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Parcul Romanescu
de la poporul pesedist 10-11 va deveni
la poporul haºtag
un deal pustiu!
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ADMINISTRAÞIE
de Dan Olteanu
n vreme ce evenimentele
derulate de celelalte instituþii de culturã din subordinea Consiliului Local Craiova, ºi ne referim aici, printre altele, la „Festivalul pãpuºilor“
organizat de Teatrul „Colibri“,
Festivalul Internaþional „Elena
Teodorini“ organizat de Opera
Românã Craiova ori spectacolele organizate de Ansamblul
„Maria Tãnase“ reuºesc sã atragã, anual, mii de spectatori ºi,
mai mult decât atât, sã punã
Craiova în lumina reflectoare-
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Tabãrã cu buget
de valoare,
dar cu rezultate
dezamãgitoare

Aºa dupã cum ne-am obiºnuit, în aceastã perioadã a anului craiovenii
pot sã admire rezultatul strãdaniilor celor opt artiºti care au participat la
ediþia din acest an a Simpozionului Internaþional de Sculpturã „Drumuri
Brâncuºiene“, eveniment organizat de cãtre Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” Craiova, cu sprijinul financiar al Primãriei Craiova. Astfel,
preþ de câteva sãptãmâni, esplanada Teatrului Naþional „Marin Sorescu“
este transformatã în galerie pentru viitoarele opere ce vor îmbogãþi
cultural, cel mai probabil, câteva sensuri giratorii din oraº. Din nefericire,
singurele sentimente pe care reuºesc sã le stârneascã cele opt lucrãri
din marmurã albã sunt, cel mult, de indignare la aflarea preþului plãtit
pentru ele din bugetul local.

lor, Simpozionul Internaþional
de Sculpturã „Drumuri Brâncuºiene“, ajuns la cea de-a V-a ediþie, pare un bâlci de Florii, organizat pe marginea unui drum
de þarã. Prãfuit ºi la propriu ºi
la figurat, evenimentul nu reuºeºte sã atragã atenþia decât,
poate, prin calitatea cel puþin
discutabilã a unora dintre lucrãrile, deloc ieftine, care ajung sã
„dirijeze“ circulaþia prin sensurile giratorii ale oraºului. În ciuda susþinerii oferite de municipalitate, conducerea Casei de
Culturã „Traian Demetrescu”
11 - 17 octombrie 2017

Alþii refuzã
sã finanþeze astfel
de evenimente
Nu mai mult de luna mai a
acestui an, consilierii locali din
Paºcani au respins un proiect
de hotãrâre care viza organizarea unui simpozion de sculpturã, intitulat „ Formã ºi expresivitate“, considerând cã sumele alocate pentru finanþarea
acestuia sunt foarte mari. Era
vorba despre suma de 80.000
lei, bani pentru transportul, cazarea ºi o parte dintre uneltele
ce urmau sã fie folosite de 12
artiºti. De menþionat cã muni-

cipalitatea craioveanã cheltuieºte aproape 90.000 de lei pentru doar opt lucrãri, fiecare artist primind suma de 11.000 de
lei net. Pe lângã aceºti bani,
autoritãþile achitã ºi cazarea
artiºtilor pentru cele 30 de zile
petrecute la tabãra de sculpturã. Suntem curioºi cât vor mai
accepta consilierii locali craioveni sã finanþeze acest eveniment pânã când vor ajunge la
concluziile colegilor moldoveni.

Un singur
„feedback“
în trei sãptãmâni
Deºi nu susþinem cã este o
unitate precisã de mãsurare a
interesului pe care-l stârneºte
printre craioveni, am decis totuºi sã verificãm numãrul opiniilor primite pe pagina de facebook a Casei de Culturã „Traian Demetrescu“. Astfel, sub
mesajul care îi îndeamnã sã ofere „feedback-ul“ dupã vizitarea
operelor expuse în faþa teatrului, postat în data de 21 septembrie, gãsim un numãr „impresionant“ de comentarii... mai
exact unul singur. Îi aparþine lui
Dan Neamu ºi spune „Se pare
cã anul acesta a fost mai inspirat!“, semn cã cele din anii anteriori au lãsat chiar ºi mai mult
de dorit. Dar nu este timpul pierdut, astfel cã, pânã când operele vor fi mutate, numãrul „feedback-urilor“ ar putea creºte
simþitor. Ar putea chiar sã se ºi
dubleze...

Craiova nu pare suficient de
capabilã sã transforme tabãra de
sculpturã în ceva mai mult decât un sãrman atelier care, fie
ce-o fi, trebuie sã producã, la
finalul programului, opt bucãþi
de marmurã de diverse forme ºi
dimensiuni despre a cãror valoare artisticã este greu sã vorbeºti, ºtiut fiind faptul cã frumuseþea este în ochii privitorului. Chiar ºi aºa, trebuie sã þinem totuºi seamã cã nu orice
bolovan în care ºi-a înfipt cineva dalta devine, automat, o operã de artã.
www.indiscret.ro
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Ex-premierul ºi fostul
lider al PSD Victor
Ponta a fost destul de
combativ la Craiova,
la conferinþa de presã
de dupã întrunirea
nucleului judeþean, ba
chiar regional, al
platformei Pro România, la care a luat
parte alãturi de foºtii
miniºtri Daniel Constantin ºi Sorin Câmpeanu. Într-o binemeritatã pauzã de facebook, ex-preºedintele
PSD a avut posibilitatea sã comunice ºi
prin viu grai curcubeul de sentimente pe
care le nutreºte la
adresa fostului sãu
tovarãº de muncã ºi
de viaþã politicã actualul ºef pesedist
Liviu Dragnea.

Victor Ponta, de la
poporul pesedist
la poporul haºtag
Fos
tul şef al PSD a susţinut la Cr
aio
va pr
eleger
ea
ostul
Craio
aiov
preleger
elegerea
„Să în
văţăm îm
pr
eună def
ect
ele lui Liviu Dr
agnea.
învăţăm
împr
preună
defect
ectele
Dragnea.
Pas cu pas”, la br
aţ cu T
eo Sas.
braţ
Teo
dorel Toader, pe mine nu mã
încãlzeºte cu nimic. Nu înseamnã cã e o schimbare. Dupã pãrerea mea, nu putem vorbi de
reformã în justiþie atâta timp cât
e Dragnea ºef la PSD ºi Kovesi
ºefã la DNA. Amândoi îºi folosesc instituþiile pe care le conduc ca sã scape, sã se salveze”,
a spus Ponta.

de Nicuºor Fota

V

ictor Ponta a þinut sã-ºi
declare public apartenenþa la „poporul haºtag”, cetãþenie despre care spune cã-i aduce o vizibilitate similarã cu prezenþa non-stop de
la televiziunile de ºtiri din vremurile bune. „Eu fac parte din
poporul haºtag, dupã cum ºtiþi
foarte bine. Comunic foarte
mult pe reþelele sociale, folosesc
comunicarea modernã, urmãresc fenomenul. Le-am ºi spus
colegilor cã n-am plecat de la
PSD sã mã apuc iar de ºedinþe.
Nu ne batem cu PSD ºi PNL la
partea de organizare, pe sãtuc,
cã nu avem cum. Dar dacã pot
sã comunic ºi sã ajungã mesajul la toatã lumea, e suficient.
Chiar dacã nu mai sunt invitat
la televizor, mesajele mele sunt
preluate imediat de televiziuni”,
a spus Ponta, cu oarecare mânwww.indiscret.ro

Victor
Ponta
drie. A fost una dintre puþinele
referiri la persoana proprie ºi la
formaþiunea politicã la care a
aderat, restul conferinþei fiind
rezervat referirilor la PSD în
general ºi la Liviu Dragnea în
special. Deºi a atacat pe alocuri
ºi PNL ºi ALDE, Ponta ºi-a pãstrat cele mai multe sãgeþi pentru liderul PSD Liviu Dragnea,
pe care l-a bãgat în aceeaºi echipã anti-reformã a justiþiei cu
nimeni alta decât Codruþa Kovesi. „Sunt multe abuzuri dovedite, în justiþie, ºi nimeni nu ia
mãsuri sã le schimbe. NU se
rezolvã prin legile justiþiei, ci
prin Cod de procedurã penalã.
Aºa, cã nu mai numeºte Iohannis judecãtorii ºi-i numeºte Tu-

Dragnea, un bãsist
în fruntea PSD?
De parcã asocierea cu Kovesi
nu era destul de deranjantã pentru social-democraþi, Ponta a þinut sã-l compare pe liderul PSD
ºi cu Traian Bãsescu, acuzândul cã „îºi trece partidul pe persoanã fizicã”, întocmai ca „înaintaºul” sãu pedelist. „PSD trece acum prin acelaºi proces prin
care a trecut PDL în anii 2000.
Aºa cum Bãsescu, uºor-uºor, a
luat partidul ºi l-a trecut pe persoanã fizicã, ºi Liviu Dragnea,
care e de la ºcoala lui Traian
Bãsescu, a fãcut acelaºi lucru.
Diferenþa dintre cei doi e cã
Dragnea are un partid mai puternic decât avea Traian Bãsescu, dar este el mult mai nesuferit decât era Traian Bãsescu,
ceea ce e important. Oricum eu

m-am luptat tot timpul cu bãsiºtii ºi am câºtigat, cred cã ºi
de data aceasta va fi la fel. Eu
ºtiu sondajele, are 10% încredere. Sã conduci un partid de
40% ºi sã ai 10% încredere, asta
nu s-a mai întâmplat. Întotdeauna, ºi Nãstase, ºi Geoanã ºi eu,
nu mai vorbesc de Ion Iliescu,
am fost undeva peste partid. Sã
fii la un sfert din partid este un
lucru rãu. Dar nu cred cã îl deranjeazã asta”, a spus Ponta.

Ponta: Olguþa, Fifor,
„puºculiþa”, ºoferul
ºi secretara lui Liviu
Victor Ponta s-a referit ºi la
prestaþia de ministru a Olguþei
Vasilescu: „Putea mai bine! Vãd
cum e tot timpul cu salariile, cu
creºterea salariilor, la toatã lumea, la tot cartierul. Eu sunt de
pãrere sã creºtem salariile atât
cât avem resurse, altfel o sã se
prindã toatã lumea cã nu mai e
de unde sã creºtem ºi sunt numai promisiuni. Eu vorbisem
cu Olguþa ori sã rãmânã primar
la Craiova, ori sã fie ministru al
Administraþiei ºi Dezvoltãrii
Regionale. Eu asta am vorbit cu
Olguþa în campania de anul tre-

cut. Nu s-a putut la administraþie, cã acolo e puºculiþa lui Liviu ºi probabil n-a avut încredere”. Nici celãlalt ministru provenit din Craiova, Mihai Fifor,
nu a rãmas neremarcat, Ponta
atingându-l indirect în momentul în care critica numirile efectuate de Dragnea la Ministerul
Apãrãrii: „Strigãm toþi cã ce
importantã e Apãrarea. Într-un
an am avut patru miniºtri la
Apãrare. Patru. Mai are Dragnea sã-ºi punã ºoferul sau secretara la Apãrare. Secretara a
pus-o la Interne, deci mai rãmâne ºoferul”.

„Neînfricatul” Teo
Sas, gazda lui Ponta
Fostul premier s-a mai plâns
cã, deºi are numai prieteni în
PSD, majoritatea foºtilor protejaþi social-democraþi se codesc
sã se afiºeze alãturi de el, bineînþeles din cauza lui Dragnea,
lãudându-l cu acest prilej pe exviceprimarul Teodor Sas, care
i-a fost, neînfricat, gazdã la Craiova. Asta, deºi, ca sã restabilim adevãrul istoric, Sas are un
trecut politic nu tocmai socialdemocrat, ci de-a deptul „bãsist”, el cunoscând consacrarea
politico-administrativã în PDL
Dolj ºi la Primãria Craiova în
mandatul 2008-2012 al primarului Anton Solomon. „Ce sã
spun? Eu am foarte mulþi prieteni în PSD ºi n-o sã vorbesc
vreodatã PSD-ul de rãu. Sunt ºi
mulþi oameni din Craiova pe
care i-am numit ºi promovat.
Cine sunt? Nu dau nume, dar
voi ºtiþi pe cineva de la PSD
care sã-ºi fi fãcut campanie la
ultimele tururi de alegeri fãrã
poza mea pe afiº? Bine cã mulþi
acum lasã capul în pãmânt ºi
aici ºi în alte pãrþi de frica lui
Dragnea. Le e fricã sã nu le trimitã Dragnea ANAF-ul pe cap
sau nu ºtiu ce inspecþie. De ce
am fãcut întâlnirea aici? Am
gãsit aici un prieten care nu se
teme. În vremurile astea, e
ceva!”, a mai spus Ponta.

Teodor
Sas
11 - 17 octombrie 2017
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de Cosmin Pretorian

L

vinovãþii din acest colþ de paginã, amintim doar cã bãtãlia fratricidã între cele douã concepþii a lãsat urme adânci în politica doljeanã: pe de-o parte, Voicu s-a întors cu funcþie cu tot la
Bucureºti, iar peste câteva luni,
Marian Jean Marinescu a fost
discret lãsat la vatrã de conducerea centralã a partidului. Poate scârbit, poate sãtul, în mod
sigur disciplinat, aºa cum a fost
întreaga sa carierã, a acceptat
dictatul conducerii centrale a
partidului, însã în condiþiile
sale. Prima ºi poate cea mai
importantã a fost aceea de a tãia
de pe agenda sa aproape orice
fel de apariþie publicã în Craiova. Au dispãrut conferinþele de
presã, a dispãrut participarea la
diverse activitãþi ale filialei doljene a PNL. Implicarea sa politicã la nivelul judeþului în anul
care se apropie de sfârºit a fost
nulã. Pãrea cã a renunþat la orice fel de veleitãþi, chiar dacã
prodigioasa carierã europeanã îl
recomanda ºi atunci, ºi acum, ca
pe un actor politic de primã
mânã al României, nu numai al
Craiovei.

Spre surprinderea multora,
însã, „hibernarea“ europarlamentarului craiovean a luat sfârºit în aceastã lunã. Mai vivace
decât oricând, mai calm ca de
obicei în anii trecuþi, cu un zâmbet care îl prinde bine, Marian
Jean Marinescu s-a decis sã le
vorbeascã din nou craiovenilor
despre ceea ce se pricepe el cel
mai bine: Europa. A fãcut-o clar,
concis ºi pe înþelesul tuturor.
Ne-a arãtat nouã, tuturor, cã, în
ciuda faptului cã ne uitãm ca
înecaþii spre Bucureºti, ora
exactã tot la Bruxelles ºi la
Strasbourg se dã. Acolo mizele
sunt infinit mai mari, iar responsabilitatea atârnã cu mult mai
greu. Nu ºtim dacã acest apetit
spre comunicare va continua ºi
în lunile ce vor veni. Cred, totuºi, cã europarlamentarul a înþeles cã, prin dispariþia sa de pe
scena publicã, nu PNL-ul a fost
pedepsit în primul rând, ci craioveanul de rând care meritã sã
ºtie ºi sã înþeleagã care va fi viitorul copiilor sãi într-o Uniune
Europeanã aflatã în plin proces
de transformare. Sã fie într-un
ceas bun, domnule Marinescu!

Publicitate

uaþi de valul politicii mãrunte dâmboviþene, asezonatã cu ingredientele
olteneºti indispensabile, de câþiva ani avem tendinþa de a trece
cu vederea activitatea unui produs politic craiovean care, cu
adevãrat, putem spune cã este un
brand la nivel european: Marian Jean Marinescu. Plecat spre
Bruxelles de pe malurile Jiului
încã dinainte ca România sã facã
parte din Uniunea Europeanã,
europarlamentarul liberal reprezintã, fãrã putinþã de tãgadã, una
dintre vocile româneºti cu ecou
puternic printre popularii europeni. Vicepreºedinte de ani buni
ai dreptei europene, Marijan,
dupã cum îi spun nu numai apropiaþii, intrase de ceva vreme întrun con de umbrã la Craiova.
Vioara întâi, alãturi de Mihai
Voicu, în procesul de unificare
a vechilor liberali cu pediºtii, în
preajma localelor de anul trecut a intrat într-un conflict surd
cu colegul sãu de co-preºedinþie, conflict inerent având în
vedere modul diametral opus în
care cei doi înþelegeau politica.
Fãrã a ne hazarda în a împãrþi

noi, domn‘ preºedinte!

11 - 17 octombrie 2017
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Celebrul tenor
Ian Storey
vine la Craiova

ACTUALITATE
Românã Craiova cu sprijinul
Primãriei Municipiului Craiova ºi al Consiliului Local Craiova, sub egida Ministerului
Culturii ºi Identitãþii Naþionale. Ediþia de anvergurã din
acest an, care se desfãºoarã în
perioada 1 octombrie – 12 noiembrie, cuprinde 16 evenimente, tot atâtea prilejuri pentru iubitorii muzicii de a asculta
nume de referinþã ale artei lirice ºi titluri de operã în primã
audiþie.

O veste extraordinarã
pentru iubitorii
muzicii: tenorul
britanic cântã pentru
prima datã în
România, onorând
invitaþia Operei
Române Craiova

I

an Storey va interpreta la
Craiova rolul care i-a
adus faima internaþionalã,
Tristan, din „Tristan ºi Isolda”
de Richard Wagner. În cadrul
ediþiei a XV-a a Festivalului
Internaþional „Elena Teodorini”, Opera Românã Craiova
prezintã actul al II-lea al operei wagneriene, operã în con-

cert, pe scena Filarmonicii
„Oltenia”, sâmbãtã, 14 octombrie.
Evenimentul muzical aduce
împreunã o distribuþie de înaltã clasã; sub conducerea muzicalã a maestrului Walter Attanasi, solistul britanic îi va avea

parteneri pe scenã pe Jane Irwin
(Marea Britanie), în rolul Isolda, Vilhelma Moncyte (Lituania), Dragoljub Bajiæ (Serbia) ºi
pe artiºtii craioveni Ioan Cherata ºi Bogdan Olaru, alãturi de
Orchestra Operei Române Craiova.

Nume de referinþã
ale artei lirice
Festivalul Internaþional „Elena Teodorini”, ajuns la cea dea XV-a ediþie, este un eveniment cultural de notorietate europeanã organizat de Opera

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.

“Festivalul toamnei”
Craiova
P

ediþia I

rimãria municipiului Craiova organizeazã, în colaborare cu Centrul Multifuncþional Craiova, în
perioada 20 – 22 octombrie 2017, ”Festivalul toamnei”, ediþia I.
Pe platoul din curtea Centrului Multifuncþional Craiova, se vor regãsi produse
tradiþionale agroalimentare, dulciuri, seminþe, utilaje agricole, bãuturi autohtone,
obiecte de artizanat ºi ceramicã, flori, viþãde-vie, rãsaduri ºi porturi tradiþionale.
Momentele artistice vor fi susþinute de
Ansamblul Folcloric “Maria Tãnase”,
Palatul Copiilor, Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj ºi Casa de Culturã “Traian
Demetrescu”.
Evenimentul se va desfãºura pe o suprafaþã de 2.800 m.p.

Program
Vineri,
20 octombrie 2017:

12.00: Deschiderea oficialã a ”Festivalului toamnei”, ediþia I;
12.30 - 14.30: Ansamblul Folcloric
“Maria Tãnase”, cu participarea extraordinarã a soliºtilor Mariana Ionescu
Cãpitãnescu, Niculina Stoican, Constantin Enceanu ºi Petricã Mîþu Stoian, alãturi de orchestra ºi formaþia de
www.indiscret.ro

dansuri ale ansamblului.

Sâmbãtã,
21 octombrie 2017:
11.00 - 12.30: Ansamblul ”Hora Desnãþuiului” al Casei de Culturã ,,Adrian
Pãunescu” din Bârca;
12.30 - 15.30: Palatul Copiilor din
Craiova. Formaþia Motion-X-Plosion cercul de dans modern, profesor Alina Cuþulescu; Formaþia Chic Aerobic - cercul
de gimnasticã aerobicã, profesor Alina
Mãlãiescu Udrea; Trupa de teatru Phantasia Junior, profesor Cazacu Daniela;
Formaþia Magic Kids, Formaþia Elegance, cercul de dans sportiv, profesor Beatrice Pascu; Cercul de muzicã uºoarã, profesor Alin Milosav.

Duminicã,
22 octombrie 2017:

11.00 - 12.00: Ansamblul ,,Altiþa” al
Cãminului Cultural Maglavit ºi Ansamblul ,,Izvoraºul” din Bratovoeºti;
12.00 -14.00: Ansamblul ”Cununiþa”
al Palatului Copiilor din Craiova, prof.
Simona Creþan;
Expoziþie ºi Atelier de picturã Ioana
Flueraºu ºi Mariana Oprea.
Înscrieri ºi detalii la nr. de telefon:
0746.460.062 – Mirela Negrea
11 - 17 octombrie 2017

c

CENTRUL AVENIR, Craiova – Dezvoltare
personalã pentru copii 6-14 ani

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Kazuo Ishiguro, laureatul
Nobel pe 2017

K

azuo Ishiguro, scriitor
britanic de origine japonezã, este laureatul
Nobel pentru Literaturã pe
anul 2017. Academia Suedezã
l-a ales ”pentru romanele sale
de mare forþã emoþionalã care
dezvãluie abisul de dincolo de
sentimentul nostru iluzoriu de
conectare cu lumea”. Mai ”pe
româneºte”, aºa cum le-a caracterizat Sara Danius, secretarul permanent al Academiei
Suedeze, romanele sale sunt
”un amestec de Jane Austen ºi
Franz Kafka, iar dacã amesteci
puþin, nu prea mult, rezultã Ishiguro cu siguranþã”. În mãsura în care poþi amesteca romantismul previctorian cu expresionismul începutului de secol
XX. Nãscut în 1954, la Nagasaki, el a emigrat cu pãrinþii în
Anglia pe când nu împlinise
ºase ani. A absolvit Universitatea din Kent cu o diplomã de
licenþã în domeniul artelor ºi
filozofiei. În 2008, era clasat
al 32-lea pe lista celor mai mari
50 de scriitori britanici de dupã
1945. Romanul sãu ”Rãmãºiþele zilei”, o impetuoasã poveste de iubire, a fost ecranizat în 1993, de regizorul James
Yvory, cu Anthony Hopkins ºi
Emma Thompson în rolurile
principale. Editura Polirom a
avut inspiraþia de a-l traduce
în forþã pe Kazuo Ishiguro ºi
asta de vreo 15 ani. Selectãm
dintre romanele sale: ”Amintirea palidã a munþilor” (1982),
”Un artist al lumii trecãtoare”
(1986),
”Nemângâiaþii”
(1995), ”Sã nu mã pãrãseºti”
(1995), ”Gigantul mort”

(2015). ”Sã nu mã pãrãseºti”
(o poveste durã, dar, vorba cuiva, nici viaþa nu e roz tot timpul) figureazã între cele 1001
de cãrþi care meritã citite întro viaþã de om. Kazuo Ishiguro
este un stilist efervescent, calitate care a atras ca un magnet
premii literare de anvergurã:
Winifred Holtby, Whitbread,
Booker Prize, Ordinul Imperiului Britanic, Cavaler al Ordinului Artelor ºi Literelor.
Casele britanice de pariuri literare, care l-au avut foarte
puþin în vedere, s-au trezit (ºi)
în acest an cu o surprizã uriaºã. Ele au acordat credit fie
romancierei canadiene Margaret Atwood, fie altor candidaþi
precum Ngugi Wa Thiong’o
(Kenya), Javier Marias (Spania), Ismail Kadare (Albania),
Antonio Lobo Antunes (Portugalia) sau Jon Fosse (Norvegia). Mai mult, unele case de
pariuri i-au scos total ºi pe nedrept din ecuaþie pe Haruki
Murakami (Japonia), Amos Os
(Israel) ºi Adunis (Siria). Dupã
decizia din anul precedent,
când a stârnit controverse, deºi
în testamentul din 1895 al lui
Alfred Nobel se precizeazã cã
premiul care îi poartã numele
va putea fi atribuit ºi altor tipuri de scriiturã cu valoare literarã, Academia Suedezã a
abordat o direcþie cu mai multe semne de siguranþã. Kazuo
Ishiguro, la cei 63 de ani ai sãi,
cu o producþie literarã de interes universal, exprimatã în
multiple traduceri de mare tiraj, poate fi considerat opþiunea de vârf a anului.
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ROBOTICA ºi ÎNVÃÞARE STEAM
în sistem LEGO® EDUCATION

C

entrul AVENIR este
prezent cu ateliere de
monstrative la Târgul
de Comerþ al Olteniei, ediþia
a II-a, 13-15 octombrie 2017,
la Centrul Multifuncþional
Craiova. În fiecare zi a evenimentului, copiii se vor putea
bucura de construcþiile robotice din LEGO®, mecanice sau
programabile, vor putea observa ºi înþelege modul de funcþionare, vor putea participa la crearea sau optimizarea lor, se vor
bucura prin joacã ºi socializare
de conceptele STEAM (Science, Technology, Engineering,
Arts, Mathematics).
Atelierele demonstrative sunt
deschise pentru toþi ºi se desfãºoarã astfel:
Vineri, orele 13:00 – 16:00
Sâmbãtã, orele 10:00 – 18:00
Duminicã, orele 10:00 –
16:00.
La centrul “Avenir”, Robotica pentru copii ºi adolescenþi
foloseºte provocãrile amuzante
ºi proiectele practice pentru a
obþine cele mai creative invenþii din mâinile copiilor de toate
vârstele. Tinerii vor învãþa cum
sã construiascã mecanisme ºi
roboþi cu ajutorul sistemelor
LEGO® ºi cum sã-i programeze, dar în acelaºi timp îºi vor
dezvolta noi abilitãþi ºi competenþe STEAM, spiritul de echipã ºi de competitivitate, îºi vor
descoperi noi prieteni cu pasiuni comune. Vor înþelege în
mod practic fenomenele ºi lumea înconjurãtoare.
Cursurile se desfãºoarã în Craiova, str. Buciumului 34, pe tot

parcursul anului ºcolar, cu frecvenþã sãptãmânalã, în afara orelor de ºcoalã („before & after
school” sau weekend), în ºedine
de lucru având în medie 90 de
minute. În timpul vacanþelor ºcolare ºi în perioada „ªcoala altfel”, se vor desfãºura ateliere de

lucru recreative mixte. În perioada vacanþei de varã pot fi organizate cursuri intensive.
Pentru cei interesaþi, persoana
de contact este Luminiþa Dragomir, tel. 0728.884.894, e-mail
educationsteam@gmail.com,
Facebook STEAM.Avenir.
www.indiscret.ro

Muzeul Olteniei a gãzduit 7
expoziþia de artã decorativã
„O lume de basm”

CULTURÃ

Muzeul Olteniei Craiova, în parteneriat cu
Muzeul Viticulturii ºi
Pomiculturii Goleºti, a
organizat la mijlocul
sãptãmânii trecute, în
spaþiul expoziþional al
Secþiei de etnografie
„Casa Bãniei”, vernisajul expoziþiei de artã
decorativã “O lume de
basm”, aparþinând
artistei plastice Malvine Mocenco.

C

raiovenii au fost invitaþi
sã intre într-un univers
în care nu mai existã
timp, ci doar trãire, frumos ºi
multã poezie, artista Malvine
Mocenco reuºind, printr-un
exerciþiu ludic, deopotrivã clasic ºi extravagant, sã ºteargã
timpul acolo unde acesta cautã
sã muºte din pãmânt, din lemn,
metal sau piatrã, sã realizeze din
propriile gânduri ºi alcãtuiri o
lume de basm, care prin culoarea ºi splendoarea aranjamentelor artistice îmbinã atmosfera
artei din amintirile în care near plãcea sã trãim mereu.
Lucrãri fabuloase plasate în
spaþiul expoziþional, cu grija
pentru detalii a omului de artã,
au integrat ºi îmbinat cromatic
poezia cu pictura ºi colajele din
materiale naturale: ceramicã
pictatã, pânza de in, pânza de
sac, boabe de porumb, nãut, piper, ienibahar, flori presate,
frunze uscate, sticla, piatra.
Au fost expuse lucrãri inedite rezultate dintr-o frumoasã
colaborare pe care artista o are
cu poetul Cristian Bãdiliþã, un
demers meticulos, acela de a
scoate poezia din litera neagrã
a cãrþii ºi de a o expune pe diferite obiecte: panouri decorative,
ilustrând „calendarul poeticesc”, piese vestimentare, realizate prin asocieri de diferite
materiale naturale, vase din sticlã, pe care au fost inscripþionate versurile poetului.
Malvine Mocenco este, în
prezent, ªefa Secþiei de restaurare-conservare din cadrul Muzeului Viticulturii ºi Pomiculturii Goleºti (Argeº), ºi deþinãtoare a douã premii la Salonul Naþional de Restaurare de la Crawww.indiscret.ro

iova (2013, 2015), obþinute pe
segmentul restaurare icoanã.
Malvine Mocenco este absolventã a Liceului de Artã din
Constanþa (1995), a Facultãþii
de Teologie Ortodoxã din cadrul Universitãþii Piteºti, Secþia

artã sacrã (2008), expert restaurator în lemn policrom ºi textile la Muzeul Goleºti (Piteºti).
De asemenea, artista a ilustrat
remarcabil volumele „Harababura”, ”Sãndel ºi Bonþ Tiribonþ”
ºi „Copilãria lui Isus”, aparþinând scriitorului Cristian Bãdiliþã, ulterior gãsind modalitãþi
artistice de transfer al mesajelor poetice prin modalitãþile oferite de arta plasticã, realizând
expoziþia „Poeme de îmbrãcat,
degustat ºi agãþat de perete”,
vernisatã la Biblioteca Judeþeanã Piteºti (2013).

11 - 17 octombrie 2017

8

CULTURÃ
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

O

Sindromul
panicii induse

întreagã operaþiune
politico-mediaticã
încearcã sã inducã
cetãþenilor iminenþa unei
crize puternice în plan economic ºi social. Pânã ºi ºtirile pozitive (nu puþine) sunt
reproiectate într-o luminã
negativã. În locul luciditãþii
ºi al responsabilitãþii pentru
români, sunt puse în prizã
toate resursele pentru a fi
împlinitã obsesia politicã a
unora: distrugerea coaliþiei
aflate la guvernare. Cum?
Prin inducerea ideii cã ”drobul de sare e gata, gata sã
cadã în capul copilului”.
”Pãcatul” coaliþiei PSD ALDE de a fi crescut salarii
ºi pensii, în condiþiile în care
EVIDENT salariile mici nu
mai constituiau un avantaj
competitiv pentru România
(vezi criza forþei de muncã,
în special a celei calificate),
pare a-i fi deranjat foarte
tare pe cei tocmiþi sã propovãduiascã valenþele austeritãþii ca platformã pentru stabilitate.
Nu contest faptul cã aceste creºteri de venituri presupun menþinerea unui ritm
înalt al creºterii economice
ºi accelerarea investiþiilor.
ªi o radical mai bunã colectare a veniturilor fiscale la
buget. Dar realitatea cea
ADEVÃRATÃ tocmai
acest lucru îl aratã: cã se fac
eforturi în acest sens ºi cã
unele rezultate încep sã se
vadã (investiþiile mari americane ºi germane, de exemplu).
Revenind la chestiunea
marii operaþiuni, în rândurile de mai jos vã invit la o
lecturã lucidã, corectã, fãrã
cosmetizare, a veºtilor esenþiale despre România.
Prestigiosul Raport
Brand Finance Nation
Brands pe 2017 vorbeºte
despre o creºtere în valoare
absolutã a valorii brandului
11 - 17 octombrie 2017

România de la 165 miliarde de dolari la 175 miliarde
dolari, ca urmare, spune
chiar raportul, a creºterii record a produsului intern
brut (PIB) ºi a unui curs favorabil de schimb USD/
RON.
INS a revizuit, în aceste
zile, în sus, la 6,1%, rata de
creºtere a PIB pe trimestrul
al doilea, invocând, între
principalele motive ale
acestei revizuiri, creºterea
valorii adãugate în construcþii (+4,7%). Ceea ce
aratã existenþa unui dinamism economic incontestabil.
Tot în aceste zile, Standard&Poor’s confirmã ratingul de þarã al României:
BBB-/A-3 cu perspectivã
stabilã. Anunþul agenþiei
este susþinut de nivelul moderat al datoriei publice ºi
al datoriei externe, pe fondul unei perspective de
creºtere economicã solidã.
Dupã Banca Mondialã,
Fondul Monetar Internaþional, Comisia Europeanã ºi
Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare, Agenþia de rating Fitch,
iatã cã ºi S&P confirmã
evoluþia pozitivã a economiei româneºti din ultimul
an, eficienþa programelor
economice promovate de
Guvernul României.
Iatã câteva argumente
care ne aratã, vorba românului, cã dracul nu e aºa
negru cum încearcã unii sã
arate. Dimpotrivã!
E adevãrat. O asemenea
fotografie nu este valabilã
acum pentru totdeauna.
Guvernul are obligaþia sã
gãseascã în permanenþã soluþii pentru dezvoltarea economiei, singurul lucru care
ne va permite sã susþinem
mãsurile CORECTE luate
privind creºterea veniturilor
românilor.

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman“ a intrat în posesia unui nou fond
excepþional de cãrþi ºi documente. Înscrisurile ºi toate cãrþile, aproximativ 50 de cutii
reprezentând câteva mii de volume ºi documente, urmeazã sã se constituie într-o colecþie de sine stãtãtoare în cadrul Muzeului
Cãrþii ºi Exilului Românesc.

P

rezent la Paris, Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”, a semnat un nou
contract de donaþie prin care
fondurile dedicate Exilului
Românesc s-au îmbogãþit
considerabil. Întâlnirea managerului bibliotecii cu
membrii familiei Poghirc,
Elisabeta ºi Nicholas Poghirc, soþia ºi fiul profesorului Cicerone Poghirc, s-a
concretizat cât se poate de
favorabil pentru proiectul
consacrat memoriei exilului
românesc de la Craiova. Mii
de cãrþi, reviste, corespondenþã, extrase, manuscrise,
studii ºi fotografii din perioada exilului în Vestul Europei vor ajunge în scurt
timp la Craiova. De aceastã

datã, a venit rândul bibliotecii
personale aparþinându-i lui Cicerone Poghirc, reprezentant
marcant al Exilului Românesc
din Franþa ºi Germania, cel mai
notoriu orientalist ºi indoeuropenist român, personalitate cu
o activitate rodnicã în spate ºi
cu o bibiotecã consistentã lãsatã posteritãþii, sã fie obþinutã
pentru colecþiile Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc. „Ultimele luni au fost martorele unor
rezultate formidabile pentru colecþiile Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc. Am reuºit sã
obþinem pentru bibliotecã ºi
pentru cititorii noºtri fonduri de
cãrþi ºi documente cu adevãrat
spectaculoase. Dupã ce, în urmã
cu doar un an, inauguram cu
mult fast ºi cu mari ambiþii Biblioteca Exilului Românesc din
Paris - Basarab Nicolescu, au

intrat în colecþiile noastre fonduri de o valoare nepreþuitã provenite de la personalitãþi precum Mircea Eliade, Vintilã Horia, Leonid Mãmãligã ºi Paul
Barbãneagrã. Am înregistrat
succese la tot pasul ºi pe toate
fronturile, iar o parte însemnatã din aceste evoluþii favorabile
i se datoreazã ºi academicianului Basarab Nicolescu. Domnia
sa ne-a înlesnit accesul la toate
aceste biblioteci personale, contribuind, practic, la îmbogãþirea
permanentã a colecþiilor noastre. Ne bucurã extrem de mult
ataºamentul pe care domnia sa
l-a manifestat încã de la începuturi pentru proiectul vizionar pe care îl implementãm la
Craiova. Doresc sã îi mulþumesc în egalã mãsurã ºi doamnei Mariana Iova pentru diligenþele fãcute ºi pentru amabilitatea arãtatã în chestiunea colecþiei lui Cicerone Poghirc”, a
declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman”.
CICERONE POGHIRC sa nãscut la 20 martie 1928 în
Mãscurei, astãzi comuna Pogawww.indiscret.ro

Muzeul Cãrþii ºi Exilului 9
Românesc, îmbogãþit cu
biblioteca lui Cicerone Poghirc
CULTURÃ

na, judeþul Vaslui, într-o familie de învãþãtori. A urmat cursurile ºcolii primare în comuna
Iana, iar ulterior cursurile Liceului militar din Chiºinãu. Latina a studiat-o la Craiova, cu
profesorul Dogaru, primul director al Bibliotecii Universitãþii din Craiova. A studiat la Secþia de filologie clasicã a Facultãþii de Filologie din Iaºi ºi apoi
la Bucureºti. A fost asistent
(1951), apoi lector (1954), la
catedra de Filologie clasicã ºi
Lingvisticã generalã a Facultãþii de Limbi Strãine a Universitãþii din Bucureºti, perioadã în
care a colaborat ºi la Dicþionarul Academiei. Începând cu anul
1963, a fost conferenþiar la aceeaºi catedrã ºi ulterior profesor
(din 1968).
A fost trimis cu bursã la Leningrad, astãzi Sankt Petersburg, (1955) pentru studii în
Gramatica (Comparatã) a Limbilor Indo-Europene, pregãtindu-ºi teza de doctorat (în domeniul indo-germanisticii). A în-

treprins cercetãri asupra limbilor sanscritã, hititã, goticã, irlandezã veche, lituanianã ºi slavã
veche ºi a continuat studiile limbilor balcanice, basco-umbricã,
bretonã ºi norvegianã.
Dupã doctorat a deþinut, pe
rând, funcþiile: secretar al Societãþii de studii clasice ºi secretar al Cercului Lingvistic al cadrelor didactice din filologie
(1959-1962), ºef al Catedrei de
limbi orientale (1963-1972) ºi
al Catedrei de filologie clasicã
(1974-1976) la Facultatea de
limbi strãine din Bucureºti. Prodecan al Facultãþii de limbi romanice, clasice ºi orientale
(1963-1970) a Universitãþii din
Bucureºti, secretar (1961-1974)
ºi vicepreºedinte (1974-1979)
al Societãþii de studii clasice din
R.S.R. Preºedinte al Societãþii
de studii orientale (1969-1979),
respectiv Director general al
Secþiei pentru învãþãmânt universitar din cadrul Ministerului
Învãþãmântului (1970-1972).
Visiting professor la Univer-

Cicerone Poghirc
sitãþile Indiana, Michigan ºi
Berkely-California, SUA,
(1973-1974) ºi la Universitatea
din Padova, Italia (1976-1979).

Stabilit din 1979 în Franþa, la
Paris, ºi naturalist 9 ani mai târziu (1988), Cicerone Poghirc a
mai îndeplinit rolurile de lector

de limbã ºi literaturã românã (din 1980) ºi profesor
onorific (1985-1993) la Universitatea Ruhr din Bochum.
A fost secretar general al
Centrului Român de Cercetãri din Paris (din 1982) ºi a
colaborat cu note, articole,
recenzii ºi eseuri la reviste
precum Lupta, Cuvântul românesc, Journal of the American Romanian Academy of
Arts and Sciences, Dacoromania º.a. De asemenea, activitatea sa ºtiinþificã a înglobat ºi publicarea de studii ºi
materiale ºtiinþifice în reviste de specialitate. Cea mai
mare parte a materialelor realizate de Cicerone Poghirc
abordeazã teme ºi subiecte
precum filologia, lingvistica,
în mod deosebit de extracþie
indoeuropeanã ºi orientalã.
Membru al Academiei Româno-Americane de Arte ºi
ªtiinþe ºi membru de onoare
al Societãþii Române de Studii Indo-Europene, Cicerone
Poghirc a fost distins cu Ordinul Naþional pentru Merit
în grad de comandor în decembrie 2000. A murit în
data de 15 aprilie 2009, fiind înmormântat la Paris.

Lucian Dindiricã, alãturi de Elisabeta ºi Nicholas Poghirc
www.indiscret.ro
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Deputatul PNL Nicolae Giugea a vorbit recent
despre situaþia Parcului ”Nicolae Romanescu”,
care a trecut recent printr-un proces de reabilitare. Acesta a precizat cã lucrãrile întreprinse au
afectat foarte mulþi arbori, iar acest lucru pune în
pericol întregul parc. În sprijinul afirmaþiilor sale,
deputatul liberal a prezentat concluziile comisiei
care a verificat, pentru Ministerul Culturii, lucrãrile
realizate în Parcul Romanescu.
„Am avut recent o discuþie, la
Bucureºti, cu dr. Arh. Ioana Tudora – conferenþiar Universitatea de ªtiinþe Agronomice ºi
Medicinã Veterinarã Bucureºti,
Departamentul peisagisticã,
care a fãcut parte din comisia
numitã anul trecut de Ministerul Culturii pentru a verifica lucrãrile din parc. Domnia sa spunea cã acþiunile fãcute anul trecut sunt foarte grave ºi în maximum 10 ani Parcul Romanescu
va deveni un deal pustiu. Asta
deoarece Primãria Craiova nu a
respectat recomandãrile comisiei ºi nu a elaborat documentele cerute. În lipsa lor, lucrãrile
din parc sunt de naturã a afecta
întregul ansamblu“, a declarat
Nicolae Giugea. Printre cele
mai grave dintre problemele
descoperite de comisie se numãrã „tãierea de rãdãcini ºi lãsarea acestora decopertate pentru
un timp îndelungat - ceea ce
duce la riscul îmbolnãvirii arborilor“, „decopertarea ºi rãnirea
extensivã a unor rãdãcini, prin
circulaþia cu utilaje grele în zonele de protecþie a rãdãcinilor“,
„rãnirea trunchiurilor de arbori
prin manipularea neglijentã a
utilajelor mari“ ori „rãnirea
pneumatoforilor chiparoºilor,
prin rularea pe aceºtia cu utilaje grele“.

de Florentin Gust

România nu au luat-o
strãinii, noi am predat-o
când am renunþat sã mai
militãm pentru ea!

S

unt foarte multe discuþii astãzi cum cã
ne-au invadat strãinii, dar îi acuzãm degeaba.
Ei au fãcut ce ar trebui sã
facã orice stat… sã câºtige
teritorii, pieþe, putere, profit etc.
În schimb noi, românii,
am stat ºi am privit cum suntem invadaþi de supermarketuri, de firmele care au monopol pe piaþã. Le-am dat de
pomanã resursele, exemplele le ºtim cu toþii!
Am privit ºi am întors capul când, în loc de spitale ºi
ºcoli, am ales sã privim cum
se pun borduri.
Am întors capul când, în
loc de sisteme pentru irigaþii ºi investiþii în agriculturã, s-a plantat iarbã în pãdure.
Am stat cu mâinile în sân
când se tãiau pãdurile, am
aºteptat ca alþii sã militeze
pentru ele.
Am întors capul când, în
loc de autostrãzi, ne-am ales
cu piste pentru bicicliºti pe
câmpuri…
Am întors capul când se
tãiau salarii ºi pensii, în timp
ce Bãsescu ºi gaºca devalizau bugetul statului… pe
principiul: ”lasã cã nu mi se

întâmpla mie, le taie la alþii!”
Am aºteptat ca altcineva
sã se sacrifice, am aºteptat
eroi, dar fiecare a întors capul!
Atunci când am renunþat
sã mai militãm, ne-am cedat din þarã. Din pãcate, tot
amorþiþi suntem! Vedem zi
de zi nemernicii care se întâmplã lângã noi ºi întoarcem capul, spunând cã nu-i
treaba noastrã… aºteptãm
eroi!
Nu, nu ne-a luat nimeni
þara, noi o predãm în fiecare zi prin lipsa de reacþie, la
orice!
Atunci când vom înþelege cã doar militând putem
face paºi înainte, ne vom
recâºtiga locul în rândul þãrilor drepte. Vom putea spune cã România este a românilor!
Când o sã învãþãm sã nu
stãm cu capul plecat în faþa
partenerilor strãini, o sã fim
ºi respectaþi. Pânã atunci,
trebuie sã conºtientizãm cã
printr-o atitudine strâmbã nu se pot genera decât lucruri strâmbe pentru români!
Pânã atunci, aºteptãm ºi
ne plângem!

Primãria Craiova
pregãteºte
distrugerea
Parcului ”Nicolae
Romanescu”

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.
11 - 17 octombrie 2017
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Telefon 0758.327.098.

Imagini din perioada construcþiei parcului (1901-1903)

Parcul ”Nicolae Romanescu”
este una dintre marile realizãri
urbanistice ale României de la începutul secolului trecut. În aprilie 1899, Édouard Redont ºi Ernest Pinard au realizat planurile,
iar trei echipe a 30 de oameni au
amenajat eleºteul, au redesenat
terenul prin sãpãturi, au trasat
pantele ºi au umplut cu pãmânt
golurile, în vederea realizãrii
plantaþiilor ºi aleilor. Volumul
pãmântului decapat ºi mutat a
fost de 525.647 mc. S-au realizat alei cu o lungime de 26.897
metri, cu lãþimea între 5,2 m ºi
12 metri. Între 1901-1904, parcul ºi oraºul au fost înnobilate cu
1.150.000 de arbori, din care
300.000 rãºinoase, circa 635.000
foioase autohtone ºi o mulþime
de soiuri rare aduse din AustroUngaria, Franþa ºi Germania.
www.indiscret.ro
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va deveni un deal pustiu!

Nicolae Giugea ºi ªtefan Stoica
Totodatã, 590.000 mp de teren
arid ºi plin de mãrãciniºuri au
fost acoperiþi cu gazon din Franþa, Italia ºi Austro-Ungaria.
Am spus toate aceste date tehnice pentru a înþelege cã valoarea parcului este datã de acest
plan de amenajare peisagisticã.
Cu toþii ne mândrim cu medalia de aur obþinutã de planurile
lui Redont la Expoziþia de la

www.indiscret.ro

Paris din 1900, dar poate nu înþelegem cã aceastã distincþie recompenseazã în primul rând viziunea peisagisticã. Or, lucrãrile de aºa-zisã reabilitare a parcului au atentat grav tocmai la
ceea ce dã valoare parcului.
În 2016, ca urmare a semnalãrii în presã, Ministerul Culturii a trimis o comisie la faþa locului pentru a constata ce se în-

tâmplã. Comisia concluziona cã
au fost efectuate acþiuni de distrugere a arborilor din parc prin
proasta organizare a ºantierului
ºi prin utilizarea în cadrul lucrãrilor de execuþie a unor utilaje
mari, neadaptate sitului:
- tãierea de rãdãcini ºi lãsarea acestora decopertate pentru
un timp îndelungat, ceea ce
duce la riscul îmbolnãvirii ar-

borilor;
- tasarea terenului din jurul
rãdãcinilor (în zonele de protecþie a rãdãcinilor, acestea nefiind
stabilite în teren);
- decopertarea ºi rãnirea extensivã a unor rãdãcini, prin circulaþia cu utilaje grele în zonele de protecþie a rãdãcinilor;
- rãnirea trunchiurilor de arbori prin manipularea neglijentã a utilajelor mari;
- rãnirea pneumatoforilor chiparoºilor, prin rularea pe aceºtia cu utilaje grele.
În urma acestor concluzii se
fãceau ºi câteva recomandãri.
Dintre acestea amintim:
- Imediat dupã finalizarea
execuþiei proiectului actual ºi a
recepþiei lucrãrilor, se impune
realizarea unui plan multianual
de gestionare peisagisticã a vegetaþiei bazat pe un studiu pedologic, a unui releveu detaliat
al vegetaþiei existente ºi al unui
studiu dendro-floricol istoric ºi

exhaustiv.
a. Studiul pedologic, releveul vegetaþiei, studiul dendro-floricol ºi planul de gestionare peisagisticã trebuie
realizate pânã cel târziu la
sfârºitul anului 2017, þinând
cont cã un astfel de studiu se
desfãºoarã de-a lungul a patru anotimpuri.
b. Se vor aloca fondurile
necesare implementãrii planului de gestionare peisagisticã în conformitate cu Legea
24/2007, art. 11, alineatul (1)
care prevede cã „autoritãþile
administraþiei publice centrale ºi locale sunt obligate sã
asigure finanþarea materialului dendricol ºi a lucrãrilor
aferente necesare pentru amenajarea terenurilor ºi regenerarea vegetaþiei în spaþiile
verzi proprietatea acestora”.
Ne aflãm la finalul anului
2017 ºi nimic din aceste lucruri nu au fost realizate.
11 - 17 octombrie 2017
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tervalul de tranzacþionare de
4,6 – 4,7 se va produce în primul trimestru al anului 2018”
care va coincide cu momentul
înãspririi politicii monetare a
bãncii centrale, care se va corela cu o anticipatã creºtere a
inflaþiei.
Analiºtii de la UniCredit
cred cã BNR „ar putea reacþiona majorând dobânda de politicã monetarã de trei ori,
pânã la nivelul de 2,5% în intervalul februarie-mai 2018”.
O astfel de evoluþie se va
reflecta ºi în continuarea procesului de creºtere a indiciilor
ROBOR. Pe piaþa monetarã
indicii ROBOR au revenit pe
creºtere, dupã douã zile de
usoarã scãdere. Cel la trei luni
a urcat de la 1,78 la 1,79%,
dupã ce marþea trecutã a fost
anunþat un nivel de 1,8%, maxim începând cu 25 noiembrie
2014. Indicele la ºase luni a
sãrit de la 1,87 la 1,91%, cel
mai mare nivel din 7 ianuarie
2015. Aceeaºi tendinþã ascendentã o aveau ºi indicii la 9
luni (1,93%), respectiv 12 luni
(1,94%) valori care depãºesc
dobânda de politicã monetarã
a BNR, care se menþine din
mai 2015 la 1,75%.
De altfel, guvernatorul BNR
a afirmat cã: „Nu vindem iluzii populaþiei. S-a ieºit din
zona dobânzilor foarte scãzute, apropiate de zero, în toatã
lumea. Miºcarea de dobândã
a fost prognozatã de BNR.
Creºterea dobânzilor este inevitabilã“.
Perechea euro/dolar a avut
o evoluþie descendentã, de la
1,1816 la 1,1670 dolari, minim al ultimelor circa douã
luni. Aprecierea dolarului a
fost consecinþa evoluþiei pozitive a pieþei muncii din SUA,
ºomajul coborând de 4,4% în
august la 4,2% în septembrie.La sfârºitul perioadei euro
fluctua intre 1,1720 ºi 1,1747
dolari.
Analiza cuprinde
perioada 3 – 9 octombrie

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
Publicitate

upã cinci sãptãmâni în
care euro a testat depãºirea pragului de 4,6
lei, în perioada analizatã leul a
reuºit sã recupereze o parte din
terenul pierdut, însã indicii
ROBOR s-au plasat în jurul
dobânzii de politicã monetarã,
semn cã a rãmas o singura direcþie: în sus!
Septembrie s-a închis cu o
medie de 4,5991 lei, maxim al
ultimilor mai bine de cinci ani.
Prima ºedinþã din octombrie a
adus o scãdere la 4,5871 lei,
iar la jumãtatea intervalului a
coborât pânã la 4,5772, minim
al ultimelor douã luni. La finalul perioadei media a fost
stabilitã la 4,5780, tranzacþiile
realizându-se între 4,569 –
4,579 cu închiderea la 4,569 –
4,572 lei.
Media dolarului american a
coborât de la 3,9050, la debutul intervalului, la 3,8904 lei
Dupã o creºtere la 3,9107 lei,
la finalul perioadei media a scãzut la 3,8990 lei, în condiþiile
în care cotaþiile din piaþã au
fluctuat între 3,898 ºi 3,905 lei.
Moneda elveþianã s-a depreciat pe pieþele internaþionale de
la 1,139 la 1,15 franci/euro,
astfel cã media ei a alunecat de
la 4,0259 la 3,9857 lei, perioadã fiind încheiatã la 3,9862 lei.
Viitorul nu aratã prea bine
pentru leu. Analiºtii grupaþi în
CFA România estimau în ultimul lor raport, realizat pe baza
prognozelor din august, un nivel de 4,62 lei pentru o perspectivã de ºase luni, respectiv de 4,65 lei pentru una de
12 luni.
Zilele trecute a apãrut un raport al celor de la UniCredit,
care estimeazã cã „tendinþa de
depreciere caracteristicã lunilor de toamnã, împreunã cu riscurile fiscale ºi politice ar putea menþine cursul leu/euro în
preajma sau chiar deasupra nivelului de 4,6 pânã la finalul
anului”. Analiza ia în considerare faptul cã BNR nu se va
opune unei deprecieri treptate
a leului, iar „tranziþia spre in-

Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00

Publicitate

D

Leul nu
mai are spaþiu
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Premiul Mentor pentru
excelenþã în educaþie,
ediþia a VIII-a
O

rganizatorii programului – MOL România ºi
Fundaþia pentru Comunitate – au anunþat lansarea ediþiei a VIII-a, 2017, a programului la sfârºitul sãptãmânii trecute, de Ziua Mondialã a Educaþiei. Nominalizãrile se pot depune pânã la data de 31 decembrie 2017. Dosarele de înscriere trebuie întocmite în conformitate cu anunþul programului.
Mai multe detalii despre program pe www.molromania.ro ºi
www.pentrucomunitate.ro

Un premiu
care stimuleazã
cariera de dascãl
Premiul Mentor pentru excelenþã în educaþie se acordã acelor profesori sau antrenori care
au descoperit ºi au lansat tinere
talente ºi le-au sprijinit primii
paºi atât intelectual, cât ºi moral. Excelenþa educativã a acestor profesori antrenori, mentori,
a condus generaþii întregi spre
succes, activitatea lor a rãmas
însã în umbrã, fãrã recompense
morale sau materiale în mãsura
efortului depus.
În cadrul programului, lansat
prima datã în 2010, anual sunt
premiaþi 10 profesori ºi antrenori, premiul constând dintr-un

Profesorii olteni premiaþi pentru 2016
de Doru Câplea
Consilier local PNL

Nu lãsaþi ciuma roºie
sã vã fure viitorul!

Petre Arnãutu este antrenor emerit de tenis de masã
la Clubul ªcolar Slatina, cu
o carierã de 40 de ani în învãþãmânt, fiind antrenor al
loturilor naþionale de cadeþi
ºi juniori în ultimii 20 de ani.
trofeu realizat de apreciatul artist Ioan Nemþoi ºi o sumã în
valoare de 8.000 de lei.

George Florian Zamfir
este profesor de muzicã la
Liceul de Arte “Marin Sorescu” din Craiova. El însuºi
absolvent al acestui liceu, la
secþia vioarã, a revenit ca profesor dupã absolvirea Conservatorului „Ciprian Porumbescu“ din Bucureºti – Facultatea de Compoziþie, Muzicologie, Pedagogie Muzicalã.
Are în spate 40 de ani de când
predã muzicã. A dirijat peste
250 de spectacole de operã,
operetã, concerte simfonice ºi
alte genuri muzicale.

Doljenii care au beneficiat
de Premiul Mentor
Dumitru Popescu - profesor de educaþie fizicã ºi sport, antrenor de scrimã - 2011
Ofelia Burtea - profesor de limbã ºi literaturã românã - 2013
George Florian Zamfir - profesor de muzicã - 2016

Premianþii ediþiei 2016 - la Gala Premiilor Mentor, 2 mai 2017, Teatrul Odeon, Bucureºti.
George Florian Zamfir, profesor de muzicã, Craiova, Elvira Groza, profesor de filozofie, Oradea, Nicolae Antonescu, profesor de vioarã, Bucureºti, Alexandru Tomescu, invitatul de onoare
al Galei Premiilor Mentor, Petõ Mária, profesor de fizicã, Sfântu Gheorghe, Mihaela Eleonora
Zamfirescu, profesor de pian, Bucureºti, Elena Valeria Teoteoi, profesor de chimie, Târgu Jiu
Petre Arnãutu, antrenor tenis de masã, Slatina, Bogács Nóra Ágnes, profesor de limbã ºi literaturã maghiarã, Miercurea Ciuc, Csiszár Ferenc, antrenor de scrimã, Satu Mare, Constantin
Radu, antrenor de gimnasticã ritmicã, Iaºi
www.indiscret.ro
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m asistat sãptãmâna
trecutã cum preºedintele PSD – Liviu
Dragnea – nu are nicio jenã
în a-ºi arãta pe faþã comportamentul de mafiot, umblând însoþit de interlopi
chiar ºi în sediul Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie.
„Luptãtorii de la Revoluþie”,
aºa cum îi descria PSD-istul Codrin ªtefãnescu pe
acei indivizi din „ escortã”,
au îmbrâncit ºi au ameninþat jurnaliºtii care ºi-au permis sã îi adreseze întrebãri
preºedintelui Camerei Deputaþilor. Dacã PSD-iºtii recurg la asemenea gesturi în
prezenþa a zeci de jurnaliºti,
reporteri ºi a efectivelor de
poliþie ºi de jandarmi, este
clar cã s-a dorit a se ºi transmite un semnal public de intimidare a tuturor celor care
îºi permit sã conteste reprezentanþii PSD ºi în special a
infractorului dovedit, Liviu
Dragnea.
Sã nu uitãm încercarea
disperatã a PSD-ului de a
modifica legislaþia în domeniul justiþiei, când doar prezenþa sutelor de mii de oameni care au ieºit în stradã
la începutul anului a dus la
abrogarea ordonanþiei 13,
prin care se dorea legalizarea furturilor mai mici de
200.000 de lei. Dar se pare
cã parlamentarii PSD nu au
înþeles nimic din mesajul
strãzii ºi în aceste zile asistãm la noi obstrucþionãri ale
justiþiei, parlamentarii PSDALDE respingând cererea
DNA privind urmãrirea penalã a Ministrului pentru
Relaþia cu Parlamentul, Viorel Ilie. Chiar mai mult, Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat public cã nu
va vota cererea DNA de începere a urmãririi penale în
cazul deputatei PSD Rova-

na Plumb ºi va proceda similar dacã DNA va cere
aprobarea Parlamentului ºi
pentru începerea urmãririi
penale a vicepremierului
Sevil Shhaideh.
În acest moment, singura preocupare a Partidului
Social Democrat este aceea de a-ºi feri penalii din
calea justiþiei, nicidecum de
a-ºi duce la capãt promisiunile care au creat aºteptãri
foarte mari în societatea
româneascã. Pe de altã parte, aceºtia nu au menþionat
nimic în programul de guvernare despre creºterea accizelor la benzinã ºi motorinã, mãsurã care, aºa cum
constatãm cu toþii, a dus la
un val nesfârºit de scumpiri. Nici plafonarea indemnizaþiilor pentru mame
sau respingerea majorãrii
alocaþiilor copiilor nu erau
prevãzute în programul de
guvernare al PSD. Ultima
mãsurã impusã de guvernul
Dragnea-Tudose ºi anume
platã defalcatã a Split TVA
este una care dã mari bãtãi
de cap mediului de afaceri
ºi totodatã reflectã duplicitatea miniºtrilor PSDALDE, mulþi dintre aceºtia
fiind acþionari la societãti
comerciale care nu au adoptat Split TVA începând
cu 1 octombrie.
Dacã nu vom urmãri
atent ºi nu vom lua atitudine cu toþii faþã de modul
cum Partidul Social Democrat guverneazã þara, ei vor
continua sã facã demersuri
pentru a-ºi salva penalii ºi
sã amaneteze viitorul generaþiilor urmãtoare prin cãpuºarea banului public ºi
dezinteresul total faþã de
demararea unor investiþii
majore care sã genereze locuri de muncã ºi sã creeze
bunãstare pentru români!
11 - 17 octombrie 2017

Penitenciarul
14
de la Caracal,
P
dispãrut
prin hârtii
DEZVÃLUIRI

de Mihaela Bobaru

enitenciarul care ar trebui construit la Caracal
stã de 13 ani tot pe hârtie. Nici mãcar Ministerul Justiþiei nu mai ºtie în ce stadiu se
aflã proiectul, chiar dacã subiectul revine în actualitate ori de
câte ori se aduce vorba de condiþiile din penitenciare. Cã se
vorbeºte la general ºi cã nu existã nimic concret pentru ridicarea acestuia, o dovedeºte rãspunsul oferit de Ministerul Justiþiei unui senator de Olt care a
avut “tupeul” sã facã o interpelare ministrului Justiþiei, Tudorel Toader. Acesta a fost unul
sec: vom reveni cu un rãspuns
dupã ce ºi noi primim unul de
la Administraþia Naþionalã a Penitenciarelor.
Penitenciarul de la Caracal, o
necesitate lipsitã de importanþã
2020 este ultimul termen fixat pentru deschiderea penitenciarului de la Caracal, cu 1.000
de locuri de cazare la nivel european pentru infractori. Mai
este timp, dacã Ministerul Justiþiei va da de proiectul rãtãcit
pe la Administraþia Naþionalã a
Penitenciarelor. Deºi adus des
în discuþie mai ales în ultimul
an, Ministerul Justiþiei nu ºtie
în ce stadiu se aflã proiectul. A
rãspuns senin chiar un secretar
de stat, Marieta Safta, la întrebarea senatorului de Olt Siminica Mirea. Ceea ce se întâmplã în cazul penitenciarului de
la Caracal demonstreazã cã,
deºi el reprezintã o necesitate
pentru a scãpa de sancþiunile
europene privind condiþiile
umane din puºcãrii, pe guvernanþi subiectul nu pare sã-i preocupe, considerându-l lipsit de
importanþã.

26.500 de deþinuþi cãrora le
sunt alocate cu puþin peste
19.100 de locuri. Mai mult,
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului s-a pronunþat, în
aprilie 2017, prin HotãrâreaPilot în cauza Rezmiveº ºi alþii,
împotriva României, în ceea ce
priveºte condiþiile de detenþie
din închisori, arest preventiv ºi
centre de detenþie. Cu titlu definitiv, cu obligativitatea de a
interveni ºi a face acele mãsuri
ºi lucruri necesare care sã rezolve suprapopularea din sistemul privativ de libertate românesc. Având în vedere aceste
recomandãri, o intervenþie este
oportunã, necesarã, corectã ºi
echitabilã! În condiþiile lansãrii în spaþiul public de cãtre surse guvernamentale, ministeriale, politice, parlamentare, a
proiectului construirii unui penitenciar la Caracal, judeþul
Olt, solicit un punct de vedere
care sã arate stadiul implementãrii proiectului respectiv, atât
de necesar României, astãzi”,
a întrebat Mirea. Rãspunsul a
venit, însã nu a lãmurit problema: „Am solicitat informaþii

Administraþiei Naþionale a Penitenciarelor, urmând ca, în
momentul în care le vom primi,
sã revenim cu un rãspuns”.

Tudose cere,
Toader habar nu are
Rãspunsul oferit de subordonaþii lui Toader senatorului oltean vine dupã ce chiar premierul Mihai Tudose l-a atenþionat
pe ministrul Justiþiei sã se ocupe de “problema penitenciarului” de la Caracal. Mai exact, de
gãsirea sursei de finanþare a lucrãrilor, chiar din varã, de la
primele ºedinþe ale cabinetului
pe care-l conduce.
„Haideþi sã facem, cã dupã
aceea primim amendã!” este
îndemnul premierului Tudose
pentru ministrul Toader, pe care
l-a trimis la Bruxelles sã identifice o linie de finanþare a proiectului unei închisori cu 1.000
de locuri, fix capacitatea penitenciarului de la Caracal despre
realizarea cãruia a tot bãtut monedã fostul ministru Florin Iordache, pentru a face loc reglementat european cât mai mul-

tora ce-ºi ispãºesc pedepse privative de libertate.
”Stând de vorbã cu doamna
comisar Corina Creþu, sunt o
mulþime de linii de finanþare pe
care noi nu le accesãm ºi vorbesc aici de domnul ministru
Toader sã facem un penitenciar
de 1.000 de locuri din bani europeni, iar pe celelalte sã le bãgãm în refacere prin alte programe. Haideþi sã facem, cã
dupã aceea primim amendã!”,
l-a informat Tudose pe ministrul Justiþiei.

Caracalul ar fi putut
avea penitenciar
de peste un deceniu
Construcþia penitenciarului
din Caracal a fost aprobatã în
2004, iar acesta putea fi ridicat
din 2005, dacã ministrul Justiþiei de la acea vreme, Monica
Macovei, nu ar fi renunþat la un
grant oferit de statul austriac în
acest sens. În august 2015, Guvernul a autorizat Ministerul
Justiþiei sã efectueze cheltuieli
pentru achiziþia de studii de prefezabilitate destinate construirii

penitenciarului de la Caracal ºi
a unui penitenciar în comuna
prahoveanã Berceni, fondurile
necesare achiziþiei celor douã
studii, în valoare de un milion
de lei, fiind suportate din bugetul aprobat al Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor.
Proiectul a fost oprit anul trecut de ministrul Justiþiei, Raluca Prunã, pe motiv cã era foarte
aproape de baza de la Deveselu
ºi cã ar trebui un perimetru de
siguranþã de 5 km pentru baza
NATO.
Cum americanii nu se opun
unei asemenea investiþii ºi nu au
invocat menþinerea unui perimetru de siguranþã, proiectul va
continua fãrã schimbarea locaþiei. Penitenciarul de la Caracal
ar urma sã fie construit pe un
teren situat la ieºirea din localitate spre Corabia, vizavi de fostul Batalion Disciplinar. Acesta
va dispune de o capacitate de
cazare de 1.000 de locuri, construite respectând standarde
impuse de Uniunea Europeanã:
se va asigura o suprafaþã de 4
mp pentru o persoanã privatã de
libertate cazatã la comun, respectiv 9 mp pentru o persoanã
privatã de libertate cazatã individual.
În România, ultimul penitenciar a fost construit în anul
1994, la Giurgiu, dar nu a fost
finalizat nici pânã azi, iar alte
douã - la Caracal ºi Berceni sunt creionate doar pe hârtie de
ani buni. Cei circa 30.000 de
deþinuti sunt îngrãmãdiþi în 33
de penitenciare, ºase penitenciare-spital ºi trei centre de detenþie. Þara noastrã a fost menþionatã des în rapoartele de monitorizare a drepturilor omului
pentru condiþiile precare din
penitenciarele supraaglomerate,
fiind obligatã prin sentine
CEDO la despãgubiri importante în procesele câºtigate de deþinuþi.

Ministrul Toader
aºteaptã rãspuns
de la subordonaþi
La începutul lunii septembrie,
senatorul Siminica Mirea a
adresat o întrebare ministrului
Justiþiei, Tudorel Toader, referitoare la stadiul proiectului penitenciarului care urma sã fie
construit în municipiul Caracal,
readucând în atenþie supraaglomerarea din sistemul penitenciar românesc.
„Din datele statistice existente la nivel public, acceptate de
ministerul pe care îl conduceþi,
reiese un deficit de aproximativ 7.500 locuri de cazare, în
condiþiile în care existã peste
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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Oltenii lui
Mangia încep
returul în inima
Moldovei
Jucãtorii ªtiinþei sau întors la treabã
dupã sãptãmâna de
pauzã în campionatul Ligii I Betano,
determinatã de
ultimele douã jocuri
din preliminariile
pentru calificarea la
turneul final din
Rusia, disputate de
Naþionala Românei.

B

ãtãlia pentru podium
continuã la Iaºi, iar
alb-albaºtrii sunt
conºtienþi de faptul cã trebuie sã tragã tare pentru a obþine cele trei puncte în Moldova.
Toate antrenamentele Universitãþii Craiova din sãptãwww.indiscret.ro

mâna premergãtoare jocului cu
CSM Politehnica Iaºi se vor
desfãºura pe baza sportivã de la
Aeroport. Delegaþia ªtiinþei se
va deplasa la Iaºi vineri - 13
septembrie, cu avionul. Partida
dintre CSM Politehnica Iaºi ºi
Universitatea Craiova din etapa a XIV-a a Ligii I Betano va
avea loc sâmbãtã, 14 octombrie
2017, de la ora 19:15, pe stadionul „Emil Alexandrescu” din
Iaºi. Meciul va fi transmis în
direct de posturile de televiziune Digi Sport, Dolce Sport ºi
Look TV. În tur, oltenii s-au
impus cu scorul de 2 - 0 prin
golurile lui Bãluþã ºi Gustavo.

Bancu, debut
la Naþionalã
Ultimul meci al reprezentati-

vei României din campania
pentru Mondialul din Rusia
de anul viitor a consemnat ºi
debutul lui Nicuºor Bancu,
jucãtorul Universitãþii. În
minutul 66, Bancu l-a înlocuit pe Constantin Budescu,
acesta contribuind la golul
egalizator al reprezentativei
þãrii noastre, mijlocaºul centrând perfect în careul oaspeþilor de pe flancul stâng, acolo de unde Ciprian Deac a
reuºit sã înscrie.
În meciul contra reprezentativei Danemarcei, selecþionerul Cosmin Contra
l-a folosit din primul minut
ºi pe Alexandru Bãluþã, cãpitanul ªtiinþei, care devine
o certitudine ºi un jucãtor de
bazã în angrenajul Naþionalei.

-au fumat, ca o glumã
proastã, ºi ultimele formalitãþi în grupa E preliminarã pentru Mondialul rusesc. Am învins Kazahstanul, la
Ploieºti (3-1), ºi am scos egal
în faþa Danemarcei, la Copenhaga (1-1). ªi într-un caz ºi în
celãlalt, ca zilieri moºtenitori ai
cooperativei ”Munca în zadar”,
de concept german, ridicatã pe
picioare de plai românesc.
În timp ce UEFA, prin Liga
Naþiunilor, pune capãt amicalelor din fotbal, cu un cuvânt greu
de spus în preliminariile CE
2020, noi continuãm sã fim
amicii bãtutului pe umãr. În duelurile cu primele clasate – Polonia, Danemarca ºi Muntenegru – , am smuls trei puncte din
18 posibile. Am terminat grupa
E cum NU E mai jalnic, locul
patru. Pe Parken, danezii au forþat barajul ºi au punctat. Nu o
datã, ci de douã ori, danke, herr
Aytekin. Am crezut în amical,
chiar în zece, ºi am bifat la capãt de linie. Contra vrea sã impunã regula, convins cã ne putem bate de la egal la egal cu
orice adversar. De când spunem
ºi noi acelaºi lucru?! De la egal
la egal pânã la primul gol pe
care îl încasãm, mai rar pe care
îl dãm, ca depãºire de plan. Aºa
a fost cu Polonia de ambele dãþi,
cu Muntenegru în retur. La Astana, cu învinºii de la Ploieºti,
ne-am bãtut de la egal la egal
pânã la ultimul fluier de arbitru. În visele sale, Christoph
Daum aºteaptã ºi azi ruperea
tratatului de prietenie ºi respect

mutual cu alde Akhmetov. Pauzã, tricolori! ªi aºa Rusia nu era
pe gustul nostru. Pe gustul nostru, în Liga Naþiunilor, ar urma
sã fie Scoþia, Ungaria, Slovenia,
Albania, Muntenegru, Serbia,
Grecia, Norvegia, Israel, Bulgaria, Finlanda, Cipru, Estonia,
Lituania. ”Putem fi o echipã
foarte bunã”, crede Contra ºi nu
avem motive sã-l combatem.
Pãi dacã e aºa, nu stricã sã consultãm UEFA pentru a ne plasa
într-o divizie superioarã literei
C. Daþi-ne, domnilor, Germania, Belgia, Italia… Iarãºi amicale cu Cipru ºi Finlanda?!
Dupã ce noul selecþioner l-a
descoperit pe Budescu aºa cum
îºi descoperã dimineaþa al cincilea deget de la mânã, iatã-l
reinventând ceea ce obsedantul
Andone a uitat de la mânuþã
pânã la guriþã: ”un fotbal vertical, pe care nu l-am vãzut în ultimul timp la naþionalã”. Dacã
ar afla FIFA, ne-ar rade ºi puþinele goluri marcate de-a latul în
preliminarii. Decât o micã naþionalã mare, care ºi aºa pare o
utopie, mai bine o mare naþionalã micã. Macedonia scoate 11 cu Italia, la Torino, iar Islanda bate mãr Turcia, la Eschiºehir, 3-0. Haideþi sã jucãm ºi de
la inegal la inegal. Cele 222 de
milioane de euro plãtite pe Neymar pãlesc în faþa muntelui de
400 de milioane, cu care Manchester City vrea sã-l înhaþe pe
Messi. La noi, fac furori jucãtorii liberi de contract. De aceea le sare mingea din gheatã ori
în adversari, ori în tuºã.

Clinica
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veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
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pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A

Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, în sezonul de iarnã ºi în
cel de varã al stagiunii 20172018.
În vederea dezvoltãrii proiectului, se vor alãtura celor din
echipa Teatrului Naþional “Marin Sorescu urmãtorii participanþi: 10 actori, 1 asistent regie, 1 asistent dramaturgie, 1
asistent producãtor, 1 asistent
scenograf, 1 video editor, 1
fotograf, 1 grafician, 1 asistent PR, 1 social media and
content editor.
Cei care doresc sã facã parte
din proiectul REACÞIE URBANÃ trebuie sã aibã peste 14
ani, sã fie disponibili în perioada octombrie - ianuarie 2018 ºi
sã completeze formularul de
înscriere disponibil aici: https:/
/goo.gl/forms/Fwg63EP-

FMg134I4p1. În urma înscrierii ºi a participãrii la casting sau
interviu, dupã caz, persoanele
selectate vor semna un contract
de voluntariat pe care îl pot adãuga ca experienþa în CV.
Pentru spectacolul „Unde ne
întâlnim?”, castingul va avea
loc pe 15 ºi 16 octombrie, ora
18:00, sala I.D Sîrbu, iar repetiþiile vor avea loc în perioada octombrie-decembrie, în zilele de week-end.
Premiera spectacolului va
avea loc pe 9 ºi 10 decembrie,
iar urmãtoarele reprezentaþii
sunt programate pe 13-14 ianuarie 2018. Pentru mai multe
informaþii, ne puteþi contacta la
numerele de telefon: Laurenþiu
Tudor- 0729.575.612, Irina Cîrneanu- 0766.649.979, Alice
Enuca- 0763.149.556

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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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.

EACÞIE URBANÃ
este cel mai nou pro
iect al Teatrului Naþional „Marin Sorescu” ºi este creat special pentru comunitate, o
ocazie unicã pentru oameni din
orice domeniu de activitate elevi, studenþi, pensionari, sã
cunoascã o producþie teatralã
dintr-o altã perspectivã decât cea
de spectator. Cultura este un factor de dezvoltare urbanã ºi, pornind de la o serie de workshopuri, participanþii vor realiza o
producþie teatralã trecând prin
toate etapele specifice.
Proiectul Reacþie Urbanã
are ca scop producerea a douã
spectacole care se vor dezvolta
atât cu profesioniºti din echipa
Teatrului Naþional “Marin Sorescu” din Craiova, cât ºi cu
cetãþeni ai oraºului aleºi ca
membri ai proiectului, în urma
unui casting. Cele douã spectacole pornesc de la douã întrebãri: „Unde ne întâlnim?” ºi
„Azi sau Mâine?”, la care se
aºteaptã rãspunsul/rãspunsurile venite din partea comunitãþii. Pe baza acestora se vor construi spectacolele, începând de
la text ºi pânã la produsul cultural finit ce urmeazã sã aibã
parte de reprezentaþii pe scena

