorii
mai susþin cã Mihai Bãlan a produs un prejudiciu în dauna CET
Govora SA de peste 1,3 milioane lei (suma totalã decontatã cu
o frecvenþã lunarã, în baza celor douã contracte), concomitent cu obþinerea unor foloase
necuvenite, în acelaºi cuantum,
de cãtre firma de avocaturã.
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CULTURÃ

de Virgil Dumitrescu

Iohannis – Poroºenko,
tur ºi retur

S

ãptãmâna trecutã, de la
New York, preºedinte
le Klaus Iohannis ne-a
anunþat cã ºi-a anulat vizita pe
care trebuia s-o efectueze în
Ucraina, luna viitoare, la invitaþia preºedintelui Petro Poroºenko. Motivul constã în votarea legii care va diminua
drastic dreptul la învãþãmânt în
limba maternã pentru minoritãþile din Ucraina, între care ºi
cea româneascã. Invitat la reuniunea Adunãrii Generale a
ONU, Iohannis s-a întâlnit întâmplãtor pe culoarele ONU
cu omonimul sãu de la Kiev,
cãruia i-a transmis vestea.
”Amânarea unei vizite prezidenþiale – a þinut sã ne ºcoleascã Iohannis – este un semnal
diplomatic extrem, extrem de
dur”. Nu ºtiu cât de diplomatic este pentru un ºef de stat sã
se trezeascã nas în nas cu alt
ºef de stat, în drum spre unde
tot omul se abate, ºi sã i-o tragã scurt. Se pare cã efectul a
fost nãucitor pentru Poroºenko, din moment ce, nuanþeazã
Iohannis însuºi, acesta ”ºi-a
continuat drumul foarte îngândurat”. În România, pe reþelele de comunicare, nu puþini
comentatori politici au cãzut
pe spate, de satisfacþie. În felul acesta, omul lor ºi al nostru ºi-a asigurat deja al doilea
mandat la Cotroceni. Românaºii din þinutul Herþei ºi Bucovinei de Nord, ai cãror copii
înfruntã aceleaºi vitregii în
materie de abecedar, pot dormi
liniºtiþi: cãrþile de ºcoalã aratã
la fel ca anul trecut ºi ca în toþi

anii. Veste proastã însã ºi pentru anturajul apropiat preºedintelui. Vizita acestuia, anulatã
textual la New York, a fost, de
fapt, amânatã, cum singur se
exprimã Iohannis, ceea ce, fireºte, rãmâne tot un semnal
diplomatic extrem, extrem de
dur. Dincolo de gesticã ºi limbaj, de care atârnã a.b.c.-ul diplomatic, în mintea alegãtorilor obiºnuiþi ai preºedintelui
Iohannis nu se poate sã nu se
fi iþit ºi reversul situaþiei. Adicã sã se fi þinut de promisiune,
ºi era cât pe-aci de nu s-ar fi
interpus hazardul. Sã se fi dus
în Ucraina, aºteptat fiind de comunitatea româneascã de-acolo, cãlcatã în picioare de autoritãþi. Oricât de tiran e vecinul
de care te desparte un gard, nu
întorcându-i spatele rezolvi
conflictul. De ce n-ar merita ºi
Germania un aºa afront pentru
neobrãzarea de a nu ne primi
în Schengen? ”Ideea mea cu
vizita în Ucraina a fost, de fapt,
sã mergem în zona Bucovinei
ucrainene, unde sunt mulþi români, ca sã subliniem cã ne
preocupã”. Iohannis! Domniei
sale îi aparþin aceste gânduri
bine articulate intenþional. De
bun augur pentru sutele de mii
de români uitaþi în afara graniþei de nord. ªi pentru alte sute
de mii de români din afara altor graniþe, mãtrãºiþi cultural
din cauza originii. Pãi aºa mai
venim de-acasã, chit cã, în logicã inversã, ar scãdea ºansele
preºedintelui în a-ºi asigura cel
de-al doilea mandat. Eu aº zice
cã dimpotrivã!
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n perioada 27-29 septembrie 2017, Secþiile de istorie-arheologie ºi etnografie
ale Muzeului Olteniei Craiova,
în colaborare ºi cu sprijinul
Consiliului Judeþean Dolj, organizeazã cea de-a VII-a ediþie a
Conferinþei Naþionale „Oltenia.
Interferenþe culturale”.
Devenitã deja tradiþionalã în
capitala Bãniei, conferinþa „Oltenia. Interferenþe culturale”
oferã prilejul întâlnirii a numeroºi ºi distinºi oameni de ºtiinþã
din România, Bulgaria ºi Republica Moldova, reprezentând
instituþii de prestigiu precum:
Academia Românã, Ministerul
Culturii ºi Identitãþii Naþionale,
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (Bucureºti), Institutul de Cercetãri Socio-Umane
„C. S. Nicolãescu-Plopºor”
(Craiova), Institutul de Cercetãri Eco-Muzeale (Tulcea),
Muzeul Naþional de Istorie a
României, Muzeul Naþional al
Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Municipiului Bucureºti,
Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române,
Muzeul Naþional al Banatului

Î

(Timiºoara), Muzeul Þãrii Criºurilor (Oradea), Muzeul Civilizaþiei Dacice ºi Romane
(Deva), Muzeul Naþional al
Unirii (Alba Iulia), Muzeul de
Istorie Naþionalã ºi Arheologie
(Constanþa), Universitatea
Babeº-Bolyai (Cluj-Napoca),
Universitatea „1 Decembrie
1918” (Alba Iulia), Universitatea „Lucian Blaga” (Sibiu),
Universitatea din Craiova, Universitatea din Shumen (Bulgaria), Institutul Naþional de Arheologie ºi Muzeul Naþional de
Antropologie (Sofia, Bulgaria),
Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de ªtiinþe a
Moldovei (Chiºinãu) etc.
În cadrul secþiunilor ºtiinþifice ale Conferinþei se vor prezenta ultimele rezultate ale activitãþii de cercetare în istorie, arheologie, numismaticã, etnografie ºi etnologie.
„Oltenia. Interferenþe culturale” se va desfãºura pe parcursul
a trei zile. Deschiderea oficialã
a lucrãrilor va avea loc miercuri,
27 septembrie, ora 11, în Sala de
Conferinþe a Muzeului Olteniei.
Dupã deschiderea oficialã a

lucrãrilor este programatã vizitarea noilor expoziþii de la Secþia istorie-arheologie – „Oltenia
Preistoricã”, „Redescoperã Istoria” ºi „Oltenia Rediviva” –
realizate cu sprijinul financiar
al Consiliului Judeþean Dolj.
De asemenea, joi, 28 septembrie, în a doua zi a Conferinþei,
va avea loc lansarea cãrþii Descrierea Olteniei la 1723, dupã
Friedrich Schwantz, a prof.
univ. dr. Ionel Cândea, membru
corespondent al Academiei Române, care va face o prezentare
a acesteia.
În cea de-a treia zi a Conferinþei va avea loc ºedinþa plenarã a Comisiei Naþionale de
Arheologie sub egida Ministerului Culturii ºi Identitãþii Naþionale, în care vor fi dezbãtute
probleme de interes major din
domeniul cercetãrii arheologice din þara noastrã ºi ale protejãrii patrimoniului cultural naþional. De asemenea, va fi organizatã ºi o excursie documentarã la cetatea romano-bizantinã de la Sucidava. Lucrãrile se
vor încheia cu dezbateri în plen
ºi concluziile finale.
www.indiscret.ro
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Proiect de
ADMINISTRAÞIE
sãltat maºini în Centrul
Vechi al Craiovei

de senator
Mario Ovidiu Oprea,
preºedintele PNL Craiova

SmarALDE traseiste
n politicã, fix ca ºi în afara ei, existã douã posibilitãþi: sã înfrunþi situaþiile, asumându-þi orice rezultat
ori sã te prefaci învingãtor,
alegând ce a fost mai uºor.
Traseismul politic nu se bazeazã pe caracter, ci pe oportunism. Sau pe individualismul unora care au impresia cã
un partid de renume poartã
prenumele lor. Traseismul politic se bazeazã pe uzura bunelor maniere ºi pe decesul
loialitãþii. Unii ºi-au pus memoria pe stick, uitând cã au
devenit „eroi locali” sub mantia unei formaþiuni care i-a
crescut de pe vremea când
doar prietenii le cunoºteau
numele de pe buletine. Nu mai
conteazã cã pânã ieri s-au creat buletine pentru ei ºi nu invers. Traseismul se situeazã
între ocazia ta de a arãta cã eºti
corect ºi momentul în care
tragi singur de momealã, conform ideii cã tradarea ta e justificatã. Traseimul politic nu
este despre alegeri corecte,
transparente ºi nici despre
conservarea potenþialului profesional. Este despre mârºãvii,
este despre interes, egoism ºi
despre cum sã arunci vina pe
cei care rãmân în picioare, ca
sã-þi maschezi „infidelitatea”.
Este vorba despre cALDE
posibilitãþi de a-þi salva prezentul ºi despre cum sã devii
un delator, când „problemele
personale” te apasã. Dezertori
au mai fost. ªi, sincer, de
atunci nu am mai auzit de ei.
Poate cel mult când rutina zil-
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de Nicuºor Fota

R

egulamentul propus
acum spre modificare a
fost aprobat de consiliul local în urmã cu doi ani, stabilind, printre altele, o serie de
interdicþii de circulaþie în zona
centralã a Craiovei, cea pe care
a fost implementat proiectul privind reabilitarea/revitalizarea
ariei pilot din Centrul Vechi.
Prevederile hotãrârii de consiliu local din 2015 nu sunt însã
suficient de stricte, au constatat
edilii craioveni, care opereazã,
în ºedinþa de consiliu local din
septembrie, o serie de modificãri. «Art.1. Se aprobã modificarea Regulamentului de funcþionare ºi acces în Centrul Istoric al Municipiului Craiova,
dupã cum urmeazã: 1. Art. 19
se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: ,,Se interzice staþionarea/parcarea autovehiculelor
pe zonele pietonale, sau în alte
locuri decât cele cu destinaþie de
parcare (excepþie fãcând cele
pentru aprovizionare, în condiþiile prezentului Regulament)”;
2. Art.23 se modificã, prin comwww.indiscret.ro

pletare cu o nouã literã – f), cu
urmãtorul cuprins: „Parcarea /
staþionarea autovehiculelor în
alte locuri decât amplasamentele ce au destinaþie specialã de
parcare”; 3. Art. 27 se modificã
prin completare, cu un nou alin.
(3), cu urmãtorul cuprins: „Operaþiunile de ridicare, transport ºi
depozitare a vehiculelor staþionate ºi parcate neregulamentar
se vor efectua de cãtre R.A.T.
SRL, conform prevederilor Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 130/
2017”. Art.2. La data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri, se
modificã în mod corespunzãtor
Hotãrârea Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.211/
2015», se aratã în proiectul supus votului consilierilor locali
craioveni la ºedinþa din 28 septembrie.

Poliþia localã:
Nu existã sancþiuni
pentru cei
ce parcheazã
pe zona pietonalã
Potrivit raportului întocmit de
funcþionarii Primãriei Craiova,
modificarea regulamentului de
acces în Centrul Istoric are loc
la solicitarea poliþiei locale din
municipiu, aceasta semnalând
printr-o adresã problemele cu
care se confruntã în teren din
cauza lipsei de precizie a prevederilor actuale. De menþionat
cã mai sus pomenita adresã a
fost înaintatã municipalitãþii
încã din luna ianuarie a acestui
an. «Prin Hotãrârea Consiliului
Local al Municipiului Craiova
nr. 211/2015 s-a aprobat ,,Regulamentul de funcþionare ºi
acces în Centrul Istoric al Mu-

nicipiului Craiova” împreunã cu
anexele aferente acestuia, stabilindu-se astfel un cadru juridic
unitar pentru funcþionarea agenþilor economici ºi accesul autovehiculelor în zona centrului
istoric. Cu toate cã strãzile din
Centrul Istoric au devenit preponderent pietonale, potrivit
acestui Regulament se permite
ocazional circulaþia rutierã pentru aprovizionare, curãþenie ºi
întreþinere a domeniului public,
pentru rezidenþi ºi în situaþiile
de urgenþã, iar accesul ºi parcarea autovehiculelor rezidenþilor
este permisã, pe amplasamentele special amenajate, în parcãrile de incintã existente.
Având în vedere adresa înregistratã la Primãria municipiului
Craiova cu nr. 8001/2017, prin
care Poliþia Localã a Municipiului Craiova sesizeazã faptul cã
întâmpinã dificultãþi în aplicarea de mãsuri în cazul autovehiculelor ce staþioneazã în alte
locuri decât cele prevãzute expres ºi þinând cont de faptul cã
în Regulament nu existã sancþiuni pentru astfel de situaþii, se
impune modificarea acestui regulament, în sensul instituirii
unor sancþiuni contravenþionale principale ºi complementare.
Aceastã modificare este impusã ºi de faptul cã art. 142 ºi art.
143 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaþia pe drumurile
publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, aprobat prin
HG nr. 1391/2006, nu reglementeazã în mod expres oprirea ºi staþionarea vehiculelor în
zonele preponderent pietonale»,
se aratã în raportul anexat proiectului de hotãrâre supus dezbaterii Consiliului Local Municipal.
.

Primãria Brezoi angajeazã ºofer

Publicitate

Aleºii locali sunt
chemaþi sã modifice
regulamentul de
acces în Centrul
Vechi, la solicitarea
expresã a poliþiei
locale craiovene.
Mãsura este necesarã,
spun iniþiatorii, pentru
a permite ridicarea
maºinilor parcate în
zona respectivã,
devenitã, cel puþin în
acte dacã nu ºi în fapt,
zonã pietonalã.

nicã îi aruncã în ridicol ºi se
trezesc apãsând cu mâna transpiratã, mânere de la uºi înalte, pentru a toca vorbe joase.
Dar, fiecare cu statura lui. Traseismul de care se fac vinovaþi
cei care cred cã pot exporta liberalismul nu au ceva în comun cu vreo reinventare de
top, ci cu superficialitatea de a
face cumetrii în funcþie de...
funcþie. Traseismul celor care
sperã cã mã mai pot privi în
ochi este despre a mãtrãºi Oameni, pentru persoane. Este
despre sarcina de a lichida
prieteni ºi colegi în schimbul
unui rang fals, care pare tãmãduitor. Traseismul este despre
lupiºori vicleni care îºi vând ºi
blana ºi nãravul celui care dã
mai mult. Traseismul este despre amorul propriu ºi despre
tupeul unor ariviºti care-ºi calculeazã eºecurile pe spinarea
celor care, culmea, i-au cãrat
în spate. Puterea nu este nesfârºitã, faptele toate se cuantificã, bugetele nu vor fi întotdeauna rectificate în favoarea
ta, iar ºansele de scãpare nu
sunt gratuite pentru cei despre
care se ºtie cã ar da orice ºi
oricât sã-ºi „regenereze” pielea încreþitã. Laºitatea nu va fi
niciodatã o calitate. Nici politica fãcutã din bãrci diferite,
care are de toate, mai puþin
ceva în comun cu ceea ce oamenii aºteaptã. Judecaþi voi
câtã valoare au niºte smarALDE traseiste ºi cam cât de drept
e sã te crezi în „casa liberalismul”, când, de fapt, trãieºti în
debaraua socialistã.

Primãria oraºului Brezoi, judeþul Vâlcea, organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea
pe perioadã nedeterminatã a postului contractual de execuþie vacant, de ºofer, treapta
profesionalã I din cadrul Compartimentului
transport. Concursul va avea loc în data de
18.10.2017, ora 10.00, proba scrisã, ºi în data
de 23.10.2017, ora 10.00, interviul la sediul instituþiei. Condiþiile generale ºi specifice de participare la concurs pot fi consultate pe http://
www.primariabrezoi.ro sau la sediul primãriei.
27 septembrie - 3 octombrie 2017
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T

ârgul de Comerþ al Olteniei - cel mai mare
eveniment expoziþional
din Oltenia dedicat bunurilor de
larg consum ºi serviciilor, aflat
la a douã ediþie - se va desfãºura pe parcursul a trei zile, în perioada 13-15 octombrie 2017, în
incinta Centrului Multifuncþional Craiova.
Vor fi prezenþi expozanþi ce
activeazã în domeniile: industie, alimentaþie, construcþii, comerþ cu articole de îmbrãcãminte, încãlþãminte ºi articole pentru copii, servicii, industria auto
ºi asigurãri.
Companiile prezente la târg
vor veni cu oferte promoþionale pe toatã perioada târgului,
premii, tombole ºi vouchere de
reduceri.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

E

ste în plinã desfãºurare
ºi în Dolj ”vânãtoarea”
mediaticã a primarilor
care au crescut salariile lor ºi
ale funcþionarilor din primãrie
în baza Legii Salarizãrii Unitare. Li se reproºeazã cã au fãcut majorãrile haotic, fãrã discernãmânt, cã nu s-au gândit
la viitor, la posibilitãþile bugetare reale.
Nu contest cã existã destule
situaþii în care s-a sãrit calul ºi
cã au apãrut dificultãþi. Dar de
aici ºi pânã la a generaliza cã
totalitatea primãriilor doljene
se aflã în imposibilitatea de a
achita salariile majorate ale
funcþionarilor este cale lungã.
Înainte de a trage cu puºca
în aceste salarii mãrite ºi în
Legea Salarizãrii care, place
sau nu unora, a marcat un progres, cred cã ar trebui sã recurgem cu toþii la o judecatã limpede ºi corectã.
Am dorit cu toþii, de la
dreapta la stânga, ca aceºti oameni sã fie plãtiþi mai bine pe
mãsura poziþiei pe care o ocupã?! Da, am dorit!
Am vrut cu toþii ca responsabilitatea sã fie descentralizatã, iar decizia (implicit decizia
privind salarizarea) sã fie adusã în planul comunitãþilor, mai
aproape de cetãþean?! Da, am
vrut!
Pãi, dacã am vrut toþi, fie ºi
doar aceste douã chestiuni,
atunci trebuie sã acceptãm cã
pot apãrea ºi disfuncþionalitãþi
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Cel mai mare eveniment
expoziþional din Oltenia
va gãzdui concomitent
3 târguri
Agro Oltenia, târg dedicat
agriculturii ºi industriei alimentare ce va asigura creºterea
numãrului de vizitatori ºi de
expozanþi.
Târgul AGRO Oltenia doreºte sã fie un important loc de întâlnire pentru fermieri, specialiºti, manageri ºi autoritãþi din
domeniul agriculturii ºi industriei alimentare. Acest eveniment
va oferi expozanþilor o oportunitate unicã de a-ºi pune în valoare produsele, tehnologiile ºi
proiectele de dezvoltare.
Maºini, tractoare ºi utilaje
agricole performante, produse
dedicate creºterii animalelor ºi
pãsãrilor de fermã, pomiculturii ºi legumiculturii, vor fi prezentate de cãtre expozanþii.
Târgul se adreseazã atât ma27 septembrie - 3 octombrie 2017

din regiunea Olteniei.
Ca amplasament, târgul Agro
Oltenia va avea expunere în
parcarea din Centul Multifuncþional, iar Târgul de Comerþ al
Olteniei se va desfãºura în pavilionul central.
Ca o completare a celor douã
târguri, organizatorii suplimenteazã tematic cu un al treilea
eveniment dedicat industriei
vinului ºi anume:
Expo Vin Oltenia se adreseazã producãtorilor, importatorilor ºi distribuitorilor de vinuri,
bãuturi alcoolice, cafea ºi ciocolatã, produse culinare, accesorii pentru vinuri, ambalaje
pentru bãuturi, echipamente ºi
tehnologii pentru industria bãuturilor, reviste ºi blogguri de
specialitate.
Programul târgului de vin este
unul foarte atractiv, vizitatorii
putând participa la degustãri ºi
prezentãri profesioniste de vinuri, cursuri susþinute de specialiºtii în domeniu, demonstraþii
de artã culinarã, concursuri cu
premii.
Organizatoarea celor 3 târguri
este firma PS Multiservices
SRL, cea care organizeazã ºi
Târgul de Turism al Olteniei.
Intrarea este gratuitã!

în acest proces ºi sã facem acel
efort prin care sã corectãm
eventualele erori, iar nu sã demolãm exact ceea ce ne-am
dorit.
Eu sunt convins cã problemele ivite în acest an în urma
majorãrii salariilor vor aduce
mai multã responsabilitate
pentru anii ce vin. ªi pentru
edili, consilii locale ºi pentru
cetãþeni. Presiunea creatã pentru identificarea de resurse va
pune în miºcare energii ºi iniþiative pe care poate nici nu le
bãnuim acum. ªi care, evident,
nu mai pot fi orientate exclusiv cãtre solicitãri suplimentare de finanþare de la Consiliul
Judeþean. Faptul cã, de exemplu, existã o mai mare preocupare localã pentru colectarea impozitelor l-aº trece la categoria lucrurilor pozitive.
Orice comunitate competitivã
se bazeazã ºi pe o ratã mare
de colectare a taxelor ºi impozitelor.
Ar fi bine sã tratãm mai puþin apocaliptic aceastã chestiune a salariilor mãrite. Ea se va
regla în anii ce vin. Primarii
vor gãsi soluþii locale la problemele acestea, chiar dacã
poate unii vor fi nevoiþi sã mai
taie din ”entuziasm”.
Deci, sã nu mai înfierãm cu
mânie proletarã faptul cã ”primarii direct interesaþi sã-ºi
asigure banii pentru plata salariilor” încep sã acþioneze...
E bine sã acþioneze!

Publicitate

Pe durata târgului vor fi organizate conferinþe ºi seminarii, prezentãri ºi demonstraþii
dedicate în special vizitatorilor
specialiºti.
Organizatorii vin cu o mulþime de noutãþi faþã de ediþia anterioarã, menite sã asigure succesul acestui eveniment, lansând:

rilor producãtori agricoli cât ºi
microfermelor, gospodãriilor
þãrãneºti active, producãtorilor
de produse alimentare tradiþionale ºi þãrãneºti, entitãþilor nonagricole din mediul rural, precum ºi agriculturii de hobby.
În cadrul evenimentului, va
avea loc o expoziþie de animale de fermã ºi pãsãri de curte
de rasã, cât ºi prezentarea unor
soiuri româneºti de mãr ºi cãpºuni.
În parcarea din faþa Centrului Multifuncþional vor fi instalate corturi de mari dimensiuni
cu expunere pe o suprafaþã totalã de 1.300 mp, în care vom
regãsi expozanþii prezenþi la
târg.
Revista Fermã ºi Agro TV vor
organiza evenimente cu tematici specifice agriculturii ºi industriei alimentare.
Atmosfera de voie bunã va fi
întreþinutã de interpreþi ºi ansambluri folclorice renumite
din toatã regiunea Olteniei, ce
vor concerta pe o scenã de mari
dimensiuni instalatã în parcarea
Centrului Multifuncþional.
Pentru vizitatori va fi amenajatã o zona de food, unde se vor
servi bunãtãþi din bucãtãria tradiþionalã româneascã stropite
din belºug cu diverse soiuri de
vin de la producãtori expozanþi

Nu trageþi cu puºca
în salariile mãrite!

www.indiscret.ro
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Secþiile clinice de
obstetricã ºi neonatologie
ale Spitalului Judeþean
ºi-au reluat activitatea

Secþiile clinice de
obstetricã ºi neonatologie din cadrul Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã (SCJU)
Craiova ºi-au reluat
activitatea începând
de luni, dupã ce spaþiile în care funcþioneazã, situate la etajul
VIII al unitãþii, au fost
renovate, cu finanþare
asiguratã din bugetul
propriu al Consiliului
Judeþean (CJ) Dolj.
n acest context, preºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, a precizat cã lucrãrile,
cu o valoare de aproximativ
1.900.000 de lei, se înscriu întrun amplu proiect de intervenþie, în cadrul cãruia vor fi abordate toate etajele SCJU Craiova. „În urma consultãrilor pe
care le-am avut atât cu echipa
managerialã, cât ºi cu ºefii secþiilor, s-a decis ca acest demers
de renovare interioarã a Spitalului Judeþean sã se deruleze în
etape, þinând cont de dimensiunea acestei unitãþi medicale ºi
de complexitatea activitãþii care
se desfãºoarã aici. Progresele
care au fost fãcute sunt vizibile
ºi iatã cã, începând cu prima
parte a anului trecut ºi pânã în
prezent, am reuºit sã finalizãm
intervenþiile asupra spaþiilor de
la trei dintre etaje – II, VI ºi VII,
iar de astãzi s-au reluat internãrile ºi în maternitatea SCJU,
chiar dacã mai sunt în curs de
renovare câteva dintre saloane.
În paralel, sunt în plinã desfãºurare lucrãrile la alte douã niveluri, V ºi IX. Este un proiect
prin care ne-am propus sã creãm condiþii mai bune pentru
pacienþii trataþi în Spitalul Judeþean, precum ºi cadrul necesar unui act medical de calitate.
Aceastã iniþiativã presupune ºi
un important efort financiar din
partea Consiliului Judeþean
Dolj, care a investit pânã în prezent, din bugetul propriu, peste
7,5 milioane de lei pentru demersurile deja finalizate ºi pen-

Î
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tru cele care se aflã în derulare.
La aceasta se adaugã contractele de lucrãri pentru etajele I ºi
X, precum ºi pentru secþiunea
de cabinete medicale de la nivelul II, contracte care se regãsesc în procedura de evaluare
ºi atribuire ºi care vin ºi ele cu
o valoare totalã estimatã la peste
5,7 milioane de lei. Tot în aceastã perioadã este pregãtitã documentaþia pentru spaþiile de la
etajele III ºi IV, iar anul viitor
vom aborda parterul, scara centralã ºi cele douã scãri secundare.
Rãmânem consecvenþi angajamentului pe care ni l-am asumat, de a face din domeniul sãnãtãþii prioritatea Consiliului
Judeþean Dolj, un angajament
care, în cazul Spitalului Judeþean, se materializeazã nu doar
prin proiectul de renovare interioarã, ci ºi prin investiþiile majore pentru extinderea ºi modernizarea Unitãþii de Primiri Urgenþe, precum ºi pentru construirea ºi dotarea Clinicii de
Cardiologie Intervenþionalã ºi
Chirurgie Cardiovascularã“, a
declarat preºedintele CJ Dolj,
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Ion Prioteasa.
La rândul sãu, managerul Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, dr. Bogdan Fãnuþã, a precizat: „Ne bucurãm
sã putem anunþa cã s-a încheiat
prima parte – ºi cea mai complexã – a procesului de renovare a spaþiilor de la etajul VIII,
astfel cã, de astãzi, a fost reluatã în regim normal activitatea la
maternitatea SCJU. Spun «complexã» pentru cã intervenþiile au
vizat nu doar saloanele pentru
pacienþi, ci ºi blocul operator
destinat clinicilor de obstetricã,
alãturi de zona de terapie intensivã a Secþiei de neonatologie.
A fost un efort considerabil,
însã cu beneficii importante,
pentru cã vorbim despre o structurã medicalã cu o mare adresabilitate ºi cu un ritm de lucru
intens, care se traduce într-un
numãr de 220 – 250 de naºteri
în fiecare lunã. Mai mult, Secþia de neonatologie a SCJU Craiova este singura de nivel III –
nivelul maxim – din Oltenia,
ceea ce înseamnã cã aici sunt
aduse cazurile grave din toate
cele cinci judeþe ale regiunii,
cazuri care pot fi tratate numai
aici. Doresc sã evidenþiez, încã
o datã, buna relaþie de colaborare pe care o avem cu specialiºtii din cadrul Consiliului Judeþean Dolj ºi sã asigur de întreg concursul nostru pentru
desfãºurarea în condiþii optime
a demersurilor investiþionale
aflate în derulare, precum ºi a
celor viitoare“.

27 septembrie - 3 octombrie 2017
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Prognoze sumbre
pentru
pentru leu
leu
n perioada analizatã euro
a continuat sã testeze depãºirea pragului de 4,6 lei.
Se pare însã cã BNR a reuºit
sã acomodeze piaþa, prin intervenþii discrete care au înfrânat
încercãrile speculative.
Cursul monedei unice a fluctuat între 4,5950 ºi 4,5990 lei,
maxim al ultimilor cinci ani ºi
o lunã.
Tranzacþiile din ultima
ºedinþã a perioadei s-au realizat între 4,595 ºi 4,599 lei, cu
închiderea la 4,599 – 4,602
lei, media fiind stabilitã la
4,5965 lei.
Majoritatea analiºtilor estimeazã continuarea procesului
de depreciere a leului, care a
pierdut faþã de euro, de la sfârºitul anului trecut, 1,09%.
Existã voci care cred cã adâncirea continuã a deficitului de
cont va împinge euro spre 4,62
– 4,63 lei. De altfel, chiar guvernatorul BNR, Mugur Isãrescu, a declarat de mai multe
ori cã leul nu are spaþiu de
apreciere în cursul acestui an.
Relevant este ultimul indicator de încredere macroeconomicã al CFA România, calculat pe baza estimãrilor membrilor organizaþiei, care a scãzut
în august cu 9 puncte, la 50,7
puncte.
Aceeaºi percepþie negativã
existã ºi în cazul raportului
euro/leu, majoritatea repondenþilor anticipând o depreciere a leului în urmãtoarele 12
luni. Valoarea medie pentru
orizontul de 6 luni este de
4,6177 lei, iar pentru cel de 12
luni de 4,6523 lei.
Cursul dolarului american a
fluctuat între 3,8275 ºi 3,8593
lei, pânã la finalul perioadei,
când media a urcat la 3,8670
lei, iar cotaþiile din piaþã au

Î

fluctuat între 3,842 ºi 3,874
lei.
Moneda elveþianã s-a depreciat pe pieþele internaþionale
de la 1,145 pânã la 1,162
franci/euro, minim care nu a
mai fost atins de la jumãtatea
lui ianuarie 2016, când Banca
Naþionalã a Elveþiei a decis sã
renunþe la pragul minim de
1,20 franci/euro. În aceste
condiþii, media a scãzut pe piaþa localã de la 3,9823 la 3,9559
lei, pentru ca la sfârºitul intervalului sã urce 3,9747 lei.
În prima parte a perioadei,
moneda americanã a fost revigoratã de comentariile optimiste ale Rezervei Federale
privind economia SUA. Fed
a lãsat uºa deschisã pentru o
a treia majorare, în decembrie, a ratelor dobânzii-cheie
ºi a anunþat începutul reducerii uriaºului sãu portofoliu de
obligaþiuni ºi acþiuni, în valoare de peste 4.200 miliarde
dolari.
Perechea euro/dolar a preluat aceste date ºi a coborât de
la 1,022 pânã la 1,1862 dolari.
Anunþul privind accelerarea
creºterii în septembrie a activitãtii private în zona euro,
potrivit indicelui PMI calculat de firma Markit, a adus o
întãrire a euro la 1,1938 –
1,2004 dolari,.
La sfârºitul perioadei, investitorii au optat pentru prudenþã, dupã anunþarea sondajelor efectuate în urma alegerilor din Germania, unde partidul naþionalist Alternativa
pentru Germania a câºtigat a
treia poziþie, astfel cã euro a
coborât de la 1,1936 la
1,1869 dolari.

V

ineri, 22 septembrie
2017, Biblioteca Judeþeanã “Alexandru
ºi Aristia Aman” a desfãºurat cea de-a doua activitate a
proiectului “CRESC la bibliotecã”.
Desfãºurate de Carmen
Ticã ºi reunite sub titlul generic “Istoria Cititã. Corespondenþã”, activitãþile interactive au constat în studierea
izvoarelor scrise subiectiv pe
marginea Primului Rãzboi
Mondial - jurnale, memorii ºi
corespondenþã, cu accent pe
corespondenþa ºi raporturile
istorice - ºi în derularea unui
atelier practic de caligrafie ºi
redactare a scrisorilor.
La capãtul unui mic exerciþiu de autocunoaºtere, cei
10 participanþi au fost provocaþi sã se gândeascã la tipul
izvoarelor istorice. Au fost
prezentate, în cadrul unei
mini-expoziþii organizate,

jurnale ºi memorii de rãzboi,
printre care se aflau ºi unele ale
unor participaþi craioveni la
Marele Rãzboi: I.P. Þuculescu
– Clipe grele, Pârvu Boerescu
– Jurnal de front, Constantin
Argetoianu – Memorii, Mareºal
Alexandru Averescu - Notiþe
zilnice din rãzboi. Pentru completarea tabloului memoria listic, au fost aduse în discuþie ºi
materiale precum: Jurnalul Reginei Maria, General Henri
Berthelot – Memorii ºi corespondenþã ºi Nicolae Iorga – Însemnãri.
Din lucrãrile amintite, au fost
extrase spre lecturare fragmente reprezentative pentru experienþele din timpul rãzboiului,
precum ºi pentru atmosfera
existentã în preajma Unirilor
din anul 1918. De asemenea, au
fost citite câteva scrisori din
acea perioadã: cãrþi poºtale de
pe sau spre front, ale soldaþilor
ºi ofiþerilor. Cu acest prilej, co-

piii au avut prilejul sã vadã ºi o
expoziþie de cãrþi poºtale din
perioada Primului Rãzboi Mondial, exponatele provenind din
colecþia lui Adrian Florin Pascu. Pentru cã pe unele dintre
cãrþile poºtale se puteau observa diferitele ºtampile ale cenzurii din diferite þãri, s-au fãcut explicaþii pe marginea fenomenului cenzurii ºi motivului pentru
care se aplica în acea perioadã.
Participanþii au fost invitaþi sã
cenzurere ei înºiºi o scrisoare pe
care au primit-o.
Secþiunea dedicatã caligrafiei
ºi modalitãþii de redactare a scrisorilor s-a constituit, pe de altã
parte, într-o experienþã interactivã. Copiii au avut posibilitatea sã cunoascã, cu aceastã ocazie, uneltele de scris folosite în
acea perioadã, creionul chimic,
tocul cu cernealã, cu acesta din
urmã fãcând exercitii de caligrafie. Dupã prezentarea ºi stabilirea regulilor necesare scrierii ºi

Analiza cuprinde
perioada 19 – 25 septembrie

Publicitate

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
27 septembrie - 3 octombrie 2017
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CRESC la bibliotecã 11
Atelierul “Istoria cititã”
CULTURÃ

redactãrii unei scrisori, participanþii au fost invitaþi sã redacteze scrisori cãtre personaje fictive sau cãtre colegii de grup.
Pe toatã perioada atelierului sau dovedit interesaþi de toate
informaþiile primite ºi chiar ºiau exprimat dorinþa de a împrumuta pentru a citi unele din jurnalele expuse.
Copiii au fost plãcut surprinºi
de materialele primite: citate
despre istorie, pagini printate
cuprinzând cuvinte înþelepte
rostite de Nicolae Iorga, textele
unor scrisori lecturate în cadrul
atelierului, vocabulare (cu recomandarea de a le folosi ºi completa în permanenþã pentru îmbogãþirea propriului vocablar),
caiete de caligrafie, hârtie de
scris, trei tipuri de plicuri, tocuri cu peniþe, sugative ºi cãlimari cu cernealã.
“O incursiune în universul fabulos al memorialisticii de rãzboi este o experienþã greu de uitat. Practic, dupã participarea la
primul atelier al proiectului, Istoria Altfel, copiii au avut posibilitatea de a conºtientiza, punctual, drama celor care au fãcut
rãzboiul. Au avut, de asemenea,
posibilitatea de a se acomoda cu
temerile ºi speranþele unei epoci.
Jurnalele de front ºi memoriile
www.indiscret.ro

scrise în perioada interbelicã, în
grade diferite, oferã o frescã reprezentativã a efortului general
pe care, fãrã întrerupere, societatea româneascã l-a depus pentru îndeplinirea dezideratului
naþional: reunirea tuturor provinciilor istorice locuite de români
în cadrul aceloraºi graniþe. Gãsim la fel de oportune ºi activitãþile prin care, alãturi de analizarea corespondenþei de rãzboi,
copiii au învãþat sã redacteze
scrisori. O felicit pe colega mea,
Carmen Ticã, pentru organizarea
ºi coordonarea atelierului ºi, de
asemenea, îi urez succes colegei
mele, Sofia Lavinia Cercel, coordonatorul ultimului atelier al
proiectului - «storia de Ieri, de
Azi», 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, pro-

venind din medii defavorizate,
asupra valorilor ºi semnificaþiilor legate de Primul Rãzboi
Mondial ºi Marea Unire din
1918. În cadrul proiectului, participanþii vor beneficia de acti-

vitãþi diverse: ateliere interactive, proiecþii de film, prezentare
de corespondenþã etc., prin care,
alãturi de bibliotecarii specialiºti, vor învãþa cum pot participa activ la împlinirea a 100 de

ani de la momentele glorioase din anii 1917-1918.
Birou Presã Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru
ºi Aristia Aman”
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Investiþii ºi proiecte
importante în staþiunea
Bãile Olãneºti

O

parte din iluminatul
stradal al staþiunii vâlcene Bãile Olãneºti va
fi reabilitatã printr-o finanþare
a Ministerului Dezvoltãrii, prin
Programul PNDL II. Astfel,
pentru proiectul ”Reabilitarea ºi
eficientizarea sistemului de iluminat stradal Bãile Olãneºti-Livadia” a fost aprobatã suma de
271.459.00 lei.
De asemenea, o parte a localitãþii va beneficia ºi de o finanþare prin Consiliul Judeþean
Vâlcea, prin acelaºi program
guvernamental: 1.044.580,00
lei pentru modernizarea DJ 654
Valea Cheii-Cheia-Mãnãstirea
Iezer-Schitul Pahomie, un traseu turistic ºi ecumenic foarte
frecventat.
Pe de altã parte, Primãria

Bãile Olãneºti va depune la
ADR Sud-Vest Oltenia documentaþia pentru construirea
unui complex sportiv ºi agrement în Olãneºti-sat. Investiþia
va cuprinde un teren de fotbal,
un teren de sport multifunþional,
precum ºi un parc. Primarul
Sorin Vasilache (foto) a declarat cã acest complex sportiv va
atrage tinerii cu înclinaþie spre
sport, turiºtii care iubesc miºcarea în aer liber, precum ºi
echipele sportive, pentru desfãºurarea cantonamentelor.
Potrivit primarului, în Bãile
Olãneºti se extinde ºi sistemul
de supraveghere video. Astfel,
vor fi amplasate camere de supraveghere la ºcoli, în intersecþiile principale ºi în zona centralã a staþiunii.
(M.P.)

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

Cupa “Danubius”, sport 13
ºi aventurã pe Dunãre
REPORTAJ

de Mihaela Bobaru
Zeci de iubitori ai sporturilor
pe apã, tineri sau trecuþi de vârsta maturitãþii, experimentaþi
sau începãtori, au luat startul la
a doua ediþie a Cupei “Danubius”. Ei au avut de strãbãtut pe
Dunãre, cu caiacul sau canoea,
cei 32 de kilometri dintre Corabia ºi Turnu Mãgurele. Vântul
ºi valurile au transformat cursa
pentru unii dintre concurenþi
într-o aventurã. Cu toate acestea, toþi participanþii au ajuns la
finiº, efortul lor fiind rãsplãtit
de organizatori cu diplome ºi
premii.

nit de curând în canoe ºi mã
bucur cã am fãcut-o, chiar dacã
de aceastã datã din postura de
amator. A fost o cursã ineditã,
prima de o asemenea lungime.
Am mai participat la curse, dar
au fost pe distanþe scurte, la vitezã. Asta a fost prima de maraton. V-aº minþi dacã v-aº spune
cã nu a fost o cursã dificilã, dar
mã aºteptam la aºa ceva. A bãtut ºi vântul, care ne-a pus probleme. Au fost unele care nu au
reuºit, cel puþin pe mine, sã mã
împiedice sã duc la bun sfârºit
aceastã cursã”, a declarat ªtefan Dincã, un veteran al Cupei
”Danubius”.

Îndrãgostit de barcã Concurenþii, dornici
ªtefan Dincã are 63 de ani ºi de adrenalinã
este din Bucureºti. Dupã ieºirea
la pensie, a decis sã revinã la
dragostea din tinereþe. A fost
mult pânã a repus piciorul în
barcã pentru a reveni la sportul
pe care-l iubeºte de când se ºtie.
Dupã trei decenii în care a renunþat la caiac, din postura de
sportiv profesionist, a revenit.
El a participat la a doua ediþie a
Cupei “Danubius organizatã în
acest week-end pe Dunãre.
Omul trecut de prima tinereþe a
luat startul, alãturi de alte câteva zeci de iubitori ai canotajului, la maratonul pe apã. Nu
doar cã a plecat în cursã, dar a
ºi dus-o la bun sfârºit. A recunoscut cã nu a fost o joacã
aceastã cursã, dar a mãrturisit
cã efortul a meritat. Deºi a susþinut cã este prima cursã de asemenea lungime de la revenirea
în canoe, este sigur cã nu va fi
ultima.
“Nu m-am mai urcat în barcã
de peste trei decenii. Am reve-

Cupa “Danubius”, care s-a
desfãºurat în week-end la Corabia, a reunit la start zeci de
iubitori ai sporturilor pe apã.
Tineri sau mai puþini tineri, experimentaþi sau nu, aceºtia au
avut de parcurs 32 de kilometri,
competiþia luând startul în dreptul portului turistic din CorabiaHotel Sucidava ºi finalizânduse cu bine la Turnu Mãgurele.
Vântul ºi valurile au pus probleme competitorilor, pentru
unii transformând cursa într-o
adevãratã aventurã.
“A fost greu, dar a meritat.
Am strãbãtut o zonã frumoasã,
Dunãrea ne-a ajutat chiar dacã
vântul ne-a creat probleme. Este
pentru prima datã când particip
la o cursã de maraton, dar cu
siguranþã nu va fi ultima”, ne-a
declarant o concurentã din Bucureºti.
“Am mai luat parte la curse
de maraton, am participat la o
cursã pe Mureº de 50 km. ªtiam

la ce sã mã aºtept, dar am avut
parte de surprize. Diferenþa o
face apa, dar ºi condiþiile meteo. Una este sã vâsleºti pe vânt
ºi alta pe soare puternic, într-un
fel trebuie sã vâsleºti pe valuri
ºi altfel când apa este lin curgãtoare ºi tot aºa”, a susþinut o altã
participantã la Cupa “Danubius”.
“Este pentru a treia oarã când
m-am urcat în barcã. Am ales
sã particip pentru cã am simþit
nevoia sã iau parte la o cursã
care sã-mi ofere multã adrenalinã. A fost greu, dar frumos. Cu
siguranþã voi mai lua parte la
astfel de curse”, ne-a mãrturisit
una dintre cele mai tinere competitoare de la maratonul pe apã
ce a avut loc în urmã cu câteva
zile.
“Pentru mine a fost o cursã
fenomenalã. Este pentru prima
data când mã urc în barcã ºi miam fdat drumul pe Dunãre pentru cã am simþit cã am de a face
cu o provocare ºi nu regret. Recunosc cã am avut, la un moment dat, emoþii pentru cã,
vreau sã vã spun, eu nici nu ºtiu
sã înot. Nu mi-a fost fricã pentru cã vâsleam alãturi de colega
mea care nu era aºa de novice
ca mine ºi, în plus, ºtia sã înoate. Când ne apropiam de finalul
cursei am avut emoþii legate de
ce vor spune colegii de competiþie despre faptul cã au stat
dupã noi, cã ne-au aºteptat, dar
a fost totul ok. Am ieºit ultimele dar am dus la bun sfârºit o
cursã dificilã, chiar dacã eram
începãtoare. A fost o aventurã
pe care am încheiat-o cu bine”,
a spus o tânãrã care a dat ceva
emoþii organizatorilor.
Desi toþi concurenºii au dus
la bun sfârºit cursa, unii au avut

parte de adevãrate aventuri pe
parcursul ei. Au existat concurenþi care s-au treyit cu apã în
barcã, unii care s-au rãsturnat
sau chiar ºi un concurrent care
a trebuit sã renunþºe la o parte
din echipament pentru cã acesta se stricase ºi-l împiedica sã
vesteascã.

O iniþiativã lãudabilã
a unui mare
campion
Cupa “Danubius” a fost iniþiatã anul trecut de un fost mare
caiacist - Marian Baban, multiplu vicecampion mondial ºi european la caiac-canoe. El este
cel care a reuºit sã convingã mai
mulþi oameni de afaceri sã I se
alãture în acest demers care are
mai multe obiective.
“Am reuºit sã ducem la bun
sfârºit o cometiþie pe care ne-o
dorim tradiþionalã. Numãrul
participanþilor la Cupa “Danubius” a fost mult mai mare decât anul trecut. La cursã au luat
parte peste 40 de concurenþi din
mai multe zone ale þãrii, unii
dintre ei profesioniºti, alþii semiprofesioniºti sau amatori. Au
participat tineri sau mai puþini
tineri, fete, femei ºi bãrbaþi.
Sperãm ca anul viitor sã reuºim
sã dãm competiþiei un caracter
internaþiona”, a susþinut Valentin Cristea, preºedintele Federaþiei Patronatelro din Oltenia,
proprietarul hotelului Sucidava
din Corabia, unul dintre sponsorii acestei competiþii private.
Iniþiatorul acestei competiþii
care se doreºte a deveni tradiþionalã Marian Baban a declarant
cã ideea acestei competiþii a
venit din dorinþa de a promovasportul care i-a adus mari satis-

facþii ºi multe titluri, atât printer copii cât ºi printer cei mai
puþini tineri. În plus, fostul mare
campion a susþinut cã a ales traseul dintre Corabia ºi turnu
Mãpgurele ºi pentru a promova, din punct de vedere touristic, aceastã zonã… natalã.
“Sunt nãscut aici, pe malul
Dunãrii ºi datorez multe acestor locuri ºi oamenilor de aici.
Prin aceastã iniþiativã încerc sã
dau înapoi mãcar o mica parte
din cee ace am primit. Sper sã
ajut copii din centre sã nu se
piardã pe drumul vieþii, sã identific copii care pot sã reuºeascã
sã obþinã cele mai strãlucitoare
medalii în conpetiþii ºi, de ce nu,
sã încurajez cât mai mulþi oameni sã practice sportul ºi astfel sã fie cât mai sãnãtoºi. În
plus, îmi doresc sã promovez
aceastã yonã care este foarte
frumoasã. Dupã cum aþi putut
observa, traseul a trecu print rei
rezervaþii anturale care ne-au
oferit priveliºti extraordinare,
chiar dacã se tot spune cã sudul
Olteniei nu prezintã interes din
punct de vedere turistic”, ne-a
declarant Marian Baban.
Cupa “Danubius 2017” a avut
ºi un scop caritabil. ”Toate încasãrile au mers cãtre Asociaþia Club Sportiv Crãiþa, asociaþie ce are ca obiect de activitate promovarea sportului ca mod
de viaþã în rândul copiilor defavorizaþi din centre de plasament, îndrumarea acestora cãtre un sport de performanþã,
dezvoltarea copiilor cu potenþial sportiv, dezvoltarea timpurie a copiilor ºi tinerilor prin
abilitãþi învãþate în timpul jocurilor care sã conducã ºi sã îi
apropie de valori importante
precum onestitate, lucru în
echipã, fair play, respect faþã de
sine ºi faþã de cei din jur, aderarea la un set de reguli ºi, nu
în ultimul rând, demararea de
activitãþi sportive pentru evitarea comportamentelor riscante
la care aceºti copii sunt predispuºi din cauza mediilor din care
provin”, au susþinut organizatorii.

Baban
Marian
Marian Baban

www.indiscret.ro
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ADMINISTRAÞIE
O licitaþie blocatã
inexplicabil la Ministerul Energiei face ca
Budeºti, comuna cu
3.300 de locuri de
muncã ºi aproximativ
7.000 de locuitori, sã
nu poatã beneficia de
reþea de gaz metan.
de Marielena Popa

C

um ministerul în cauzã
nu a reuºit nici pânã
acum sã deruleze licitaþia publicã pentru desemnarea
unui operator de reþea gaze, tot
ce pot face locuitorii comunei,
dar ºi firmele care deruleazã
afaceri la Budeºti, este sã spere. La fel ºi primarul Ion Vlãdulescu (foto). În urmã cu trei
ani, Primãria Budeºti depunea
documentaþia pentru introducerea gazului metan în localitate, iar de atunci, tãcere. Recent, primarul a declarat cã
este posibil ca în luna octombrie a.c. situaþia sã se clarifice, însã ar fi mulþumit ca acest
lucru sã se întâmple ºi în noiembrie. „Am discutat la toate
nivelurile, se pare cã în octombrie se va clarifica problema

Budeºti-Vâlcea: Primãria Râmnicu Vâlcea
creºte amenzile pentru
Reþeaua de
nerespectarea normelor
de salubritate
gaze, înfundatã
P
de Ministerul
Energiei
rimãria Municipiului Râmnicu Vâlcea va propune Consiliului Local în cadrul ºedinþei ordinare din 28 septembrie 2017, înãsprirea amenzilor faþã de încãlcarea obligaþiilor în privinþa curãþeniei oraºului. Iatã care sunt propunerile executivului primãriei:

licitaþiei. Nu mai conteazã
când, poate sã fie ºi în noiembrie, dar numai sã fie. Îmi doresc foarte mult introducerea
gazului în Budeºti, precum ºi
extinderea reþelelor de canalizare. Localitatea este într-o
continuã dezvoltare, iar aceste investiþii nu sunt un moft,
ci o necesitate. Este de necon-

ceput ca o comunã cu o zonã
industrialã în plinã dezvoltare
ºi cu 7.000 de locuitori sã întâmpine astfel de obstacole”,
a spus edilul.
La ora actualã, firmele româneºti au creat la Budeºti circa
1.300 de locuri de muncã, iar
investitorii strãini aproximativ
2.000.

Activitatea Apavil în sãptãmâna 18 – 22 septembrie

S

C APAVIL SA a desfã
ºurat ºi în sãptãmâna 18
- 22 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 strãzile Gabriel Stoianovici, Pãtraºcu Vodã, Straubing nr. 58, 78, I. C. Brãtianu,
Inãteºti nr. 87, I. L. Caragiale ºi
Marin Sorescu.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 6 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile Inãteºti nr. 87, Straubing nr.
78, Gabriel Stoianovici, Pãtraºcu Vodã, Timiº nr. 30 ºi Independenþei la blocul 6.
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
gurile de scurgere pe Calea lui
Traian, pe str. Morilor, Argintari,
27 septembrie - 3 octombrie 2017

Viilor, 1 Mai, Antim Ivireanu,
Dacia, Luceafãrului, I. C. Brãtianu, Tineretului, Carol I, Dem
Rãdulescu, Bogdan Amaru, Florilor, Remus Bellu ºi Ostroveni;
- s-au montat ramã ºi capac
carosabil pe strada Henri Coandã la blocul N8;
- s-a executat racord canalizare pe strada Regina Maria la
blocul J;
- s-au executat lucrãri de înlocuire coloanã menajerã pe
Calea lui Traian, blocul N2;
- s-au decolmatat gaigãrele pe
strãzile Matache Temelie, Bogdan Amaru, Pandurilor, Dacia,
Republicii, Mihai Viteazu, Topolog, Calea lui Traian, Tudor Vladimirescu ºi Nicolae Bãlcescu;
- 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 Libertãii ºi înlocuire conducte de serviciu;
- s-au continuat lucrãrile de
înlocuit reþea apã potabilã ºi
branºamente pe Calea lui Traian, blocurile S20, S24, S26 –
Grãdinã;
- 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 Ciocãneºtilor, 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 A64,
A66, C9);
- Centru (strada General Magheru la blocul V3);
- Nord (strãzile Aleea Melodiei la blocul N9, Constantin
Brâncuºi la blocul M2 ºi Aleea
Crinilor la blocul A6);
- precum ºi pe strãzile Iancu
Pop la blocul 63 ºi ªtirbei Vodã
în Parcul Zãvoi.
122 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 122 de apometre, fiind întocmite ºi un numãr de 15
documentaþii tehnice.
www.indiscret.ro

Handbal: Miercuri, Crampoane 15
SPORT
România joacã
împotriva Austriei, Fotbalul cu ”ochi de ºoim”
la Râmnicu Vâlcea A
de Virgil Dumitrescu

de Ioana Cristea

M

iercuri, 27 septembrie, începând cu
ora 19.00, România va juca contra Austriei, în
Sala Sporturilor ”Traian” din
Râmnicu Vâlcea, în cadrul
preliminariilor Campionatului European din 2018. Federaþia Românã de Handbal
anunþã cã biletele pentru partida România-Austria au fost
deja puse în vânzare online
pe eventim.ro ºi în reþeaua
magazinelor partenere. De
asemenea, biletele pot fi cumpãrate ºi de la casa de bilete
de la salã ce va fi deschisã
dupã urmãtorul program:
marþi, orele 12 - 20 ºi miercuri, începând cu ora 10. Preþul unui bilet este de 25 lei.
Organizatorii le cer fanilor sã
vinã îmbrãcaþi în roºu, galben
sau albastru, pentru a transforma Sala ”Traian” într-un
vulcan tricolor!

Pivotul HCM,
Raluca Bãcãoanu,
printre jucãtoarele
convocate
Selecþionerul naþionalei feminine de handbal a României, spaniolul Ambros Martin, a convocat un lot de 21 de
jucãtoare pentru meciurile cu
Austria ºi Portugalia. Partida
cu Portugalia va avea loc pe 1
octombrie la Luso (ora 17).
Printre jucãtoarele convocate
se aflã ºi Raluca Bãcãoanu,
pivot al tinerei echipe HCM
Râmnicu Vâlcea.

Lotul României:
Portari: Denisa Dedu (Siofok/Ungaria), Yuliya Dumanska (SCM Craiova), Mirela
Paºca (CS Mãgura Cisnãdie);
Extreme stânga: Valentina Ardean-Elisei (SCM Craiova), Ana Maria IuganuPopa (CSM Roman);
Interi stânga: Cristina
www.indiscret.ro

Neagu (CSM Bucureºti), Cristina Zamfir-Florianu (SCM
Craiova), Gabriela Perianu
(Siofok/Ungaria);
Centri: Cristina Laslo (Buducnost Podgorica/Muntenegru), Andreea Pricopi (SCM
Craiova), Mãdãlina Zamfirescu
(Debrecen/Ungaria), Eliza Buceschi (ASC Corona 2010 Braºov);
Interi dreapta: Ana Maria
Drãguþ (HC Zalãu), Alina Ilie
(HCM Slobozia), Daria Bucur
(ASC Corona 2010 Braºov),
Melinga Geiger (Brest/Franþa);
Extreme dreapta: Aneta
Udriºtioiu (CSM Bucureºti),
Laura Chiper (ASC Corona
2010 Braºov);
Pivoþi: Crina Pintea (Issy Paris/Franþa), Cyntia Tomescu
(ASC Corona 2010 Braºov),
Raluca Bãcãoanu (HCM Rm.
Vâlcea).

Selecþionerul
Ambros Martin:
”Raluca va fi
o jucãtoare care
ne va ajuta mult”
Reprezentanþii echipei din
Râmnicu Vâlcea au anunþat cã
pivotul echipei HCM, Raluca
Bãcãoanu, i-a lãsat o impresie
pozitivã selecþionerului Ambros
Martin. Unul dintre cei mai
apreciaþi tehnicieni din Europa,

spaniolul considerã cã Bãcãoanu poate deveni una dintre
jucãtoarele de bazã ale naþionalei.
”Raluca este pentru prima
datã la lot, am remarcat-o urmãrind pe video jocurile echipei HCM, este o jucãtoare interesantã. Ea nu ºtie deocamdatã jucãtoarele ºi sistemul
nostru de joc, dar, încet-încet
va creºte valoric. Eu cred cã,
pe viitor, Raluca va fi o jucãtoare care ne va ajuta mult,
este un pivot care are calitãþi
foarte bune!”, a declarat selecþionerul Ambros Martin la
conferinþa de presã susþinutã
ieri, la Sala Sporturilor ”Traian” din Rm. Vâlcea.

ªase jucãtoare al
HCM, convocate la
echipele naþionale
HCM Râmnicu Vâlcea a
mai precizat cã în aceastã
perioadã, ºase jucãtoare ale
echipei au fost convocate la
echipele naþionale, care au
acþiuni conform calendarului
oficial al Federaþiei Internaþionale de Handbal: RALUCA BÃCÃOANU, INES
KHOUILDI (Tunisia), PETRA BLAZEK (Austria),
NATALIA VASILEVSKAYA (Belarus), IRINA GLIBKO (Ucraina) ºi ANDREA
BELESKA (Macedonia).

a mia parte din secundã, cu a
mia parte din milimetru, dacã a
fost ofsaid ºi gol valabil, pentru ca, pânã la urmã, sã rãmânã
ca la început. În toatã nebunia
asta, ºi ultima fãrâmã de onestitate se atomizeazã. Fiecare
vede ºi judecã în felul sãu, fiecare abereazã în felul sãu, asumat, pânã crede în propriile aberaþii. Lumea paralelã în care trãieºte nu e o nãscocire. Dupã politicieni, cei mai mulþi munchhauseni se întâlnesc în fotbal.
În fine, ceva se miºcã ºi în direcþia aceasta. Arbitrajul video
va fi utilizat pentru prima oarã
la Cupa Mondialã din Rusia.
Apoi, va fi testat timp de doi ani,
începând cu sezonul 20172018. ”Acesta ar fi un nou mesaj puternic pentru fotbal”, a declarat preºedintele FIFA, Gianni
Infantino. Înþeleagã fiecare ce
vrea prin ”un nou mesaj puternic”, deºi arbitrajului clasic i se
ia o parte consistentã din suveranitatea arbitrariului. Mesajul
puternic anterior derivã din autorizarea tehnologiei pentru linia porþii (GLT) în 2012, experimentatã cu succes în special
la Cupa Mondialã din 2014.
Cele patru cazuri în care asistentul video va avea un cuvânt
hotãrâtor în deciziile arbitrului
central sunt: gol marcat, cartonaº roºu, penalty ºi eroare asupra unei identitãþi. Totuºi, sã nu
ne iluzionãm. Unui arbitru rãu
intenþionat îi rãmân suficiente
portiþe pentru a încerca sã facã
diferenþa prin aplicarea ”dublului standard”.
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Biletele pot fi procurate online ºi de la
casa de bilete a Sãlii
Sporturilor din
Râmnicu Vâlcea

proape cã nu existã partidã în Liga I (despre
celelalte ligi nu mai
discutãm) care sã nu se lase cu
afronturi la limita bunului simþ
din cauza arbitrajelor. Doar
spectrul unor suspendãri ºi
amenzi pe care nu le pot duce îi
face pe conducãtorii de cluburi
ºi antrenori sã nu-ºi iasã cu totul din pepeni. Prestaþiile sub
orice criticã ale unor brigãzi de
arbitri nu constituie o noutate
pentru actuala ediþie de campionat. ªi la cea trecutã s-au umplut de bube. Dar când au fost
ele exemplare? Pot fi ele exemplare în principiu? Uneori da,
de foarte multe ori nu. Iar aceasta nu este o particularitate numai a fotbalului românesc.
Dacã luãm istoricul confruntãrilor de la origini pânã la nivelul unui campionat mondial,
constatãm cã aproape fiecare
episod e mânjit de arbitraje controversate. Foarte greu de sublimat de la rapt, cu acoperire, la
greºealã umanã. Fãrã sã devenim patetici, aceasta este unica
ºi cea mai greu de soluþionat
contradicþie din fotbalul modern. Sã inovezi, sã investeºti,
sã te înconjuri cu tehnicieni ºi
antrenori, sã achiþi pe un specimen zeci, sute de milioane de
euro, iar piaþa se lãrgeºte. Sã domini, sã visezi ºi când eºti pregãtit sã atingi nadirul (citeºte
victoria, titlul), þi-o reteazã un
fluier scãlâmb de impiegat în
chiloþi. O armatã întreagã, zãpãcitã de reluãri ºi capturi, de
unghiuri, încearcã sã dezlege cu
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Sâmbãtã va
va fi
fi inaugurat
inaugurat centrul
centrul Râmnicului,
Râmnicului,
Sâmbãtã
cu
cu muzicã,
muzicã, artificii
artificii ºi
ºi expoziþii
expoziþii de
de artã
artã plasticã
plasticã

Indiscreþii
de Vâlcea
Un pic bulversant!
ªedinþa Consiliului Judeþean de luni, 25 septembrie,
a avut un moment bulversant atunci când unul dintre
consilierii PNL a întrebat„prezidiul” din ce motive a
demisionat consilierul Partidului Ecologist, Mãdãlina
Cotar. La aceastã întrebare,
vicepreºedintele CJ, Valer
Tudor, coleg de partid al
Mãdãlinei, a rãspuns: „Se
plictisea!” Aoleu!!!
Ulterior, Mãdãlina Cotar
a explicat cã joburile cotidiene îi ocupã foarte mult
timp ºi cã a decis sã lase locul din consiliul judeþean
colegului ei, Marian Dumitru. Acesta este profesor de
sport ºi a crescut la ºcoala
politicã a ex-deputatului
UNPR Dan Mazilu.

Bãlan, banii!!!!!

Sancþiune
Directorul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Vâlcea, Nicolae Badea, a fost
sancþionat de consilierii judeþeni cu mustrare scrisã.
Sancþiunea nu pare durã, dar
poate crea premise ce pot
deveni periculoase pentru
Badea. ªi în timp ce Nicolae Badea era sancþionat,
prin salã se vorbea despre
faptul cã totul ar fi un teatru
ieftin ºi cã, de fapt, niºte
rude ale cuiva mare din CJ
ºi-au gãsit un loc cãlduþ la
fundaþia acestuia. Hm,
prostii! E lumea a dracului!
Imediat dupã votul consilierilor, directorul Badea a declarat cã va ataca aceastã
hotãrâre în instanþa de Contencios Administrativ.
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”Începând de la ora 17.00,
pe scena amplasatã în Scuarul
Mircea cel Bãtrân vor evolua
artiºtii de muzicã popularã
Cornel Cojocaru, Nelu Biþînã,
Orchestra Nicu Troncea, Ana
Maria Iorga ºi Nineta Popa, urmaþi în registrul pop-rock de
Andreea Bãlan, formaþia Mandinga ºi trupa Voltaj. Tot cu
aceastã ocazie festivã, Uniunea Artiºtilor Plastici Vâlcea
va demara proiectul Vecinãtãþi
culturale, aducând la Râmnic
- cu sprijinul CJCPCT Olt, al
Centrului Cultural Municipal
Caracal ºi al Primãriei Caracal
- protagoniºti ai vieþii culturalartistice din judeþul Olt-Romanaþi. Astfel, la ora 14.00, la
Galeria de Artã «Artex» va
avea loc vernisajul expoziþiei
de tapiserie ºi graficã a artistului plastic Victoria Caraman
Pastuh; la ora 14.45, în Galeria Pasaj 1 Cozia, se va desfãºura un miniconcert de pian cu
solistul Sabin Bãnescu; la ora
15.00, în Galeria Pasaj 1 Cozia, va fi vernisatã expoziþia de
artã plasticã Artiºti Olteni din
judeþul Olt-Romanaþi; la ora
15.30, în Galeria Pasaj 2 Cozia, va începe Salonul Naþional de Artã Fotograficã Etnograficã; iar la ora 16.00, pe
scena din Scuar vor urca dansatorii Ansamblului Folcloric

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

Romanaþi. Punctul final al tuturor manifestãrilor va fi reprezentat de un spectaculos foc de
artificii programat sã fie lansat

din zona centralã, la ora
23.00”, a declarat Daniel Ionescu, purtãtor de cuvânt al
Primãriei Râmnicu 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
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Pentru Mihai Bãlan, fostul director al CET Govora,
condamnat recent pentru
abuz în serviciu în formã
continuatã: Domnule Bãlan,

ne-aþi dat în judecatã ºi aþi
pierdut procesele; ºi dumneavoastrã, ºi consoarta.
Aveþi de plãtit niºte cheltuieli de judecatã ºi vã sustrageþi de aproape o jumãtate
de an. Câtã lipsã de onoare!

de Marielena Popa

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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Primãria municipiului Râmnicu Vâlcea a
anunþat cã, sâmbãtã, 30 septembrie, va
avea loc inaugurarea Zonei Centrale a
municipiului, eveniment ce va fi marcat
de un complex de manifestãri culturale.
Pentru aceastã inaugurare, municipalitatea a pregãtit concerte de muzicã popularã ºi pop-rock, focuri de artificii, recital
de pian ºi vernisaje de expoziþii de artã
plasticã.

