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DEZVÃLUIRI
În România, cercetarea nu este întotdeauna ”la pãmânt”. Face
aceastã dovadã Institutul de CercetareDezvoltare pentru
Tehnologii Criogenice
ºi Izotopice – ICSI
Râmnicu Vâlcea, care
anunþã cã va aloca
pânã la 600.000 lei
pentru deplasãrile cu
avionul, pe o perioadã
de 48 de luni. ICSI
Râmnicu Vâlcea (fosta
Uzina G) se aflã sub
coordonarea Ministerului Educaþiei Naþionale.
de Marielena Popa

C

aietul de sarcini al ICSI
pentru achiziþia transportului aerian ocazional de pasageri pe curse interne
ºi internaþionale a fost publicat
recent în Sistemul Electronic de
Achiziþii Publice (SEAP) ºi oferã ºi alte date interesante. Cine
vor fi beneficiarii deplasãrilor
cu avionul plãtite de ICSI?

Potrivit Caietului
de sarcini, Institutul
din Râmnicu Vâlcea
vizeazã
”achiziþionarea serviciilor de
transport ocazional de pasageri
de curse interne ºi internaþionale, în funcþie de necesitãþi, în li-
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cret în Oltenia cã, având în vedere activitatea instituþiei, suma
nu este mare. „Practic, este vorba de 1,5 miliarde lei vechi pe
an. Suntem membri în 11 asociaþii internaþionale, participãm
la diverse cursuri. Nu risipim
banii, fiecare deplasare se face
pe un anume proiect, care necesitã anumiþi indicatori, obligatoriu de respectat”, susþine
acesta.

Raportul ICSI
pe 2016, un continuu
du-te-vino
Raportul pe 2016 al ICSI
Râmnicu Vâlcea conþine de
toate, mai puþin cheltuieli defalcate. Prin urmare, nu se poate face o comparaþie cu datele
precedente. Documentul înregistreazã 50 de participãri ale
personalului la stagii de pre-

gãtire, workshop-uri lucrative,
cursuri de perfecþionare, în
Anglia, Germania, Franþa, Belgia, SUA. De asemenea, mai
face referire ºi la un numãr impresionant de participãri la târguri internaþionale ºi naþionale. Nu lipsesc proiectele bilaterale, în care cheltuielile sunt
împãrþite. Cu alte cuvinte, o
poveste de miliarde.
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Vâlcea: Institutul
de Criogenie s-a mutat
în avion
Autoritatea contractantã va încheia Acord-cadru cu toþi ofertanþii ale cãror oferte au fost
declarate admisibile. Numãrul
agenþilor cu care se încheie
acest contract-cadru este nelimitat”, se aratã în acest document.

„Nu este mult!”
La capitolul „Cantitatea sau
domeniul contractului”, se precizeazã limitele estimate de
ICSI pentru acest gen de transport: valoarea estimatã fãrã
TVA este de minimum 50.000
lei ºi de maximum 600.000 lei.
Gheorghe Ioniþã, preºedintele Consiliului ªtiinþific al Institutului, a declarat pentru Indis-
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mita bugetului alocat dupã caz,
pentru demnitari, salariaþi ºi/sau
delegaþii autoritãþii contractante, clasa economic, clasa business, cu week-end, sau altele,
dupã caz”. (…) În componenþa
unei delegaþii pot exista atât
membri care au statut de demnitar ºi dreptul de a cãlãtori la
clasa business, cât ºi personal
ce nu are acest statut ºi cãlãtoreºte la clasa economic (…).

RAT Craiova trece
la ridicat maºini
în sistem duplex

RAT SRL va achita aproape ºapte miliarde de
lei vechi pentru utilajele menite sã ridice de pe
strãzile Craiovei automobilele parcate neregulamentar. Cele douã utilaje ar trebui sã ajungã
la dispoziþia SRL-ului municipal pânã la sfârºitul acestui an, când societatea primãriei ar
urma sã renunþe la maºina pe care o închiriazã
pentru a desfãºura activitatea încredinþatã de
primãrie.
de Nicuºor Fota

P

otrivit datelor publicate
în Sistemul Electronic
de Achiziþii Publice,
RAT SRL a finalizat evaluarea
ofertelor pentru contractul de
„furnizare autoutilitarã pentru
activitatea de ridicare, transport
ºi depozitare a vehiculelor staþionate neregulamentar – 2 bucãþi” ºi a semnat contractul cu
www.indiscret.ro

furnizorul la sfârºitul lunii trecute. SRL-ul municipal de
transport public demarase procedura de achiziþie în prima decadã a lunii august, la câteva
luni dupã ce primise, printr-o
hotãrâre de consiliu local, sarcina de a curãþa strãzile de vehiculele parcate neregulamentar. Valoarea contractului era
estimatã de autoritatea contractantã la 922.000 lei. Anun-

þul de atribuire a fost publicat
luni, 2 octombrie, în SEAP. Potrivit acestuia, contractul a fost
adjudecat la preþul de 674.000
lei, fãrã TVA, de o firmã din Ilfov - EUROBODY HYDRAULICS SRL, din Dragomireºti –
Deal. RAT SRL a primit trei
oferte valide pentru furnizarea
celor douã autospeciale de ridicãri, criteriul de atribuire fiind
preþul cel mai scãzut.

Noile achiziþii
ale RAT, aºteptate
în decembrie
Potrivit directorului RAT
SRL Craiova, cele douã autospeciale contractate ar urma sã
ajungã la Craiova pânã la sfârºitul acestui an, conducerea unitãþii urmând sã decidã, dupã o
perioadã de evaluare, dacã acestea sunt suficiente pentru nevoi-
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le oraºului, ori e necesarã o suplimentare a lotului. „Potrivit
contractului, în luna decembrie
ar trebui sã ne fie livrate cele
douã autospeciale de ridicãri,
datã la care vom renunþa la maºina închiriatã de care ne folosim acum. Avem nevoie de douã
autospeciale pentru a putea interveni în douã locuri simultan,
pentru cã, la ora actualã, cu o
singurã maºinã, nu prea facem
faþã solicitãrilor. Într-o perioadã de o lunã s-au ridicat aproximativ 350 de maºini. Dupã ce
vom primi cele douã autospeciale ºi le vom pune în exploatare, vom face o analizã sã vedem dacã fac faþã necesitãþilor
sau facem o nouã achiziþie”, a
declarat managerul RAT SRL
Craiova, Marcel Tãnãsescu.

3

ADMINISTRAÞIE
300 de lei – taxa de
ridicare ºi transport
a vehiculelor
Activitatea de ridicare a maºinilor parcate neregulamentar
a reînceput în Craiova în vara
acestui an, mai precis pe 21 august, când RAT SRL a scos pentru prima oarã la „recoltat” autospeciala închiriatã în acest
sens. Iatã ºi tarifele pe care trebuie sã le suporte proprietarii
vehiculelor luate în colimator de
angajaþii RAT, conform unui

comunicat al RAT Craiova:
„Proprietarii maºinilor care au
fost ridicate pe raza municipiului Craiova, urmare a parcãrii
neregulamentare, pot recupera
autoturismele de la sediul RAT
SRL Craiova, din Calea Severinului
nr.23,
telefon
0753050011, program nonstop.
Tarife: tarif de 300 lei/vehicul
(inclusiv TVA) pentru activitatea de ridicare, transport ºi depozitare a vehiculelor staþionate ºi parcate neregulamentar pe
domeniul public sau privat al
municipiului Craiova; tarif de
150 lei/vehicul (inclusiv TVA)
pentru activitatea de ridicare, în
situaþia în care proprietarul sau
utilizatorul vehiculului ridicat
se prezintã la locul ridicãrii ºi
este de acord cu suportarea
acestor cheltuieli; tariful de depozitare în cuantum de 10 lei/zi
(inclusiv TVA), începând cu
ziua urmãtoare momentului depozitãrii, nefracþionat pe intervale de ore”.
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Asociaþie de proprietari
din Voineasa, debranºatã
de la apã din cauza
datoriilor

ADMINISTRAÞIE

„Din cauza întârzierilor la
plata facturilor reprezentând
servicii furnizare apã potabilã ºi
canal, SC APAVIL SA a decis
sistarea alimentãrii cu apã a unei
asociaþii de proprietari din judeþul Vâlcea, inclusã în categoria clienþilor rãu-platnici: ASOCIAÞIA DE PROPRIETARI
LOTRU VOINEASA –
1.144,13 lei (4 luni restanþã).
SC APAVIL SA este nevoitã
sã apeleze la aceastã mãsurã întrucât s-a constatat creºterea
semnificativã a cuantumului
sumelor datorate de cãtre clienþi
în contul serviciilor prestate.
Deºi conducerea societãþii a
manifestat întotdeauna înþelegere în ceea ce priveºte achitarea

Deputatul Buican revine
cu iniþiativa legislativã
“Cãlãul pãdurilor”
Deputatul liberal
vâlcean Cristian
Buican (foto) a declarat luni, 2 octombrie,
cã în aceastã sesiune
parlamentarã va
redepune la Camera
Deputaþilor mult hulita
iniþiativã legislativã
privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea formelor istorice asociative de
proprietate asupra
pãdurilor ºi pãºunilor.
de Marielena Popa

C

riticat în 2014 ºi 2015
cã a fãcut aceastã propunere fãrã sã consulte
comunitãþile istorice de proprie-

tari ºi fãrã sã þinã cont cã la nivel naþional fiecare zonã istoricã are un specific propriu în
ceea priveºte formele istorice de
proprietate comunã, Buican a
anunþat cã de aceastã datã va
lansa o dezbatere publicã pe
tema în cauzã. Mai mult, el a
precizat cã, între timp, opozanþii ºi-au schimbat atitudinea.„Voi iniþia o dezbatere publicã
completã cu toþi cei interesaþi,
în aºa fel încât sã avem o lege
bunã. Þin sã precizez cã majoritatea celor care au contestat
aceastã iniþiativã legislativã, inclusiv cei de la PSD ºi UDMR,
sunt deschiºi acum pentru a o
discuta”, a spus parlamentarul
liberal.
La prima tentativã, deputatul Buican a fost aspru criticat
de câteva canale media care l-

de cãtre asociaþiile de proprietari a facturilor pentru serviciile prestate, se pare cã în anumite cazuri clienþii nu au gãsit de
cuviinþã sã aprecieze just aceastã atitudine.
Asociaþia de proprietari, care
înregistra la data de 27 septembrie a.c. datorii importante cãtre SC APAVIL SA, a fost deja
notificatã, urmând ca acþiunea
de debranºare sã demareze în
perioada imediat urmãtoare.
Locatarii bun-platnici din cadrul asociaþiilor de proprietari
care vor fi debranºate sunt rugaþi sã înþeleagã necesitatea adoptãrii unor astfel de mãsuri”,
transmite SC Apavil SA într-un
comunicat de presã.

au numit „Cãlãul pãdurilor” ºi
„Drujbarul þãrii”, dar ºi de
anumite asociaþii de pãdurari
care au considerat cã acest
proiect nu reprezintã o îmbunãtãþire a textelor de lege actuale, nu urmãreºte un interes
general, ci unul particular, al
intermediarilor de tranzacþii
imobiliare, al speculanþilor ºi
al fondurilor de investiþii.
Atunci, proiectul de lege a primit aviz negativ de la mai
multe comisii din Camera Deputaþilor ºi nu a mai fost supus nici votului Senatului.
Cristian Buican a mai declarat, luni, cã tot în aceastã sesiune parlamentarã va mai depune
la Camerã iniþiativa legislativã
privind interzicerea cumulului
pensiei ºi salariului în zona bugetarã.

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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Trei spectacole 5
de neratat la
Opera Românã Craiova

ACTUALITATE

rã la Craiova în perioada 1
octombrie - 12 noiembrie ºi
este un eveniment cultural organizat de Opera Românã
Craiova, cu sprijinul Primãriei Municipiului Craiova ºi
al Consiliului Local Craiova,
sub egida Ministerului Cul-

Dupã aplauzele
prelungite primite la
reprezentaþia din
deschidere, cea dea XV-a ediþie a
Festivalului Internaþional „Elena Teodorini”, organizat de
Opera Românã
Craiova, continuã cu
noi evenimente
muzicale.

I

ubitorii genului vor putea revedea spectacolul
Operei Române Craiova „Voievodul þiganilor” de
Johann Strauss-fiul, care s-a
bucurat de un extraordinar
succes de public la premiera
din primãvara acestui an. Reprezentaþia va avea loc joi, 5
octombrie, de la ora 19.00, în
sala Amza Pellea a Teatrului
Naþional „Marin Sorescu”.

Alessandro Quarta
Quintet, la Craiova
Mãiestria muzicienilor de
la Alessandro Quarta Quintet, care stârnesc ropote de
aplauze la apariþiile lor pe
scene europene, va putea fi
savuratã sâmbãtã, 7 octom-

brie 2017, de la ora 19.00, pe
scena Filarmonicii „Oltenia”.
„Classic & Jazz”, prezentat de
celebrul cvintet alãturi de Orchestra de camerã a Operei Române Craiova, sub conducerea
muzicalã a maestrului Walter
Attanasi, este o adevãratã delicatesã muzicalã, cuprinzând lucrãri ale compozitorilor Astor

Piazzolla ºi Nino Rota fredonate
în toatã lumea.

Carmen, incendiarã
ca întotdeauna
Evenimentul muzical al anului trecut în Oltenia, „Carmen –
Rock Version”, de G. Bizet, care
a adunat mii de oameni atât la

prezentarea în aer liber, cât ºi la
reprezentaþiile în salã, unul dintre cele mai îndrãgite spectacole ale Operei Române Craiova,
poate fi vãzut sau revãzut miercuri, 11 octombrie, în sala Amza
Pellea a Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”. Ediþia a XVa a Festivalului Internaþional
„Elena Teodorini” se desfãºoa-

turii ºi Identitãþii Naþionale.
Mai multe informaþii la
www.operacraiova.ro sau
www.facebook.com/operacraiova. Rezervãrile pot fi
fãcute la numãrul de telefon
0351.442.471, la adresa de email agentiadebilete@operacraiova.ro sau pe pagina
www.operacraiova.ro.

CET Govora dã cãldurã din 4 octombrie
”Având în vedere prognoza
meteo pentru perioada urmãtoare, condiþiile impuse în contractul de furnizare a energiei
termice referitoare la obligativitatea reluãrii furnizãrii agentului termic pentru încãlzire, în
condiþiile în care temperatura
exterioarã, între orele 18 ºi 6,
se situeazã, trei zile consecutiv,
sub +10 °C, Societatea CET
Govora SA anunþã cã, începând
cu datã de 4.10.2017, ora 8, va
relua furnizarea agentului termic pentru încãlzire în sezonul
rece 2017/2018.
Programul de umplere a reþelelor de distribuþie agent termic
pentru încãlzire ºi probele de
presiune au fost fãcute conform
comunicatului nr. 5.536/
www.indiscret.ro

11.09.2017, dat publicitãþii în
perioada 18.09-22.09.2017.
Menþionãm cã, pe perioada
4.10-5.10.2017, în timpul efectuãrii probelor la cald, se va furniza energie termicã în regim
fãrã platã la toþi consumatorii
arondaþi la sistemul de termoficare urbanã, indexul de pornire
contori pentru sezonul de încãlzire 2017/2018 se va citi în data
de 6.10.2017.
Începând cu 6.10.2017, furnizarea energiei termice se va
face în regim de platã, asociaþiile de proprietari ºi ceilalþi consumatori având libertatea de a
decide momentul consumului
prin deschiderea robineþilor de
la contorii de încãlzire corespunzãtori.

Toþi consumatorii racordaþi
la sistemul de termoficare urbanã ºi care desfãºoarã lucrãri
la instalaþiile termice interioare, sunt rugaþi sã ia toate mãsurile de finalizare a lucrãrilor
pânã în data de 4.10.2017, în

cazuri excepþionale, pentru finalizarea lucrãrilor, sã izoleze
reþelele interioare de la robineþii contoarelor de energie termicã, sau se pot adresa pentru
asigurarea condiþiilor de lucru
la: Dispeceratul de Termofica-

re Urbanã Rm. Vâlcea, str. Mihai
Viteazu,
nr.
43,
tel.0250.718.092 sau tel/fax
0250.718.090, prin adresã
scrisã.
Programul de umplere a reþelelor, probele la rece ºi la cald
fiind comunicate prin massmedia ºi afiºate la toate imobilele, prin neluarea mãsurilor de
izolare a reþelelor interioare,
acolo unde este cazul, sau neanunþarea în vederea realizãrii
condiþiilor tehnice de lucru, absolvã de orice responsabilitate
operatorul sistemului CET Govora SA pentru eventualele
daune care se vor putea produce”, a anunþat CET Govora,
luni, 2 octombrie a.c.
4 - 10 octombrie 2017
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

S

Domnului Profesor,
cu dragoste!

tabilitã în 1994 de
UNESCO, 5 octombrie este Ziua Mondialã a Profesorului, menitã sã
adune într-un singur buchet
gesturile de empatie planetarã
cuvenitã Omului de la Catedrã.
Nu mai conteazã cã naþiunile
au avut grijã sã-ºi stabileascã,
fiecare în parte, o zi anume,
când învãþãceii se înclinã mentorului, ca ºi pãrinþii acestora.
În India, Shikshak Divas e pe
5 septembrie, în Brazilia, Dia
do Professor e pe 15 octombrie, în Statele Unite, în prima
zi de marþi a lunii mai, în Egipt,
pe 28 februarie º.a.m.d. Profesori, învãþãtori sau dascãli,
ºcoala româneascã n-a dus lipsã de slujitori devotaþi înfloririi naþiei, progresului prin cunoaºtere ºi culturã. Ne bucurãm de cei, atâþia, care, cu vocaþie ºi dãruire, cultivã dragostea pentru limba românã,
”ºirag de perle rare”, de care
nu sunt strãini nici valoroºii
noºtri olimpici. De Ziua Mondialã a Profesorului, sã dãm
uitãrii pentru 24 de ore cã de
la revoluþie s-au perindat, prin
osârdia a 19 guverne, nu mai
puþin de 25 de numiþi sau nãimiþi (procent deloc neglijabil)
în fruntea Ministerului Educaþiei Naþionale. A vorbi, cu noianul de cifre ºi realitãþi în faþã,
de strategii ºi reforme, bazate
pe acumulãri succesive, de viitoare proiecþii în cunoºtinþã de
cauzã, înseamnã a ne fura cãciula. S-a menþionat, mai în
glumã, mai în serios, deºi Constituþia zice altcum, cã limba

oficialã, practic, s-a logodit,
scriem ºi vorbim în romglezã,
cu ºi fãrã Brexit. Istoria României, din motive care ne scapã
sau, mai degrabã, ne facem noi
cã plouã, a devenit istoria tuturor ºi a nimãnui. Cu domnitori batjocoriþi, cu mituri ancestrale luate în rãspãr. A ieºit
un arboret cu sute ºi mii de
rãni, în coliziune cu stilul pedagogic ºi lipsa de eficienþã, de
pragmatism, a sistemului, iar
acest arboret se cheamã abandonul ºcolar. Sã nu ne îmbãtãm cu trâmbiþata egalitate de
ºanse, care nu existã pentru
copii decât la naºtere, când trag
aer în piept. Iar selecþia naturalã începe prea din timp, mai
ales la sat. Diploma universitarã, dacã nu atârnã de ea un
masterat pompos sau mai multe, are prea puþinã cãutare. Sã
uitãm pentru 24 de ore (spre a
o relua de a doua zi ºi mai abitir) tema claselor neîncãlzite, a
lipsei manualelor, a ”auxiliarelor” interzise dascãlilor utilizatori. Sã ne întrebãm serios ce
facem cu tineretul studios, pe
lângã priceperea de a-i da
brânci, de a-l pune pe fugã. Aºa
cum pe fugã am pus medici,
ingineri, constructori, meseriaºi. Cât încã e 5 octombrie ºi
UNESCO invitã la respectul
cuvenit, domnului Profesor, cu
dragoste! Mai departe, din râvna fiecãruia. În titrarea peliculei din ’67 a regizorului James
Clavell, ne-am permis ºi noi sã
intrãm cu o majusculã, la locul potrivit, ºi cu semnul exclamãrii la capãt de gând.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
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Activitatea Aeroportului
Craiova, raportatã
la cea din 2010,
a înregistrat o creºtere
cu peste 790%

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, a participat, marþi, 3 octombrie, la deschiderea
celei de-a 25-a Conferinþe Anuale ºi Adunãri Generale a Asociaþiei Aeroporturilor
din România (AAR),
prilej cu care a evidenþiat investiþiile
realizate la Aeroportul
Internaþional Craiova,
principalul proiect de
succes al administraþiei doljene.
„Suntem onoraþi sã gãzduim
aceastã întâlnire la Craiova,
într-un loc în care încã ne considerãm pionieri în privinþa aviaþiei, dar unde, prin eforturi
deosebite, demersul nostru începe sã prindã tot mai mult contur, iar aeroportul sã cunoascã
o frumoasã evoluþie. Putem

spune cã în acest an traficul de
pasageri va depãºi numãrul total de locuitori ai municipiului
Craiova, pentru cã estimãrile ne
aratã cã vom ajunge la aproximativ 425.000 de cãlãtori. Aºa
cum a relevat-o ºi presa centralã de specialitate, activitatea
Aeroportului Internaþional Craiova, raportatã la cea din 2010,
a înregistrat o creºtere cu peste
790 la sutã. Sunt convins cã în
anii urmãtori vom avea o altã
etapã în dezvoltarea acestui obiectiv strategic al Consiliului
Judeþean Dolj. Judeþul nostru se
bucurã ºi de o bogatã tradiþie în
aviaþie, fiind o zonã care i-a dat
României pe mulþi dintre pionierii acestui domeniu, dacã ar
fi sã ne referim doar la faptul
cã Doljul a fost leagãn al copilãriei pentru inventatorul avionului cu reacþie, ilustrul Henri
Coandã. Craiova a jucat un rol
major ºi în industria aeronauticã, prin Fabrica de Avioane,
care anul acesta a marcat 45 de
ani de la înfiinþare. Vreau sã vã

mulþumesc, cu acest prilej, pentru faptul cã ne-aþi primit în
aceastã mare familie, pe care o
reprezintã Asociaþia Aeroporturilor din România, ºi sã vã asigur cã nu vom dezamãgi”, a
declarat Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.
Alãturi de preºedintele CJ
Dolj, Ion Prioteasa, administraþia judeþeanã a mai fost reprezentatã de vicepreºedintele
Cosmin Vasile. De asemenea,
la deschiderea evenimentului
au mai participat secretarul de
stat din cadrul Ministerului
Transporturilor, Dragoº Titea,
preºedintele AAR, David Ciceo, directorul general al Autoritãþii Aeronautice Civile
Române, Armand Petrescu, directorul general al Direcþiei
transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor, Mihail Victor Ionescu, ºi directorul general al Aeroportului Internaþional Craiova, Mircea
Dumitru.
www.indiscret.ro

de Mihaela Bobaru
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escoperire macabrã
în Olt. Un copil de
13 ani a fost gãsit
decapitat la marginea comunei Brastavãþu. Daniel fusese vãzut ultima oarã cu o searã înainte de a i se descoperi
cadavrul. Bãiatul petrecuse
cu niºte amici la barul unei
benzinãrii din zonã. Pãrinþii
nu au reclamat dispariþia pentru cã Daniel mai obiºnuia sã
lipseascã. Procurorii susþin cã
el a fost ucis ºi au un suspect
în persoana unui tânãr din localitate. Cadavrul a fost trimis la medicinã legalã pentru efectuarea necropsiei. În
cauzã a fost deschis dosar penal pentru omor, iar anchetatorii vor sã afle cum a murit
bãiatul.

Ucis ºi decapitat 7
de amicul cu care
petrecuse la bar

SPECIAL

Ucis în drum
spre casã
Daniel ªoºoi ar fi trebuit sã
fie elev în clasa a VII-a la
ºcoala din localitate. Provenind dintr-o familie numeroasã de etnie rromã, el a renunþat la ºcoalã pentru a
munci cu ziua prin sat ºi a-ºi
ajuta tatãl ºi bunica. Cei carel cunoºteau spun despre el cã
era un copil cuminte ºi muncitor. Un copil chinuit care
trebuia sã munceascã pentru
a avea ce mânca. La muncã a
fost ºi în ziua de dinainte de
a i se gãsi cadavrul decapitat
pe o uliþã de la marginea satului. Când a terminat de
muncã, bãiatul nu s-a dus
acasã, ci la barul unei benzinãrii din apropierea comunei,
împreunã cu mai mulþi amici.
Au stat acolo pânã dupã miezul nopþii, susþin reprezentanþii localului. ”La un moment
dat, era târziu, trecuse de ora
12, tinerii au plecat. Nu neam uitat dupã ei, nu ºtim în
ce direcþie au luat-o. Nu am
observat nimic suspect în relaþia dintre tineri, nu s-au certat”, le-a declarat anchetatorilor unul dintre angajaþi, interogat dupã gãsirea cadavrului decapitat al adolescentului.
Dupã plecarea de la barul
în cauzã, nimeni nu l-a mai
vãzut pe Daniel, pânã în dimineaþa în care un consãtean
care locuieºte la marginea localitãþii i-a zãrit cadavrul.
Scena macabrã l-a îngrozit pe
bãrbat când a observat cã trupul nu avea cap.

Sfârtecat de câini
“Am ieºit afarã din curte sã
mã uit dupã pãsãri ºi atunci
am vãzut cã erau strânse la
câþiva metri mai încolo. Am
www.indiscret.ro

mers sã vãd ce au gãsit ele ºi
am observat trupul bãiatului. Nu
avea cap, peste gât fiind tras
pulovãrul. Am sunat la 112 ºi
le-am spus ce am descoperit.
Mi-au spus sã nu ating nimic ºi
sã nu las pe nimeni sã se apropie. Aºa am fãcut”, a declarat
Vasile Geabalã, brastaviceanul
care a fãcut macabra descoperire. Capul lui Daniel a fost descoperit de anchetatori la cca 100
de metri de locul în care zãcea
cadavrul. Practic, el fusese mâncat de câini. Patrupedele au fost,
cel mai sigur, cele care au târât
capul la locul în care a fost gãsit.
Vestea cadavrului decapitat sa rãspândit repede în localitate
ºi oamenii s-au strâns grãmadã
sã vadã dacã zvonurile sunt sau
nu reale. La un moment dat,
unul dintre localnici a recunoscut hainele de pe cadavru ca
aparþinând unui tânãr care-l ajutase în gospodãrie. La faþa locului au ajuns, la scurt timp, ºi
rudele copilului care l-au identificat. Deºi iniþial, dupã examinarea cadavrului, anchetatorii

au susþinut ipoteza cã bãiatul nu
a fost victima unor violenþe, rudele au susþinut ipoteza omorului. Anchetatorii au luat-o în
calcul la scurt timp dupã ce la
faþa locului a ajuns ºi un câine
de urmãrire, care le-a oferit câteva indicii foarte importante.
Astfel s-a reuºit stabilirea traseului parcurs de bãiat pânã la
locul în care i s-a descoperit
cadavrul. Câinele a fost cel care
le-a oferit anchetatorilor primele indicii cu privire la posibilul
criminal. Nimeni altul decât
unul dintre amici cu care copilul petrecuse în bar.

Autorul crimei riscã
pânã la 25 de ani
dupã gratii
Pentru a desluºi iþele întortocheate ale acestui caz, procurorul a dispus aducerea la audieri
atât a tânãrului bãnuit cã l-ar fi
ucis pe Daniel, cât ºi a altor localnici care puteau oferi informaþii utile anchetei.Timp de
câteva ore, acesta a refuzat sã
recunoascã sãvârºirea crimei.

Le-a spus anchetatorilor cã s-a
despãrþit de Daniel la scurt timp
dupã plecarea de la bar. Anchetatorii au reuºit, însã, sã strângã
numeroase indicii rezonabile cã
el este fãptaºul ºi au emis pe
numele sãu ordonanþã de reþinere.
“Este vorba despre un caz de
omor. Avem indicii rezonabile
sã credem cã bãiatul a fost omorât. Avem, în acest caz, ºi un
suspect. El se aflã la audieri,
alãturi de alþi localnici. Pânã
acum nu a recunoscut fapta.
Cercetãrile continuã pentru a
afla împrejurãrile în care a survenit decesul copilului ºi ce
anume a condus la aceastã
moarte. Vom ºti cu exactitate o
parte din aceste rãspunsuri dupã
necropsie. Un ajutor nesperat lau primit anchetatorii de la imaginile de pe camerele de luat
vederi ale benzinãriei ºi de la
intrarea în comunã.
“Suspectul este direct criminal. Dupã mai multe ore de audieri, a recunoscut. Este vorba
de un tânãr de 21 de ani din comunã, cu care bãiatul fusese la

bãut. A recunoscut cã l-a înjunghiat în gât cu un briceag
ºi l-a lãsat acolo. Peste noapte nimeni nu ºtia ce s-a întâmplat, cine i-a mâncat capul. Se poate sã fi fost câinii, vulpile sau alte animale,
potrivit surselor din apropierea anchetatorilor. Potrivit
prim-procurorului de la Parchetul de pe lângã Tribunalul Olt, Anca Anuþa, anchetatorii continuã cercetãrile
pentru a afla cu exactitate ce
s-a întâmplat în fatidica
noapte în care un copil de 13
ani a sfârºit într-un mod cum
nu se poate mai tragic. Procurorii susþin cã vor avansa
mult în anchetã dupã ce va
sosi expertiza medico-legalã dispusã cu ocazia necropsiei. Atunci vor ºti dacã decapitarea lui Daniel s-a fãcut
în timp ce el trãia sau dupã
decesul sãu.
Dacã va fi gãsit vinovat de
uciderea lui Daniel, tânãrul
din Brastavãþu acuzat de procurori riscã sã petreacã dupã
gratii pânã la 25 de ani.
4 - 10 octombrie 2017
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ROBORUL
ºi poporul
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

P

în piaþã ºi a stabilitãþii financiare a cetãþenilor care au de
plãtit rate la bãnci, mixul de
politici fiscale ºi monetare trebuie sã aibã un grad cât mai
mare de coerenþã.
BNR, ca ”motor” al politicii monetare, are la dispoziþie
instrumente pentru reglarea lichiditãþii, pe care va trebui sã
le foloseascã fãrã întârziere. În
acest fel se va limita creºterea
indicelui ROBOR ºi prin urmare ºi scumpirea agresivã a
creditelor în lei.
BNR trebuie sã vinã în faþa
românilor cu soluþii imediate
privind drenajul lichiditãþilor
în piaþã, nu doar cu explicaþii
solide, absolut necesare ºi ele,
pentru a elimina orice fel de
suspiciuni privind artificialitatea ultimelor evoluþii.
Stabilizarea ROBOR ºi evitarea exploziei scumpirii creditelor în lei revin, astfel, în
primul rând, dacã nu exclusiv,
BNR.
PS. Opoziþia ar face bine sã
evite politizarea stupidã a
acestei situaþii. Este în joc stabilitatea atâtor milioane de români de bunã credinþã.

Ridicate de familiile boiereºti cu ranguri din Þara Româneascã, în
veacurile XVII-XIX, spre a fi adevãrate fortãreþe înaintea valurilor prãdalnice ale otomanilor, ale cârjaliilor lui Osman Pazvant-oglu din Vidin,
a pazvangiilor de la raialele Dunãrii, dar ºi a haiducilor aciuiaþi pe
potecile împãdurite ale munþilor, majoritatea culelor au ajuns astãzi
într-o stare gravã de degradare. Aceste clãdiri fortificate rãspândite
în spaþiul balcanic, cu un nivel sau mai multe, în formã de turn (lb.
arabã „kale“; lb. turcã „kule“=„turn, foiºor, cetate“), cu întãrituri ºi
ferestruici înguste pentru tragere, cu pereþi groºi ºi beciuri boltite, cu
uºi masive prevãzute cu ivãre grele ºi scãri mobile erau, odinioarã, de
nesurmontat. Ctitorii au preluat denumirea ºi anumite elemente arhitecturale, dar au creat un stil de culã specific zonei. Astãzi mai putem
numãra doar 18 astfel de edificii, în judeþele Olteniei, aflate pe lista
monumentelor istorice, care s-au salvat de la dispariþie, dar multe
dintre ele se aflã în suferinþã. Despre soarta tristã a acestor valori de
patrimoniu ne-a oferit detalii istoricul Florin Epure, directorul Direcþiei
Judeþene pentru Culturã Vâlcea.

Culele din
judeþul Vâlcea
Cula Greceanu, de la
Mãldãreºti, a fost ridicatã de
jupân Gheorghe Mãldãrescu

Publicitate

este cinci milioane de
români cu credite în lei
au parte de ”un spectacol” pe care nu ºi l-au dorit.
”Accelerarea” evoluþiei indicelui ROBOR este relatatã în
aceste zile, mai mult sau mai
puþin speculativ, pe toate canalele. ROBOR este, din pãcate, noua vedetã a zilei. De
care vorbeºte tot poporul, mai
ales cele cinci milioane de oameni care aºteaptã cu înfrigurare urmãtoarea ratã la credite.
Cu siguranþã sunt mai multe
influenþe care ar putea concura la aceastã accelerare. Important acum este cum facem, ca
stat, astfel încât influenþa creºterii indicelui în baza cãruia se
calculeazã nivelul dobânzilor
la majoritatea creditelor în lei
sã fie cât mai micã. Cum facem ca românii plãtitori de rate
la credite sã sufere cât mai puþin de pe urma acestor evenimente de naturã monetarã?!
Dacã existã soluþii pentru limitarea creºterii indicelui ROBOR, ºi existã, atunci ele trebuie aplicate cât mai repede.
Pentru asigurarea stabilitãþii
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ºi jupâniþa Ego Eva, în secolul
al XVIII-lea. Dacã þinem cont
de legenda care spune cã bravul cãpitan Tudor Maldãr a cucerit-o pe fiica hanului tãtar
care-l þinea captiv ºi a gãsit refugiu aici, atunci putem
vorbi de un edificiu mai
vechi cu cel puþin un secol.
Cula fost dãruitã drept zestre familiei Greceanu, descendentã a ctitorilor. În urma
refacerii din anii 1966-1967,
cula a fost deschisã publicului vizitator. Dupã un lung
ºir de procese cu statul român, moºtenitoarea Olgãi
Greceanu a intrat în posesie,
iar în prezent ministerul de
resort duce negocieri pentru
achiziþionarea obiectivului
de patrimoniu cultural naþional, care nu se aflã într-o
stare tocmai bunã de conservare. Cula Duca, de la Mãldãreºti, este ctitoria lui
Gheorghiþã Mãldãrescu, în
anul 1812. Un moºtenitor a
vândut-o în anul 1907 omului politic ºi de stat I.G.
Duca, pe atunci tânãr stagiar
la Judecãtoria Horezu. Acesta hotãrãºte sã-ºi construiascã în apropierea culei o modestã casã de vacanþã
(1912). Dupã asasinarea lui
Duca, soþia sa Nadia doneazã aceastã clãdire statului. În
anii ‘60, cula a fost complet
restauratã ºi reamenajatã, iar
în prezent starea de conser-

vare este bunã. Cula Zãtreanu,
de la Zãtreni, este construitã de
Radu Zãtreanu în anul 1754 ºi
refãcutã în perioada interbelicã.
Cât timp a aparþinut familiei
Boicescu, i s-au fãcut adãugiri
însemnate. Monumentul a stat
mult timp în pãrãsire, într-o accentuatã stare de degradare ºi se
impun lucrãri urgente de restaurare ºi consolidare. Cula, anexele ºi terenul au fost cumpãrate de Petroconstruct Service
SA, care doreºte sã-l includã
într-un proiect de reabilitare, sãl introducã în circuitul turistic.
Cula Bujoreanu, de la Bujoreni, a fost construitã la 1812 de
cãtre boierul Preda Bujoreanu,
în apropiere de conacul sãu ºi
de bisericã. A trecut în posesia
negustorului vâlcean Matache
Temelie printr-un ºir de alianþe.
Cula este amplasatã în Muzeul
Satului Vâlcean, fiind pivotul în
jurul cãruia s-a structurat muzeul în aer liber. Monumentul
istoric se aflã într-o stare bunã
de conservare.

Culele din
judeþul Dolj
Cula Izvoranu-Geblescu,
din Brabova, este ctitoria boierilor Izvoreni, din secolul al
XVIII-lea. La jumãtatea veacului a XIX-lea, clãdirea a fost
achiziþionatã de Radu Geblescu care i-a adus modificãri majore. Edificiul, ridicat iniþial pe
www.indiscret.ro
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Cula Galita
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Cernãteºti
Cula
Cula Cernãteºti

Culele
Olteniei strigã
dupã ajutor
Cula Crasnaru din Groºerea arhiva Tzigara Samurcas

douã niveluri, se aflã într-o stare avansatã de degradare din
cauza seismelor ºi infiltraþiilor
de apã, clãdirea fiind revendicatã în instanþã de moºtenitorii
fostului proprietar. Cula stã în
atenþia Consiliului Judeþean
Dolj, care a integrat-o Muzeului Olteniei ºi a accesat fonduri
prin POR 2014-2020 (peste 1
mil. euro), pentru restaurarea,
consolidarea ºi punerea ei în
valoare. Cula din Cernãteºti,
construitã de boierii Cernãteºti
în cea de-a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea, a fost refãcutã din ruine în secolul XX,
dupã care i s-a dat destinaþia de
muzeu sãtesc. ªi aceastã culã
este vizatã pentru lucrãri de reabilitare cu fonduri europene de
cãtre Consiliul Judeþean Dolj.
Cula Barbu Poenaru, din Almãj, a fost ridicatã la anul 1764
ºi i s-au adus modificãri în
1896. Cula a beneficiat de lucrãri de reparaþii ºi întreþinere
cu fonduri din partea administraþiei locale.

Culele din
judeþul Gorj
Cula Cornoiu, din Curþiºoara-Bumbeºti-Jiu, este un monument din sec. al XVIII-lea, cu
toate cã se spune cã ar fi mult
mai veche. A fost restauratã în
anii 60’ ºi aparþine Muzeului de
Artã Popularã. Se aflã într-o stare bunã de conservare. Cula
Crãsnaru, din Groºerea-Aninoasa, a fost construitã de Barbu Cocoº Crãsnaru vel vistierwww.indiscret.ro

nic, preluatã de Costache ºi Ecaterina Sãvoiu, care o lasã moºtenire fiicei lor Elena, în urma
mariajului cu Achil Crãsnaru, în
anul 1796. Incendiile ºi cutremurele au lãsat urme adânci
monumentului care se aflã în
proprietatea mai multor persoane, dar care nu primeºte niciun
sprijin ºi se ruineazã tot mai
mult. Cula Davani, din Larga-Samarineºti, a fost ridicatã
în prima jumãtate a secolului al
XIX-lea de Costache Sãvoiu.
Cula Cioabã-Chintescu, din
ªiacu-Slivileºti, a fost edificatã în anii 1818-1825 de Rãducan Cioabã din Slivileºti ºi mai
târziu de Marin Chintescu, cel
care o luase de soþie pe vãduva
lui Rãducan. Nici aceastã clãdire nu a scãpat de naþionalizare, fiind folositã ca depozit. Din
anul 1967, aici a funcþionat o
colecþie muzealã de etnografie
a localitãþii. Dupã evenimentele din ‘89 a fost abandonatã ºi
lãsatã în ruinare. La începutul
acestui an, un viscol puternic a
distrus acoperiºul culei. Dacã
nu se va interveni urgent pentru consolidarea zidurilor, acest
monument istoric se va prãbuºi
curând. Casa de tip culã Eftimie Nicolaescu, din RuncurelMãtãsari, ridicatã de Eftimie
Nicolaescu în secolul al XIXlea, se aflã în stare de colaps din
cauza extinderii exploatãrii miniere din zonã, dar ºi a nepãsãrii autoritãþilor publice locale. În
urmã cu câþiva ani, acoperiºul
s-a prãbuºit.

Cula Bujoreanu

Culele din
judeþul Mehedinþi
Cula Cuþui, aflatã la marginea satului Broºteni, a fost ziditã la anul 1815, de Ghiþã Cuþui Olteanul, un cãpitan de panduri din oastea lui Tudor Vladimirescu. Cula Cuþui este un
monument de importanþã naþionalã ºi a beneficiat de lucrãri
de reabilitare din partea deþinãtorilor particulari. Cula Tudor
Vladimirescu, din Cerneþiªimian, ridicatã de slugerul
Tudor la 1800, dupã incendierea Cerneþiului de cãtre turci. În
vremea zaverei a servit ca depozit de arme ºi praf de puºcã.
În anii ’50, clãdirea a fost reabilitatã ºi aici s-a organizat o
colecþie muzealã dedicatã Revoluþiei de la 1821 ºi conducãtorului ei, ºi care a funcþionat
pânã în anul 1977. Existã un
proiect de consolidare ºi restaurare, realizat de Primãria din
ªimian ºi un aviz eliberat de
Direcþia Judeþeanã pentru Culturã Mehedinþi. Cula Nistor,
din Cerneþi, edificatã în 1812
de polcovnicul Istrate Sãliºteanu, ca locuinþã pentru campaniile la lucrul câmpului ºi loc de
refugiu în faþa nãvãlitorilor.
Cula a fost incendiatã de turci
ºi a fost refãcutã la 1821 de cãtre Nistor, cãpitanul de panduri.
Direcþia monumentelor istorice
a elaborat un proiect de restaurare în anul 1974, pentru a se
organiza un muzeu etnografic
materializat abia în 2009. Clãdirea se aflã într-o stare bunã de

Cula Vladimirescu Mehedinþi
Cula Poenaru

conservare. În satul Lazu (comuna Malovãþ), se mai pot vedea doar ruinele culei ce strãjuia þinutul ºi mai amintesc de
boierii care o ctitoriserã.

Olt, a fost ridicatã în prima
jumãtate a sec. al XIX-lea,
nu departe de castrul roman,
de boierul Caleþeanu, un stegar de-al Vladimirescului.

Culele din judeþul Olt Culele din judeþul
Cula Galiþa, de la Câmpu Teleorman
Mare, comuna Dobroteasa, a
fost clãditã în anii 1790-1800 de
boierul grec Alexandru Vlangalis. În vremea rãscoalei din
1907, þãranii au incendiat-o,
dupã care a trebuit sã fie refãcutã aºa cum o vedem astãzi.
Monumentul este într-o stare
bunã de conservare. Cula Cãleþeanu, de la Enoºeºti-Piatra-

Cula lui Costea, de la Frãsinet, ziditã la începutul secolului al XVIII-lea. Este un
monument istoric de categoria A, refãcut în secolele
XIX-XX, dar care astãzi este
pãrãsit ºi ruinat care mai aºteaptã încã un semn de milostenie din partea autoritãþilor.
4 - 10 octombrie 2017
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n perioada analizatã, piaþa valutarã a fost calmã,
euro având o evoluþie stabilã, cu o uºoarã tendinþã de
apreciere a leului. În schimb,
segmentul monetar a fost foarte agitat, dobânzile þâºnind
spre maxime ale ultimilor
aproape trei ani.
Comparativ cu finalul lui
august, euro s-a apreciat în
septembrie cu circa un ban,
dolarul a câºtigat aproape trei
bani, iar francul elveþian un
ban.
Cursul euro a fluctuat între
4,5990 ºi 4,5991 lei, valori
maxime ale ultimilor mai mult
de cinci ani, pânã la finalul intervalului când media a scãzut
la 4,5871 lei, într-o ºedinþã în
care tranzacþiile s-au realizat
între 4,583 ºi 4,598 lei cu închiderea la 4,583 – 4,586 lei.
La aprecierea leului au contribuit, în primul rând, creºterea dobânzilor la lei, vânzarea
de valutã ºi plasarea leilor în
piaþa monetarã aducând randamente mai bune, în condiþiile
în care se anticipeazã continuarea procesului de majorare a
acestora. La aceasta s-a adãugat criza apãrutã în zona euro,
dupã referendumul pentru independenþã organizat în Catalonia.
Cursul dolarului american a
fluctuat între 3,8912 ºi 3,9171
lei, maxim al ultimelor douã
luni. Sfârºitul perioadei a adus
o medie de 3,9086, când cotaþiile au fluctuat între 3,889 ºi
3,914 lei.
Moneda elveþianã a fluctuat
pe pieþele internaþionale între
1,139 ºi 1,149 franci/euro, astfel cã media s-a miºcat în culoarul 4,0091 – 4,0258 lei,
maximul fiind atins la sfârºitul intervalului.
Pe piaþa monetarã s-a înregistrat o creºtere constantã a
indicilor ROBOR, cei în funcþie de care sunt stabilite ratele
la împrumuturi. Indicele la trei
luni, care este folosit de bãnci
pentru stabilirea costului creditelor în lei cu dobânda varia-

Î

Euro a scãzut
sub 4,59 lei,
dobânzile au
luat-o în sus
bilã, a crescut luni la 1,71%,
maximul ultimilor doi ani ºi
jumãtate, aproape dublu faþã
de începutul lunii trecute. În
cazul indicelului la ºase luni,
acesta a crescut la 1,78%.
Aceastã evoluþie a stârnit
revolta premierului Tudose,
cel care declara nu cu mult
timp în urmã cã preferã sã îºi
primeascã remuneraþia lunarã
sub formã de numerar, neavând încredere în bãnci. ”Cred
cã colegii noºtri, ai românilor
sau care ar fi trebuit sã fie colegii românilor de la BNR, au
fost puþin plecaþi de acasã, fiindcã ãsta era rolul BNR - sã
nu lase sã creascã ºi sã nu lase
niºte actori sã se joace pe
aceastã temã”.
Dorind sã dea bine în faþa
consumatorilor de ºtiri televizate, ºeful executivului a uitat, probabil, cã preþul banilor
este dat de conjuncturile pieþei, atât în privinþa cursului, cât
ºi a dobânzilor.
Creºterea neconsolidatã a
economiei, vãduvitã de investiþii din partea statului, în ciuda împrumuturilor tot mai
mari luate de la aceleaºi bãnci
hulite, nu poate decât sã creeze un impas în piaþã, care anticipeazã o creºtere a inflaþiei
în urmãtoarele luni. Sã nu uitãm cã dobânda de referinþã a
BNR este din mai 2015 de
1,75%.
Trecând la evoluþia perechii
euro/dolar, aceasta a fost influenþatã în principal de declaraþiile preºedintei Rezervei
Federale americane, Janet Yellen, referitoare la perspectivele unei noi majorãri, a treia din
acest an, a dobânzii-cheie,
care ar urma sã urce la 1,4%.
Euro a scãzut de la 1,1862
la 1,1717 dolari, cel mai mic
nivel al ultimelor cinci sãptãmâni, dar a încheiat intervalul
la 1,1730 – 1,1816 dolari.
Analiza cuprinde
perioada
26 septembrie – 2 octombrie

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.
4 - 10 octombrie 2017

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.
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:
Agro Oltenia, târg dedicat
agriculturii ºi industriei alimen-

Târ
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Vin
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Cel mai mare eveniment
expoziþional din Oltenia
va gãzdui concomitent
3 târguri
tare 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 marilor 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 anima-

le 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
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!
www.indiscret.ro

Aproape 4.000 de 11
craioveni au petrecut
o noapte la Aman
CULTURÃ

bilioteca între locurile cel mai
des frecventate.
“O noapte în bibliotecã” la
Aman a mai însemnat ºi sute
de noi permise de bibliotecã
eliberate. Indiferent de vârstã,
craiovenii ºi-au dorit sã devinã utilizatori activi ai serviciilor de bibliotecã, sã fie puºi
la curent cu ultimele apariþii
editoriale ºi sã participe la
acþiunile desfãºurate aici.
“Numãrul mare de craioveni care au luat cu asalt biblioteca vineri, 29 septembrie, pentru petrecerea unei
nopþi în bibliotecã, ne-a surprins ºi ne-a bucurat deopotrivã. Sperãm cã am fost la
înãlþimea situaþiei ºi, credem
noi, am reuºit sã le prezentãm oaspeþilor noºtri bogãþia
deþinutã de bibliotecã, proiectele actuale ºi ideile de viitor. Prin prezentãri ºi desfãºurãri inedite, am atras spre
bibliotecã ºi un public care în
mod tradiþional nu ne frecventeazã. Proiectele ºi programele propuse de colegii
mei au fost apreciate de cei
prezenþi, motiv pentru care le
suntem profund recunoscã-

A

proape 4.000 de persoane au participat
vineri, 29 septembrie, la activitãþile desfãºurate de Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”
cu ocazia evenimentului “O
noapte în bibliotecã”.
Organizatã neîntrerupt din
anul 2011 ºi pânã în prezent,
“O noapte în bibliotecã” a reprezentat încã de la începuturi ocazia pe care Biblioteca Aman a folosit-o pentru aºi deschide larg porþile cãtre
toate categoriile de public.
Prezentarea spaþiilor ºi a sãlilor bibliotecii, a celor care
au fãcut posibilã o asemenea
desfãºurare de forþe - bibliotecarii -, a constituit un obiectiv urmãrit în cadrul evenimentului de vineri.
Integrate într-un program
bogat ca ofertã ºi variat ca tematicã, întins dincolo de
miezul nopþii, activitãþile de
vineri s-au adresat tuturor
categoriilor de vârstã, venind
în întâmpinarea unui evantai

larg de gusturi ºi preocupãri.
Toate secþiile bibliotecii au
luat parte la organizarea ºi desfãºurarea evenimentului, fiecare spaþiu ºi salã disponibile fiind

gazdã pentru numeroasele activitãþi propuse de bibliotecari. La
fel ca ºi în cadrul ediþiilor anterioare, publicul tânãr a fost privilegiat. Mai multe activitãþi, între care concursuri de creaþie ºi
poezie, ateliere de lecturã, handmade ºi colorat, jocuri ale copilãriei, dar ºi jocuri de strategie,
le-au menþinut celor mici interesul pe întreaga duratã a nopþii.
La toate acestea s-a adãugat atwww.indiscret.ro

mosfera caldã, bunãvoinþa bibliotecarilor ºi micile surprize
oferite fiecãrui participant.
Cum principalul obiectiv al
evenimentului a constat în promovarea lecturii, alãturi de profesori sau pãrinþi, copiii au participat la acþiunile de informare
desfãºurate de bibliotecari pe
marginea cãrþilor existente în
bibliotecã, a importanþei lecturii ºi a necesitãþii de a include

tori. Ne dorim ca biblioteca
sã fie perceputã ca un spaþiu
deschis, al toleranþei ºi cunoaºterii, în care fiecare, indiferent de vârstã sau interese, sã gãseascã rãspunsuri ºi
soluþii pentru enigmele ºi
problemele pe care le întâmpinã”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii
Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.
4 - 10 octombrie 2017
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ecþia de ºtiinþele naturii
a Muzeului Olteniei
Craiova continuã seria
manifestãrilor înscrise în cadrul
proiectului cultural-educativ
„Muzeul – o ºcoalã altfel”, cu
organizarea Conferinþei “Bazele astronomice ale calendarelor
ºi mãsurarea timpului”, ce va
consta în videoproiecþii susþinute de lector univ. dr. Emil Marinescu de la Departamentul de
geografie din cadrul Facultãþii
de ºtiinþe a Universitãþii din
Craiova.
Este o lecþie de astronomie
vizând cronologia astronomicã
(matematicã), care studiazã fenomenele astronomice ºi stabileºte reperele fundamentale
pentru normarea diverselor sisteme de mãsurare a timpului
(evoluþia Soarelui pe boltã, succesiunea zi-noapte, fazele Lunii, succesiunea anotimpurilor
etc.), precum ºi sistemele calendaristice (calendare solare care
se bazeazã pe rotaþia Pãmântului în jurul Soarelui, calendare
lunare care se bazeazã pe rotaþia Lunii în jurul Pãmântului).
La manifestare vor participa
studenþii Departamentului de
geografie, din cadrul Facultãþii
de ºtiinþe a Universitãþii din
Craiova, ºi elevii Colegiului
Tehnic ”Costin D. Neniþescu”,
îndrumaþi de prof. de geografie
4 - 10 octombrie 2017
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Claudia Grigorescu, ai ªcolii
Gimnaziale ”Mihai Eminescu”,
îndrumaþi de prof. de biologie
Mihaela Dinu.
Acþiunea culturalã este coordonatã de muzeograf dr. Olivia
Cioboiu ºi va avea loc miercuri,
4 octombrie, ora 15.00, la Secþia de ºtiinþele naturii a Muzeului Olteniei Craiova. Manifestarea coincide cu perioada în
care se desfãºoarã manifestãri
cultural-educative dedicate
Sãptãmânii Mondiale a Spaþiului Cosmic (2-8 octombrie), sãrbãtoare internaþionalã a ºtiinþei
ºi tehnologiei, a contribuþiilor
acestora la îmbunãtãþirea condiþiei umane.

Centrul comercial OLTENIA SUCPI include peste 1.300 de standuri de prezentare ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de uz casnic, de la
legume ºi fructe la materiale pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe
o suprafaþã de peste 70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme
de siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în
domeniu (fiind primul târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei),
precum ºi existenþa liniilor speciale de transport urban ce leagã
centrul comercial de toate zonele oraºului, îl recomandã ca fiind
un important centru de aprovizionare a populaþiei.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00

Publicitate

Bazele astronomice
ale calendarelor ºi
mãsurarea timpului

www.indiscret.ro
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Râmnicu Vâlcea:
Sâmbãtã, în Scuarul
Mircea cel Bãtrân
încep Zielele Recoltei

“În primul week-end din luna
octombrie, conform tradiþiei, la
Râmnicu Vâlcea se organizeazã o nouã ediþie – cea de-a ºaptea – a evenimentului «Zilele
Recoltei». Dupã ce ultimele ediþii s-au desfãºurat, din cauza lucrãrilor de modernizare a zonei
centrale, într-o locaþie inadecvatã, ediþia din 2017 revine în
Scuarul Mircea cel Bãtrân, reunind zeci de producãtori – persoane fizice ºi juridice – de produse agricole ºi alimentare din
judeþul Vâlcea, dar ºi din alte
judeþe ale þãrii, nelipsind dintre
aceºtia brandurile locale de renume din domeniul producþiei
alimentare. Aºadar, începând de
sâmbãtã, 7 octombrie, ºi pânã
marþi, 10 octombrie, cei interesaþi sunt aºteptaþi în centrul
Râmnicului pentru a se bucura
de fructe, legume, murãturi, produse apicole, must proaspãt
stors sau produse tradiþionale
din carne, din peºte ºi din lapte.
În zilele de week-end, în mãsura în care condiþiile meteorologice vor permite, se vor desfãºura ºi mai multe activitãþi artistice, printre care spectacole
folclorice ale Ansamblului
«Rapsodia Vâlceanã» al Centrului Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Creaþiei Tradiþionale Vâlcea, spectacole de teatru pentru copii ºi adulþi puse
în scenã de actorii Teatrului
Municipal «Ariel», un concert
susþinut de tinerii Fanfarei «Gabriel Chaborschi» a Palatului

Copiilor ºi a Liceului de Artã sau
spectacole de dansuri populare
ale Asociaþiei «Ciuleandra».
Ediþia de anul acesta se desfãºoarã pe o perioadã mai lungã
decât în mod obiºnuit – patru zile
– , pentru a cuprinde ºi marca
ziua de 10 octombrie în care, în-

cepând din acest an, se sãrbãtoreºte Ziua naþionalã a produselor agro-alimentare româneºti,
conform Legii nr. 187/2017.
Deschiderea oficialã a Zilelor
Recoltei 2017 va fi sâmbãtã, 7
octombrie, la ora 10.00”, anunþã Primãria Râmnicu Vâlcea.

ACTUALITATE

„Ca la þarã“ ºi „Sã ne
împrietenim cu muzica“,
în Galeriile „Cromatic“
Consiliul Judeþean
Dolj ºi Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale
Dolj continuã parteneriatul cu Centrul
Social multifuncþional
„Best Life“ al Arhiepiscopiei Craiovei ºi îi
aºteaptã pe copii la
atelierele de muzicã ºi
la cele de creaþie
popularã.

A

telierele „Ca la þarã“ ºi
„Sã ne împrietenim cu
muzica“ se vor desfãºura în perioada 6 octombrie – 8
decembrie 2017, în fiecare zi de
vineri, în intervalul orar 14:00
– 16:00, în Galeriile „Cromatic“, la Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj. În
cadrul atelierului „Ca la þarã“,

copiii vor descoperi frumuseþea
gospodãriei tradiþionale prin
materiale foto-video din arhiva
instituþiei ºi vor încerca sã îi dea
formã cu ajutorul materialelor
oferite cu generozitate de naturã.
Atelierul „Sã ne împrietenim
cu muzica“ îi familiarizeazã pe
participanþi cu pianul, le face
cunoºtinþã cu notele muzicale,
îi iniþiazã în teoria muzicii ºi
solfegiu. De asemenea, în cadrul acestui atelier ei vor studia
ºi muzicã tradiþionalã.
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj a început
parteneriatul cu Centrul Social
„Best Life“ în anul 2015, când,
împreunã cu voluntari ai Facultãþii de litere din cadrul Universitãþii din Craiova, a demarat
proiectul „Micul artist popular
pe urmele bunicilor“, care a
mediat întâlnirea copiilor cu îndeletnicirile satului tradiþional.

Acoperãmântul Maicii Domnului, zi de praznic pentru Liga Femeilor
Creºtin-Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului

L

a iniþiativa Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, în prima zi a lunii octombrie, la praznicul Acoperãmântul Maicii Domnului, membrele Ligii Femeilor Creºtin-Ortodoxe din Vâlcea o cinstesc pe
Maica Domnului, ocrotitoarea
asociaþiei.
Cu binecuvântarea ºi în prezenþa Chiriarhului Râmnicului,
membrele Ligii au participat la
Sfânta Liturghie sãvârºitã la
Mãnãstirea Boia, aducând rugãciuni de mulþumire Bunului
www.indiscret.ro

Dumnezeu ºi Preasfintei Nãscãtoare de Dumnezeu pentru purtarea de grijã în activitatea de
caritate desfãºuratã, pentru cã
Maica Domnului este bucurie ºi
iubire pentru cei pe care nu-i
mai iubeºte nimeni, pentru cei
uitaþi, pentru cei abandonaþi,
dupã cum a precizat doamna
Delia Zamfirescu, preºedinte al
Ligii Femeilor Creºtin- Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului
4 - 10 octombrie 2017
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ADMINISTRAÞIE

A

vând în vedere concluziile rezultate în
urma desfãºurãrii
exerciþiului naþional de înºtiinþare, avertizare ºi alarmare în situaþii de protecþie civilã - PROCIV 2017, Inspectoratul General pentru Situaþii
de Urgenþã va organiza ºi desfãºura antrenamente/exerciþii
pentru verificarea funcþionãrii sirenelor de alarmare publicã, în prima zi de miercuri
a fiecãrei luni, în intervalul
orar 10.00-11.00.
Exerciþiile vizeazã testarea
ºi verificarea sistemului naþional de înºtiinþare, avertizare
ºi alarmare în situaþii de protecþie civilã. Acþionarea sirenelor se va face centralizat,
sau local, numai dupã primirea mesajului de înºtiinþare.
Scopul exerciþiului va fi de
a verifica funcþionarea sistemului de alarmare de la nivelul municipiului Craiova (sirene electrice ºi sirene electronice).
Astfel, în cadrul exerciþiului vor fi acþionate toate mijloacele de alarmare acusticã
de pe teritoriul municipiului
Craiova.
Semnalele de alarmare a
populaþiei ºi a salariaþilor
sunt: prealarma aerianã; alarma aerianã; alarma la dezastre ºi încetarea alarmei.
Semnalul “PREALARMÃ
AERIANÃ“ se compune din
3 impulsuri a 32 secunde fiecare cu pauzã de 12 secunde

Exerciþiu lunar pentru
verificarea funcþionãrii
sirenelor de alarmare publicã

între ele.
Semnalul “ALARMÃ AERIANÃ“ se compune din 15 impulsuri a 4 secunde fiecare cu
pauzã de 4 secunde între ele.
Semnalul “ALARMÃ LA
DEZASTRE” se compune din
5 impulsuri a 16 secunde fiecare cu pauzã de 10 secunde între
ele.
Semnalul “ÎNCETAREA
ALARMEI“ se compune dintrun semnal continuu, de aceeaºi
intensitate, cu durata de 2 minute.

MÃSURI ªI REGULI
DE COMPORTARE
LA RECEPÞIONAREA
SEMNALELOR DE
ALARMARE DE
PROTECÞIE CIVILÃ
1. PREALARMA
AERIANÃ
- sã asculte cu atenþie comunicatele despre locurile cele mai
apropiate de adãpostire;
- deschideþi aparatele de radio ºi televizoarele ºi ascultaþi
regulile ºi mãsurile transmise;
- pregãtiþi rezerva de alimente, medicamente ºi îmbrãcãminte, adecvatã situaþiei.

2. ALARMA AERIANÃ

2.1. Pentru cei ce se gãsesc la
locul de muncã:

- se întrerupe lucrul sau alte
activitãþi;
- acþionaþi cu calm ºi nu produceþi panicã;
- se întrerupe iluminatul exterior ºi interior (pe timp de
noapte), cu excepþia iluminatului camuflat;
- se ocupã cât se poate de repede locul în adãpost;
- conducãtorii mijloacelor de
transport sunt obligaþi sã se
opreascã imediat, sã deschidã
uºile, sã deconecteze mijlocul
de transport de la reþeaua electricã de contact ºi în urma pasagerilor sã se grãbeascã spre cel
mai apropiat adãpost;
- sã asculte ºi sã execute mãsurile stabilite de organele abilitate.
2.2. Pentru cei ce se gãsesc
în localurile publice:
- sã asculte cu atenþie comunicatele despre locurile cele mai
apropiate de adãpostire ºi sã se
îndrepte cãtre acestea;
- sã-ºi punã mijloacele de protecþie individuale în stare de
pregãtire.
2.3. Pentru cei ce se gãsesc
acasã:
- se opreºte gazul, se deconecteazã aparatele electrice ºi sursele de iluminat, se stinge focul
în sobe;
- se îmbracã copiii ºi se iau
mijloacele individuale de protecþie;
- se anunþã vecinii, dacã nu
au auzit semnalul;

Bani pentru documentaþii de urbanism
în judeþul Vâlcea
“În zilele urmãtoare, având în
vedere programul susþinut de
Guvernul României prin ministerul de resort, Consiliul Judeþean Vâlcea va vira banii pentru
actualizarea planurilor urbanistice generale ºi a regulamentelor locale de urbanism pentru
localitãþile Copãceni, Ghioroiu,
Mãldãreºti ºi Nicolae Bãlcescu”,
a anunþat, marþi, Constantin Rãdulescu (foto), preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea.
„Este vorba de peste 812 milioane lei vechi, bani ce vor fi
investiþi, în condiþiile legii, pentru modernizarea actului administrativ ºi pentru susþinerea
accesului populaþiei la date cât
mai corecte, cu privire la terenurile pe care le au în proprietate sau pe care vor sã investeas4 - 10 octombrie 2017

- se ia trusa sanitarã, documentele de identitate, rezerva
de apã ºi alimente ºi se intrã
cât mai repede în locurile de
protecþie, sau dacã nu sunt, în
adãposturi naturale.
2.4. Pentru cei pe care semnalul i-a prins în stradã:
- se pãrãseºte mijlocul de
transport imediat ce acesta sa oprit;
- se trec în stare de pregãtire mijloacele de protecþie individualã ºi se ocupã repede
cel mai apropiat adãpost;
- dacã nu reuºiþi sã ocupaþi
un adãpost, îndreptaþi-vã spre
cea mai apropiatã încãpere
subteranã, trecere subteranã,
tunele sau culoare, în lipsa
acestora folosiþi orice ºanþ,
râpã, groapã, tranºee sau alte
adãposturi naturale.

3. ALARMÃ
LA DEZASTRE

cã. Acesta este încã un pas pe
care îl facem pentru modernizarea ºi eficientizarea actului

administrativ în beneficiul cetãþenilor”, a mai declarat Constantin Rãdulescu.
(M.P.)

- deschideþi aparatele de
radio ºi televizoarele ºi ascultaþi regulile ºi mãsurile transmise de organele de protecþie
civilã;
- pregãtiþi rezerva de alimente, medicamente ºi îmbrãcãminte, adecvatã situaþiei

ordonate;
- semnalaþi organelor abilitate urmãri ale calamitãþii sau
catastrofei (dacã le observaþi);
- nu produceþi panicã, nu
rãspândiþi zvonuri.

4. ÎNCETAREA
ALARMEI

Dupã comunicarea acestui
semnal, populaþia actioneazã
în concordanþã cu situaþia fiecãruia:
- muncitorii, funcþionarii,
elevii ºi studenþii se întorc la
locurile de muncã sau întrerup lucrul pentru înlãturarea
urmãrilor atacului;
- populaþia neîncadratã în
muncã ºi copiii se întorc acasã ºi acþioneazã în funcþie de
comunicãrile primite;
- se reiau activitãþile sociale în localitãþile rurale.
TOATÃ POPULAÞIA
TREBUIE SÃ FIE PREGÃTITÃ PENTRU EVENTUALITATEA REPETÃRII ALARMEI ªI SÃ URMÃREASCÃ CU ATENÞIE COMUNICÃRILE ªI
SEMNALELE ORGANELOR ABILITATE!
www.indiscret.ro

Festivalul „Roadele
toamnei”, Calafat,
5-8 octombrie 2017
ma zi principala atracþie fiind
micii ºi marii artiºti ai municipiului Calafat. Avem muzicã ºi mâncare tradiþionalã
pentru toate gusturile, în
acest an, tinerii, în primele
douã seri de spectacol, vor
beneficia de o atenþie deosebitã, deoarece vor avea DJ
care va mixa muzicã pe gustul lor. Vor urca pe scenã artiºti consacraþi de muzicã
uºoarã ºi popularã. Sunt sigur cã va fi un eveniment reuºit ºi aºteptãm cât mai mulþi
participanþi din Calafat, dar
ºi din localitãþile învecinate”,
a declarat primarul municipiului Calafat, Lucian Ciobanu.

Programul
Festivalului
”Roadele toamnei”
– Calafat 2017:

Primãria ºi Consiliul
Municipal Calafat
vor organiza, în
perioada 5-8 octombrie, Festivalul
„Roadele toamnei” –
Calafat 2017.

Ingredientele, pentru ca toþi
participanþii sã se simtã bine,
promise de organizatori în cele
patru zile de sãrbãtoare, sunt:
muzica bunã ºi mâncarea tradiþional româneascã. „Continuãm
tradiþia ºi organizãm ºi în acest
an Festivalul Roadele toamnei.
Vor fi patru zile de sãrbãtoare,
cu evenimente specifice, în pri-

Joi, 5 octombrie: Ansamblul Folcloric ”Rozele Calafatului”, Reyna Vox, DJ –
searã de clubbing;
Vineri, 6 octombrie: Daniela Cimpoieru, Valentin
Andrei, Cornelia Ticã, DJ –
searã de clubbing;
Sâmbãtã, 7 octombrie: Marian Giura, Aneta ªiºu, Manuela Motocu, Steliana Sima,
Niculina Stoican;
Duminicã, 8 octombrie:
Paula Butuºinã, Liviu Dicã,
Luciana Vãduva, Cristian
Bãnãþeanu, Haiducii, JO.

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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Octombrie, cântec
de lebãdã

aþionala în roºu, galben
ºi albastru va încheia pe
5 ºi 8 octombrie campania dezamãgitoare a preliminariilor CM 2018 din Rusia.
Kazahstan, la Ploieºti, ºi Danemarca, la Copenhaga, vor fi ultimele adversare pe care le vom
întâlni într-o grupã dominatã de
Polonia ºi care valideazã, în felul ei, aflatul nostru în treabã.
Ne-am fãcut-o cu mâna noastrã, dar, pentru cã suntem la fotbal, ne-am bãgat încã o datã picioarele într-o cauzã strãinã de
noi. De aceea ni l-am tras pe
Daum ca selecþioner neamþ paralel cu tuºa. Singura inovaþie
cu care ne-a convins tactic a fost
palma dusã la inimã, a mângâiere, pe intonarea imnului. Pentru a mai cârpi câteva ceva, pentru una, pentru alta, a venit Contra. Jucând tarapanaua pe ce a
mai rãmas din preliminariile
ruseºti, pregãtim pãmântul de
rãsad pentru CE 2020 ºi deja
”Guriþã”, dublat de felurite voci
din off, ne asigurã de calificare, potrivit ecuaþiei fãrã necunoscute a vrea egal a putea. Nu
mai conteazã cã habar n-avem
ce ne va rezerva tragerea la
sorþi, deºi bãnuim ce, niciun
secret: adversari puternici, ca
totdeauna, indiferent cã s-ar
putea numi Italia, Germania sau
Suedia, Albania. La lotul cu
care Cosmin Contra porneºte
spre zãri contribuie ºase echipe
din 14, dupã cum urmeazã:
FCSB – 5, CFR ºi CSU Craiova – câte 2, Viitorul, Astra ºi
Dinamo – câte 1. La încheierea
turului, podiumul e ocupat de

CFR, FCSB ºi CSU Craiova,
între care, cel mai probabil, se
va duce lupta pentru titlu, de
acum ºi pân’la varã. Radiografia Ligii I aratã precum a unui
organism rãvãºit ºi uzat, dar nu
pãrãsit încã de anticorpi. ”Generaþia de aur” face zid comun
împotriva conducerii FRF, despre care s-a afirmat în media
cã ar fi fost numitã politic, nu
în ultimã instanþã ºi prin înlãturarea abuzivã a lui Gicã Popescu dintre candidaþi. Nivelul
campionatului e unul aproape
de glezna piticului, ºi asta de
câþiva ani buni. Bãtaia cruntã
pentru a agãþa din zbor cupele
europene se moaie la primul
contact din tururile preliminare. Fotbalistul român cedeazã
psihic ºi fizic, nu e capabil sã
ducã ritmul partidelor din trei
în trei zile, pe douã fronturi, pe
trei fronturi (naþionalã, campionat, cupã), ºi atunci, ca un fãcut, îl învãluie dorul de-ai lui.
E mai dulce o victorie istoricã
în faþa unor teamuri precum
Concordia Chiajna sau Gaz
Metan Mediaº. Nu prea rup
gura târgului nici jucãtorii români care prind un contract afarã, mai mult spre Orient decât
spre Occident. Dar sunt acolo,
pe tabelul lui Mendeleev. Aºteptãm, aºadar, cu nepotolitã
emoþie ºi încredere partidele,
nepolitice ºi nepoliticoase, cu
Kazahstan ºi Danemarca, pentru a privi în continuare, cu
ochii larg închiºi, preliminariile Campionatului European, pe
care, din câte ni se spune, leam ºi câºtigat.

Lucrãri derulate de APAVIL SA în Rm. Vâlcea în perioada 25 – 29 septembrie 2017
SC APAVIL SA a desfãºurat
ºi în sãptãmâna 25 – 29 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 I. L. Caragiale la blocurile A34/2 ºi A35/2,
Nicolae Bãlcescu la blocul 7,
Remus Bellu ºi Ostroveni la
blocul A24/2.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 4 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile Constantin Stãnciulescu nr.
16, Eftimeºtilor nr. 130, Regina Maria în Piaþa Centralã ºi
www.indiscret.ro

Ciocãneºtilor nr. 22R.
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 curãþat manual cãminele de canalizare ºi gurile de scurgere pe Calea lui Traian, str.
Morilor, Argintari, Viilor, Ostroveni, 1 Mai, Antim Ivireanu,
Dacia, Luceafãrului, I. C. Brãtianu, Tineretului, Carol I, Dem
Rãdulescu, Bogdan Amaru,
Florilor ºi Remus Bellu;
- s-au finalizat lucrãrile de exe-

cuþie racord canalizare pe strada
Regina Maria la blocul J, sc. B;
- s-au executat lucrãri de înlocuire racord canalizare menajerã pe strada I.L. Caragiale la
blocul A35/2, sc. A;
- s-a montat ramã ºi capac carosabil cu piesã suport din beton
armat pe strada Argintari nr. 41;
- s-au continuat lucrãrile de
înlocuire reþea apã potabilã pe
strada Eleodor Constantinescu;
- s-au finalizat lucrãrile de
extindere reþea apã potabilã ºi
branºamente pe strada Alexandru Budiºteanu, se continuã cu
spãlare reþea apã potabilã ºi verificare;
- s-au continuat lucrãrile de
întregire reþea apã potabilã

D400 mm din bulevardul Nicolae Bãlcescu intersecþie cu strada Ferdinand pânã la bulevardul Tudor Vladimirescu intersecþie cu strada Libertãþii;
- s-au continuat lucrãrile de
prelungire a reþelei de canalizare pe strada Ciocãneºtilor;
- s-au finalizat lucrãrile de înlocuire reþea apã potabilã ºi
branºamente pe Calea lui Traian la blocurile S20, S24, S26 –
Grãdiniþa Oltchim, se continuã
cu amenajarea terenului.
CÃMINE CURÃÞATE. Au
fost curãþate gurile de scurgere
ºi cãminele de canalizare în mai
multe zone din municipiul Rm.
Vâlcea:
- Ostroveni (blocurile A12,

A27/2, A27/3, A33, sc. A, ºi pe
strada Marin Sorescu la blocul
A38/3);
- Centru (strãzile Gabriel Stoianovici la Liceul Tehnologic
Cãpitan Nicolae Pleºoianu, ªtirbei Vodã nr. 155 ºi bulevardul
Tudor Vladimirescu la blocul
O9);
- precum ºi pe Calea lui Traian la blocul 7, str. Rapsodiei la
blocul M1 ºi Calea lui Traian la
staþia Rompetrol.
62 DE APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot
în cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 62 apometre, fiind
întocmite ºi un numãr de 16
documentaþii tehnice.
4 - 10 octombrie 2017
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Râmnicu Vâlcea: Arunci pe
domeniul public guma de
mestecat, 2.500 lei amendã!

Indiscreþii
de Vâlcea
Buican dixit
Întrebat cum de nu îi criticã niciodatã pe Constantin
Rãdulescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea, ºi pe primarul Râmnicului, Mircia Gutãu - lideri
cu care ar trebui sã fie opozant politic - , deputatul
Cristian Buican, ºeful PNL
Vâlcea, a spus aºa: „Evit sã
fac notorii politicieni anonimi. S-ar putea sã transferi
asupra lor notorietatea ta!”.
Quod erat demonstrandum!

Dã, Doamne!
Oricât ai fi de indulgent,
zona centralã a municipiului Râmnicu Vâlcea, recent
renovatã, tot deºerticã pare,
deocamdatã. Este mare nevoie de un peisagist care sã
îi dea culoare. Nu sã fie lãsatã la „ochiul de estet” al
celor de la Pieþe Prest, cãci
nu se pricep, e clar. În altã
ordine de idei, primarul Mircia Gutãu spune cã în 2018
faþadele blocurilor din veci-

nãtatea Scuarului vor fi renovate pe bani europeni.
Dã, Doamne!

Au intrat în vigoare
amenzile pentru
nerespectarea curãþeniei oraºului

Oaia ºi foaia!
Doi lideri ai PNL Vâlcea
se plângeau, zilele trecute,
cã afacerile lor merg prost
din cauzã cã angajaþii le
pleacã spre instituþiile bugetare, unde salariile încep sã
devinã de necomparat cu „privatul”. Dar tot ei dãdeau
asigurãri cã, din ianuarie,
PSD va întoarce foaia, pentru cã nu are cum sã mai dea
atât bãnet la atât de multã
funcþionãrime.

de Marielena Popa
În ºedinþa ordinarã din 28
septembrie 2017, consilierii locali ai municipiului Râmnicu
Vâlcea au aprobat amenzi drastice pentru nerespectarea curãþeniei în oraº. Potrivit noilor
norme, cei care vor arunca pe
domeniul public resturi de þigãri, coji de seminþe, bilete de
cãlãtorie, hârtii, ambalaje,
gume de mestecat, deºeuri menajere etc., vor fi sancþionaþi cu
amendã de la 2.000 la 2.500 lei.
Aceleaºi amenzi vor fi aplicate
ºi celor care aruncã orice fel de
deºeuri din maºinã (lit. u ºi v
din Hotãrârea CL privind Normele de salubrizare ale municipiului Râmnicu Vâlcea, modificatã în ºedinþa din 28 septembrie a.c.).

Surprizã!
Apariþie surprinzãtoare pe
scenã a fostului primar Emilian Frâncu, la inaugurarea
Scuarului Mircea cel Bãtrân
(foto). Proiectul în cauzã la bãgat pe Frâncu la puºcãrie, ca urmare a acuzelor cã
acesta le-ar fi cerut mitã
unor arhitecþi. Ce þi-e ºi cu
viaþa asta!

în Râmnicu Vâlcea, astfel încât
cei care aruncã hârtii pe jos de
la geamul maºinii, cei care stau
pe bãnci în parcuri ºi mãnâncã
seminþe, apoi aruncã resturile
pe jos, cei care duc câinele la
plimbare ºi lasã mizerie, care
aruncã resturi de la alimente, sã
fie amendaþi cu 25 de milioane
de lei vechi. Vom face timp de
o lunã o publicitate agresivã de
înºtiinþare în ºcoli, în facultãþi,
în instituþiile publice, pentru
ceea ce îi paºte pe aceia care nu
respectã aceste norme. Scopul
nostru este de a pune ordine în
acest oraº. O lunã nu îi vom

amenda, apoi îi vom arde la
buzunare. Dacã tolerãm astfel
de lucruri, toatã munca noastrã
este în zadar”, a declarat primarul Mircia Gutãu.
Consilierii au aprobat în unanimitate aceste norme ºi au venit cu sugestii. Grigore Crãciunescu (PNL) a propus un numãr de telefon la care cetãþenii
sã poatã apela atunci când constatã cã pe domeniul public se
face mizerie.
Primarul Gutãu a declarat cã
acesta este un început ºi cã va
fi receptiv la orice propunere
pertinentã pe aceastã temã.

Primarul Gutãu:
”Timp de o lunã
facem informare,
apoi trecem la
sancþiuni”
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+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A

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

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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”Vrem sã întroducem ordinea

