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Stadion –
extremã urgenþã
ADMINISTRAÞIE

Şedinţă de îndată a Consiliului Local Municipal
pentr
u a da “undă v
er
de” inaugurării s
t adionului
pentru
ve
rde”
st

de Nicuºor Fota

A

leºii locali craioveni
sunt convocaþi de primarul Mihail Genoiu la
o ºedinþã de îndatã, programatã
miercuri, 18 octombrie, dupã
cum aratã anunþul postat marþi,
17 octombrie, pe site-ul municipalitãþii craiovene. Întrunirea
are un singur punct pe ordinea
de zi: un proiect privind aprobarea organizãrii evenimentului
de inaugurare a Stadionului din
Craiova. „Având în vedere raportul nr.145853/2017 întocmit
de Serviciul Imagine prin care
se propune aprobarea organizãrii evenimentului de inaugurare a Stadionului din Craiova”,
se aratã în proiectul de hotãrâre
supus aprobãrii consilierilor locali municipali.

1,1 milioane de lei –
bugetul inaugural
al Primãriei Craiova
Mai sus pomenitul raport al
serviciului Imagine prezintã ºi
suma pe care municipalitatea
craioveanã o rezervã spectaco18 - 24 octombrie 2017

Consilierii locali craioveni sunt convocaþi de
urgenþã în plen pentru a aproba planul municipal de inauguare a arenei de fotbal din Craiova.
Edilii nu au idee la aceastã datã când exact va
fi tãiatã panglica noului stadion, dar se pregãtesc cu asigurarea fondurilor pentru eveniment,
unul grandios, dupã cum promit funcþionarii
Primãriei Craiova. Din spectacol nu vor lipsi
imnul Craiovei Maxima, precum ºi fostele glorii,
care vor primi distincþii din partea primãriei.
lul de inaugurare a stadionului
construit pe locul vechiului
„Oblemenco”. Este vorba de
1,106.118 lei, fãrã TVA, dupã
cum aratã funcþionarii Primãriei
Craiova. În schimbul acestei
sume, reieºite, potrivit raportului, în urma unei prospectãri a
pieþei, organizatorii promit un
spectacol „grandios”, cu proiecþii video ºi video-mapping, pe
interiorul ºi exteriorul arenei, un
„spectacol de lasere ºi lumini”,
care se va ridica la „standarde
europene”. Fostele glorii ale
Universitãþii Craiova vor fi prezente la eveniment pentru a
primi trofee, momente în spectacol fiind rezervate unor artiºti
legaþi de fenomenul fotbalistic

craiovean precum Andrei Pãunescu sau Ciri Maier.

Inaugurare
cu precizie
„nemþeascã”:
în octombrie decembrie
Cu aceasta se încheie capitolul „certitudini” în privinþa inaugurãrii stadionului craiovean.
Asta pentru cã edilii nu pot, la
ora actualã, sã înainteze mãcar
o datã certã pentru eveniment.
Asta, deºi presa sportivã a livrat
pânã acum nu mai puþin de trei
date diferite pentru inaugurarea
arenei nou-construite. Potrivit
documentaþiei anexate proiectu-

lui de hotãrâre, spectacolul prilejuit de inaugurarea stadionului va avea loc „în perioada octombrie-decembrie 2017”. Asta
dupã „încheierea tuturor etapelor investiþiei, prevãzute de legislaþia în vigoare”. În traducere liberã, dupã finalizarea recepþiei ºi obþinerea tuturor avizelor
necesare, cum ar fi, spre exemplu, avizul ISU. Or, recepþia nu
a început, abia a fost solicitatã,
dupã cum anunþã, tot Primãria
Craiova, într-o postare pe facebook, în care îi invitã pe craioveni „în curând” la inaugurare:
„S-au finalizat lucrãrile la stadion, constructorul a solicitat
recepþia. În curând, va avea loc
evenimentul de inaugurare a
acestei minunate construcþii!”
Trebuie spus cã, odatã primit
girul Consiliului Local, municipalitatea va lansa procedura
de achiziþie publicã pentru organizarea evenimentului inaugural. Dacã procedura de achiziþie ar fi finalizatã ºi contractul
semnat ºi pus în operã pânã la
data meciului cu Steaua din 29
octombrie, ar bate toate recordurile de vitezã în materie.

de Dan Olteanu

S

e împlinesc aproape
18 luni de când, deranjatã de faptul cã
Indiscret în Oltenia „a îndrãznit“ sã publice un articol
în care un fost angajat al Asociaþiei Macedonenilor din
România semnala mai multe
nereguli de ordin financiar
derulate în cadrul organizaþiei pe care o conducea autoritar, Constantina Dumitrescu, preºedintele de onoare al
AMR, a decis sã ne reclame
la Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii. În
încercarea de a se rãzbuna pe
publicaþia noastrã, Dumitrescu a încercat sã foloseascã
CNCD pe post de armã, susþinând cã „a fost discriminatã“. Într-un mod bizar, ºefa
AMR trãieºte cu impresia cã,
aparþinând unei etnii minoritare, eºti automat discriminat,
indiferent de context. Þi s-a
oprit curentul? CEZ te-a discriminat! Te-a amendat poliþia pentru depãºirea vitezei
regulamentare? Poliþistul tea discriminat! Nu te-a salutat vecinul pe scãri? E clar...
discriminare! Exemplele folosite ar putea pãrea exagerate dacã nu am þine cont de
faptul cã, în primãvara acestui an, Constantina Dumitrescu ºi AMR au reclamat la
CNDC, evident pentru discriminare, Curtea de Conturi a
României pentru cã inspectorii au avut „neobrãzarea“ sã
controleze felul în care angajaþii asociaþiei au cheltuit banii publici, iar concluziile raportului nu i-au fost favorabile! Or, dacã fosta ºefã a
AMR a ajuns pânã acolo încât acuzã cea mai înaltã instituþie de control a þãrii de
discriminare, nimic nu mai
este imposibil.

Consiliul
i-a spulberat
speranþele
Totuºi, în ciuda speranþelor pe care le nutrea, Constantina Dumitrescu a primit
în aceastã sãptãmânã un duº
rece, care însã, suntem convinºi, nu va fi suficient pentru a o trezi la realitate. Este
vorba despre decizia Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii în cazul plângerii care ne viza ºi
care, aºa cum era de aºteptat,
a stabilit cã aspectele sesizate de fosta ºefã a AMR „nu
întrunesc elementele constitutive ale unei fapte de discriminare“ conform legii.
Verdictul CNCD nici nu putea fi altul din moment ce, în
www.indiscret.ro
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O vorbã din bãtrâni spune cã singura certitudine în viaþã este moartea. În realitate, sunt douã:
moartea ºi faptul cã Constantina Dumitrescu,
fosta ºefã a Asociaþiei Macedonenilor din România, se considerã discriminatã de oricine nui este pe plac. De la foºti angajaþi, la presã ori
chiar instituþii de control ale statului, toatã
lumea are, în opinia Constantinei Dumitrescu,
ceva cu ea ºi etnia pe care o reprezintã. Doar
cã, aºa cum o confirmã ºi ultima decizie a
Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii, fosta ºefã a AMR este doar o victimã
închipuitã.

Hoþii strigã hoþii
ªi, cum nicio poveste nu este
completã fãrã o rãsturnare de situaþie, trebuie spus cã relaþia
Asociaþiei Macedonenilor din
România cu CNCD nu se limi-

teazã la situaþia în care Constantina Dumitrescu joacã rolul victimei discriminate, ci ºi al celui
care discrimineazã. Cel puþin aºa
au stat lucrurile în dosarul 487
din august 2015, atunci când
Emilian Mirea, fost angajat al
AMR, a reclamat-o pe Constantina Dumitrescu la CNCD dupã
ce aceasta i-a reproºat, în scris,
printr-o notificare cã a „îndrãznit“ sã invite la un eveniment
privat un artist sârb. Este vorba
despre Mircea Suchici, violoncelist al Filarmonicii Oltenia, pe
care Mirea l-a invitat la lansarea
unui volum de poezii, eveniment
organizat la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman“.

foto: ecreator.ro

articolul care a deranjat-o pe
Constantina Dumitrescu, nu am
fãcut absolut nicio referire la
apartenenþa ei la etnia macedoneanã. În relatarea noastrã, care
avea legãturã cu modul în care
erau cheltuiþi banii asociaþiei,
bani proveniþi de la bugetul de
stat, nu a contat nicio secundã
faptul cã Dumitrescu aparþine
unei alte entii.

DEZVÃLUIRI
În opinia Constantinei Dumitrescu, prin decizia de a invita la un astfel de eveniment
„un sârb“, Emilian Mirea a
„nerespectat etnia“ ºi „a adus
prejudicii neamului macedonean“.
Doar cã, prin decizia numãrul 57 din ianuarie 2016,
Consiliului Director al
CNCD a hotãrât cã aspectele
sesizate de fostul angajat al
AMR „intrã dub incidenþa
art.2 alin.1 ºi art.15 din OUG
137/2000 privind prevenirea
ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare“. În plus,
cu ºase voturi pentru ºi unul
împotrivã, Consiliul a decis
ºi amendarea AMR cu suma
de 1.000 de lei fiind, din informaþiile noastre, singura
asociaþie din cele 18 care reprezintã minoritãþile recunoscute în România care a fost
amendatã pentru... discriminare! Asta da performanþã!

CNCD a conf
ir
mat că şef
a AMR nu ştie ce înseamnă discriminar
ea
confir
irmat
şefa
discriminarea

Constantina Dumitrescu,
„victimã“ închipuitã
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POLITICÃ

ALDE Vâlcea l-a
exclus din partid pe
Eduard Vîrlan, consilier în Consiliul Local
Râmnicu Vâlcea ºi
vicepreºedinte al
Organizaþiei Râmnicu
Vâlcea a acestei
formaþiuni politice, din
cauzã cã l-a criticat în
pauza unei emisiuni
TV pe liderul filialei
judeþene, Dumitru
Lovin. Decizia, adoptatã în baza unui Cod
etic ceauºist, a fost
luatã în unanimitate în
ºedinþa din 14 octombrie a.c. a Delegaþiei
Permanente a ALDE
Vâlcea. Luni, 16 octombrie, Vîrlan ºi-a
anunþat ºi el demisia
din CL Râmnicu Vâlcea, iar în motivarea
scrisã a afirmat despre Lovin cã este un
„nimic”.
de Marielena Popa

n ALDE Vâlcea dictatura
se simte foarte bine ºi face
ºi victime sub umbrela statutului partidului, conceput în
aºa fel încât sã îi înlãture pe cei
care cârtesc. Un comunicat al
Filialei Vâlcea a ALDE, condusã de septuagenarul Dumitrul
Lovin, a anunþat retragerea sprijinului politic al consilierului
municipal Eduard Vîrlan ºi excluderea acestuia din formaþiunea condusã de Tãriceanu. Documentul face precizarea cã decizia a fost luatã „în conformi-
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„Îmi cer scuze faþã
de toþi cetãþenii
pe care i-am convins
sã îl voteze
pe Dumitru Lovin”
Forþat de situaþie, Vîrlan ºi-a
înregistrat luni demisia din Consiliul Local, cu urmãtoarea explicaþie: „Motivul demisiei este
Domnul Preºedinte Dumitru
Lovin, despre nimic nu poþi sã
spui nimic”. Ulterior, acesta a
transmis ºi un mesaj electoratului: ”Îmi cer scuze faþã de toþi
cetãþenii pe care i-am convins
sã îl voteze pe Dumitru Lovin”.
ALDE are în Consiliul Local
al Municipiului Râmnicu Vâlcea
trei consilieri. Înlocuitorul lui
Vîrlan va fi Daniel Condescu.

Eduard Vîrlan
tate cu statutul ºi codul etic al
partidului”.
Dar care este motivul acestei
mãsuri radicale? În luna iulie
a.c., în pauza unei emisiuni TV,
Eduard Vîrlan ar fi povestit cum
era sã îl batã pe Lovin din cauza comportamentului dictatorial
ºi a tonului pe care îl foloseºte
în relaþia cu colegii de partid.
Povestea a devenit publicã, iar
Vîrlan a susþinut ulterior cã nu
s-a fãcut bine înþeles.

Din Codul etic al
ALDE: Afarã, cei care
criticã ºefimea de la
toate nivelurile
Codul etic al ALDE, în baza

cãruia a fost mãturat Vîrlan,
conþine niºte prevederi de te
cruceºti, iar Filiala Vâlcea dã
semne cã îl adorã. Astfel, la
punctul III, alineatul 9, se specificã faptul cã membrii ALDE
ºi/sau organele/structurile
ALDE au obligaþia de a nu critica sau denigra, nici în public,
nici într-un mod în care ar putea ajunge la cunoºtinþa publicului, preºedintele partidului
sau persoanele din organele de
conducere ale partidului sau pe
colegii lor. Articolul 18, litera
c, din Statutul ALDE spune cã
sancþiunea excluderii unui
membru din Partidul Alianþa
Liberalilor ºi Democraþilor se
poate aplica dacã a sãvârºit abateri grave de la disciplina parti-

Dumitrul Lovin

Publicitate

Î

dului, inclusiv prin acþiuni sau
declaraþii publice împotriva hotãrârilor luate prin vot de organismele de conducere ale partidului la toate nivelurile sau împotriva conducerii partidului la
toate nivelurile.
Potrivit comunicatului ALDE
Vâlcea, „hotãrârea a fost luatã
dupã ce, în presa localã, au apãrut articole negative la adresa
organizaþiei ºi a liderului acesteia, având ca sursã o ieºire total
nepotrivitã a consilierului, pe

holurile unui post de televiziune
local. Lui Eduard Vîrlan i s-a
oferit ºansa sã dezmintã declaraþiile pe care jurnaliºtii le-au
fãcut publice, cu atât mai mult
cu cât acestea nu aveau niciun
suport real, dar s-a eschivat”.

Demisia lui Eduard Vîrlan
www.indiscret.ro

Avalanºã de evenimente 5
muzicale la Craiova

ACTUALITATE

Continuã Festivalul
Internaþional „Elena
Teodorini”, organizat
de Opera Românã
Craiova, ºase spectacole fiind programate pânã la sfârºitul lunii.

I

nvitaþii din România ai
festivalului sunt Filarmonica „Oltenia” Craiova, cu un Concert Simfonic
special creat pentru eveniment (vineri, 20 octombrie),
iar Teatrul „Regina Maria”
din Oradea va prezenta îndrãgitul musical „Scripcarul pe
acoperiº” (sâmbãtã, 28 octombrie).
Spectatorii vor putea revedea douã producþii de succes
ale Operei Române Craiova:
opera „Don Giovanni” (duminicã, 22 octombrie) ºi opereta „Silvia” (joi, 26 octombrie).
Luna octombrie se încheie

fulminant, iubitori ai operei ºi
ai baletului din întreaga þarã fiind aºteptaþi la Craiova, renu-

mitul Teatru Naþional de Operã
ºi Balet „Maria Bieºu”, din Chiºinãu, prezentând pe scena Cer-

cului Militar Craiova douã capodopere de P. I. Ceaikovski:
opera „Dama de picã” (dumini-

cã, 29 octombrie) ºi celebrul
balet „Spãrgãtorul de nuci”
(luni, 30 octombrie).
Festivalul Internaþional
„Elena Teodorini”, ajuns la
cea de-a XV-a ediþie, este un
eveniment cultural de notorietate europeanã, organizat
de Opera Românã Craiova cu
sprijinul Primãriei Municipiului Craiova, al Consiliului
Local Craiova ºi al Ministerului Culturii ºi Identitãþii
Naþionale. Ediþia de anvergurã din acest an, care se desfãºoarã în perioada 1 octombrie
– 12 noiembrie, cuprinde 16
evenimente, prilejuri pentru
iubitorii muzicii de a asculta
nume de referinþã ale artei lirice ºi titluri de operã în primã audiþie.
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.

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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c

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Cântãreþ în struna
autonomiei secuieºti

S

electez din pagina de
ºtiri a unui cotidian
care apare la Bucureºti: Þinutul Secuiesc, o regiune în care locuiesc mulþi cetãþeni unguri, ar trebui sã beneficieze de autonomie. Punct.
Dupã referendumul catalan din
1 octombrie, Uniunea Europeanã vede ºi aude scârþâind,
neunsã dupã Kosovo, cum se
deschide Cutia Pandorei. La
noi, unsoare cât pofteºti. Un
remarcabil profitor de platouri
a ºi precizat data când în Þinutul Secuiesc se va pune de
referendum, dupã modelul suicidar al Ramblei. Ideea din articol ai zice cã e concluzia dacã
nu ºi a cotidianului, obligatoriu a autorului. La interior, surprizã. E a unui partid de opoziþie din Ungaria. Mai precis,
a unui membru al consiliului
naþional al respectivului partid
de opoziþie. ªmecherie cu ghivent, lipsa ghilimelelor ne-a
derutat. Membrul e de pãrere
cã România are o abordare de
Centenar ”incompatibilã cu
valorile europene”, cã ”ar trebui sã acorde minoritãþii etnice maghiare dreptul de a-ºi
folosi limba maternã ºi de a-ºi
pãstra cultura”. De aceea, ne
întoarcem, ”Þinutul Secuiesc,
o regiune (…)”. Cu douã zile
în urmã, un alt cotidian tocmai
prezentase reportajul despre
Þinutul Secuiesc, în care, dacã
ceri pâine în româneºte, mori
de foame. La alegaþiile aferente dreptului de folosinþã a limbii materne s-a raliat ºi Kelemen Hunor, care numai cã nu
a lãcrimat cu ochii minþii pe

educaþia în limba maghiarã.
Am pãtruns deja în miezul din
dodoaºã: românii sunt naþionaliºti ºi antieuropeni, liderii
maghiari, inclusiv ºi mai ales
cei de la Budapesta, sunt (aþi
ghicit), pe invers, bravos! Ca
dovadã, premierul Viktor Orban îi fortificã pe cei slabi de
îngeri cu futurismul ireductibil ”pe teritoriul Ardealului
viitorul e scris în limba maghiarã”, exact acolo unde maghiarilor li s-a luat dreptul
de a se exprima ca la mama lor.
Kelemen Hunor, frustrat ºi
domnia sa cât încape, este unul
ºi acelaºi cu ministrul culturii
în douã mandate, în 2009 ºi
2012. Ministrul culturii! Fondator al revistei culturale ”Jelenlet”, angajat la Studioul Teritorial Cluj al SSR, unde s-a
þinut de emisiuni politice ºi
culturale. Uniunea Scriitorilor
din România i-a acordat premiul pentru debut la apariþia
volumului de versuri ”Minuszevek” (Editura Kriterion,
1995). Credeþi cã acolo, în
”Minuszevek”, Kelemen Hunor, purtãtor de doliu la 1 Decembrie, a sãrutat România pe
frunte? Iatã de ce, ca urmare a
represiunii guvernelor care sau succedat la Palatul Victoria,
Þinutul Secuiesc, acolo unde
maghiarii sunt majoritari, îºi
cere autonomia teritorialã,
confundatã iniþial ºi irepresibil
cu autonomia culturalã. Guverne diabolice, cu însuºi Kelemen Hunor vicepremier! Câtã
dreptate pe servilul purtãtor de
cuvânt, atins de febra falselor
citate!...
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
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Râmnicu Vâlcea: Au fost
date primele amenzi
pentru aruncatul
mizeriei pe strãzi
Cei cer
certt aţi cu bunul-simţ, sancţionaţi cu sume
cuprinse într
e 2.000 şi 2.500 lei
între
În Râmnicu Vâlcea, au
fost date primele
amenzi celor care au
aruncat hârtii pe
domeniul public,
resturi de þigãri, coji
de seminþe sau care
au scuipat pe strãzi.
Potrivit unei hotãrâri
recente a Consiliului
Local, sancþiunile
pentru astfel de abateri sunt cuprinse
între 2.000 ºi 2.500 lei.
de Marielena Popa
„Am dat în jur de 9 sancþiuni
contravenþionale, cred cã avem
30-40 de avertismente într-o
sãptãmânã jumãtate”, spune
Rândunel Bãdescu, ºeful Poliþiei Locale Râmnicu Vâlcea.
Eusebiu Veþeleanu, viceprimarul municipiului Râmnicu
Vâlcea, a declarat cã pentru început s-a pus accent pe informarea populaþiei în ce priveºte
cuantumul acestor amenzi, precum ºi pe educare. Veþeleanu a
anunþat însã cã peste circa o
lunã ºi jumãtate se va trece la
amenzi masive.

Viceprimarul
Veþeleanu:
”Amenzile vot fi date
de Poliþia Localã ºi
de Corpul de Control
al Primarului”
”Vom mediatiza foarte bine

Eusebiu Veþeleanu
aceastã hotãrâre de consiliu local, am tipãrit în jur de 30.000
de fluturaºi pe care i-am distribuit cu ocazia unor evenimente, dar ºi prin ºcoli, în aºa fel
încât elevii sã creascã cu acest
simþ al rãspunderii. Observ o
atitudine pozitivã din partea celor care au luat la cunoºtinþã
despre aceastã iniþiativã a noastrã. Am vãzut cã informaþia a
fost preluatã ºi de presa centralã care dã exemplu Râmnicu
Vâlcea ca pe un oraº care vrea
sã îºi facã ordine ºi curãþenie pe
strãzi.
Pentru început, nu s-a recurs
la amenzi masive, majoritatea
celor prinºi cã fac mizerie pe
domeniul public au fost averti-

zaþi cã vor fi amendaþi cu 2.500
de lei ºi au fost incluºi în baza
de date. Însã, peste circa douã
luni, dupã ce vom încheia campania de informare ºi vom fi siguri cã oamenii ºtiu despre
aceste amenzi, Poliþia Localã ºi
Corpul de Control al Primarului vor trece la aplicarea lor”, a
spus viceprimarul Veþeleanu.
Acesta a precizat cã, în curând, municipalitatea va amplasa bannere ºi autocolante la toate cele 100 de puncte de colectare gunoiului, în staþiile de autobuz, în locuri de promenadã
ºi în alte spaþii publice, în aºa
fel încât populaþia sã pãstreze ce
are de aruncat pânã la primul
coº sau prima ghenã.
www.indiscret.ro

Senatorul Bulacu, interpelare
la ministrul Pop pentru
a sprijini staþiunile de cercetare
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Într-o interpelare adresatã recent lui Liviu
Pop, ministrul educaþiei naþionale, Romulus
Bulacu, senator liberal de Vâlcea, prezintã
situaþia dificilã în care au ajuns staþiunile de
cercetare pomicolã. Romulus Bulacu este de
pãrere cã trebuie sã se acorde o ºansã cercetãrii, care sã contribuie la dezvoltarea agriculturii în întregul ei, ºi îi solicitã ministrului Pop
un punct de vedere faþã de cele prezentate,
precum ºi mãsurile pentru a sprijini staþiunile
de cercetare din România, respectiv Vâlcea.
Iatã textul interpelãrii:
„Dupã 1989, statul, din
dorinþa de a transforma peste noapte societãþile care-i
aparþineau în unitãþi de tip
occidental, a lãsat în voia
sorþii staþiunile de cercetare
pomicolã. Capriciile vremii,
reorganizãrile, lipsa dotãrilor
ºi a investiþiilor, pierderea
suprafeþelor de teren aflate în
administrare, prin Legea retrocedãrilor, ºi subfinanþarea
au distrus, în timp, cercetarea în acest domeniu. Doar
atunci când sunt programe
europene de implementat,
guvernanþii îºi mai aduc
aminte cã e nevoie ºi de cercetare. Aºa a fost cu zonarea
pomiculturii - condiþie sine
qua non pentru derularea
subprogramului pomicol - ,
abia atunci au alocat fonduri
ºi au apelat la staþiunile pomicole, care pãstreazã cei
mai bine pregãtiþi oameni din
domeniu.
Staþiunea de Cercetare ºi

Dezvoltare Pomicolã Vâlcea SCDPV, aflatã din 2009 în
subordinea Universitãþii din Craiova, se aflã într-o situaþie nefavorabilã din cauza retrocedãrilor masive ale suprafeþelor de
teren aflate în patrimoniu ºi a
deficitului de fonduri necesare
susþinerii activitãþii de cercetare.
În urma retrocedãrilor de terenuri, staþiunea a pierdut aprox.
90% din cele 1.035 ha deþinute
în 1990 în judeþul Vâlcea (Horezu, Cãzãneºti, Bujoreni, Stoileºti, Govora ºi Brezoi), suprafeþele experimentale reducându-se la aproape 150 de ha.
Subfinanþarea a avut drept
consecinþã dotarea precarã a
unitãþii ºi a laboratoarelor de
cercetare, în multe situaþii cercetãtorii fiind nevoiþi sã-ºi procure materialele necesare din
fonduri proprii. Inginerii întâmpinã dificultãþi ºi în brevetarea
soiurilor ºi în menþinerea actualelor brevete, respectiv în înscrierea ºi reînscrierea speciilor

în catalogul oficial al soiurilor
de plante de culturã din România, activitãþi care, în mod normal, ar trebui sã fie gratuite pentru staþiunile de cercetare. Cercetãtorii vâlceni se pot lãuda cã
la sediul de la Bujoreni au fost
realizate instalaþii pentru multiplicarea materialului genetic
de nuc altoit, unic în România,
din pãcate nebrevetat, încã, din
cauza lipsei sumei de bani necesare demarãrii ºi susþinerii
procedurii.

Activitatea de cercetare a staþiunii este vitalã pentru dezvoltarea pomiculturii în judeþul
Vâlcea ºi nu numai, având un
impact major în ceea ce priveºte dezvoltarea soiurilor de nuc,
castan ºi alun, fiind printre ultimele unitãþi cu baza biologicã
adecvatã din România.
Consider cã este nevoie sã
acordãm o ºansã cercetãrii, care
sã contribuie la dezvoltarea
agriculturii în întregul ei. Pentru cã, se ºtie, agricultura a avut

ºi are în continuare un aport
substanþial la realizarea PIBul României.
Pe cale de consecinþã,
domnule ministru, vã rog sãmi comunicaþi punctul dumneavoastrã de vedere faþã de
cele prezentate ºi sã detaliaþi
mãsurile pe care le aveþi în
vedere pentru a sprijini staþiunile de cercetare din România, respectiv Vâlcea”,
aratã senatorul Romulus Bulacu în acest document.

CET Govora opreºte cãldura ºi apa caldã
în municipiul Râmnicu Vâlcea
“Societatea CET Govora SA
anunþã oprirea furnizãrii agentului termic pentru încãlzire ºi
sub formã de apã caldã de consum, în data de 19.10.2017,
între orele 800 ºi 2000, la toþi
consumatorii racordaþi la urmãtoarele puncte termice, inclusiv
la cei racordaþi direct la magistrala de apã fierbinte, astfel:
PT37 Nord I; PT38 Traian IV;
PT39 Nord IV; PT40 Nord V;
PT41 Nord II; PT42 Nord III;
PT43 Liceul Energetic; PT ISU;
PT Spitalul Judeþean Vâlcea;
PT Liceul Forestier. Oprirea
www.indiscret.ro

furnizãrii agentului termic este
necesarã pentru eliminarea avariei apãrute pe conducta tur primar Dn 400 mm, în cãminul C7
aflat în intersecþia strãzii Nicolae Titulescu cu strada Henri
Coandã. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat în aceastã
perioadã ºi asigurãm cã executantul SC PRELCET SA va lua
toate mãsurile necesare pentru
executarea în avans a lucrãrilor
ºi repornirea furnizãrii încãlzirii ºi apei calde de consum”,
anunþã CET Govora într-un comunicat de presã.
18 - 24 octombrie 2017
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Deputatul Vasile
Cocoº anunþã o propunere legislativã
privind crearea unor
ateliere de ucenicie pe
lângã centrele de
plasament

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Prezumþia de demnitate

S

de Marielena Popa

eputatul PSD de Vâlcea, Vasile Cocoº, a
anunþat recent o propunere legislativã iniþiatã de
membri ai grupului parlamentar social-democrat ce vizeazã
crearea ºi funcþionarea pe lângã casele de copii ºi centrele de
plasament a unor ateliere sau
centre de ucenicie. Astfel, copiii instituþionalizaþi vor avea
ºansa sã înveþe o meserie pe
care sã o practice dupã excluderea din centrul de plasament.
Parlamentarul social-democrat spune cã aceste ateliere urmeazã sã fie destinate exclusiv învãþãrii ºi practicãrii unor
meserii, cu preponderenþã tradiþionale, de cãtre copii cu vârste cuprinse între 16 ºi 18 ani,
din aceste centre. “La finalizarea cursurilor, susþinutã printrun examen, se elibereazã o diplomã sau un certificat de calificare care sã ateste competenþele dobândite de aceºtia ºi care
sã le certifice faptul cã pot profesa meseria învãþatã, fãrã sã
mai fie nevoie de obþinerea
unor alte certificãri ANC”, a
declarat Vasile Cocoº. Potrivit
iniþiatorilor, coordonarea activitãþilor de învãþare ºi practicare a meseriilor va fi fãcutã de

persoane specializate în respectiva meserie, angajate pe
postul de ”coordonator curs”,
posesori de diplome de absolvire a unor ºcoli de maiºtri sau
cursuri de pregãtire, care sã
demonstreze cã au practicat

-au acumulat destule experienþe în societatea româneascã, ce ne aratã cã la noi demnitatea umanã este o valoare marginalizatã. Iar apãrarea demnitãþii umane – o
practicã parþialã, negeneralizatã.
Nu mã refer aici doar la
modul în care puterile în statul român înþeleg sã se raporteze unele la altele. Sfidând echilibrul necesar. Jucând democraþia pe degete.
Acþionând de foarte multe
ori în pofida demnitãþii, în
detrimentul ei.
Mã refer ºi la modul precar în care statul, ca instrument democratic al coeziunii sociale, respectã demnitatea umanã a tuturor cetãþenilor sãi. Mai mult, mã
refer ºi la modalitatea prin
care noi, cetãþenii, ne raportãm unii la alþii în societate,
acordându-ne superficial, de
formã, prezumþia de demnitate.
Într-o societate democraticã, într-o societate decentã, demnitatea (ºi apãrarea
demnitãþii) ar trebui sã fie
principiul fundamental pe
care sã se construiascã toate drepturile ºi libertãþile

meseria respectivã timp de cel
puþin 10 ani. Bunurile ºi produsele obþinute în urma desfãºurãrii activitãþilor practice pot
fi vândute, iar banii folosiþi vor
reprezenta sursã de autofinanþare a proiectului.

Administraþia comunei Vlãdeºti, judeþul Vâlcea, a semnat
recent Contractul de finanþare

18 - 24 octombrie 2017

pentru realizarea obiectivului de
investiþii ”Drumuri de interes
local, comuna Vlãdeºti, judeþul

Vâlcea”. Suma alocatã este de
1.445.391,31 lei, din valoarea
totalã de 2.143.864,00 lei a investiþiei.
Finanþarea va permite modernizarea a 15 drumuri din aceastã comunã: drum 1 – Arniceru
Mazilu; drum 2 – Beldiman
Hodina; drum 3 – Chiþuleºti;
drum 4 – Uteºti; drum 5 – Ruxanda Din; drum 6 – Rogojina
Barcan; drum 7- Valea Plutii;
drum 8 – Cosac Tanea; drum 9
– Pãtularilor; drum 10 – Valea
Ursului; drum 11 – Stanca Pribeanu; drum 12– ªchiopu –
Grãdinaru; drum 13 – ªcoala;
drum 14 – Cãmin ºi drum 15 –
Balastiera. (M.P.)
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La Vlãdeºti-Vâlcea
vot fi modernizate 15 drumuri

cetãþeneºti.
Nu ne prea aflãm în
aceastã situaþie. Din aceastã perspectivã, chiar Constituþia României este din
pãcate deficitarã. În afarã
de câteva articole tangente sau enunþiative la ideea
demnitãþii umane ca valoare fundamentalã, Constituþia nu afirmã demnitatea umanã ca principiu
constituþional. Ceea ce
face ca ea sã nu aibã forþa
juridicã pe care ar fi normal sã o aibã.
Atunci când vom rescrie
Constituþia României,
adaptând-o experienþelor
de viaþã, juridice, politice
acumulate în ultimii 15 ani
(lucru care în opinia mea ar
trebui sã se întâmple cât
mai repede), principiul
demnitãþii umane ar trebui
stipulat direct, în formulãri
juridice clare, valide.
Prin tot ceea ce vedem ºi
în aceste zile, România este
încã departe de a deveni o
democraþie decentã, o societate decentã în care demnitatea umanã sã fie cu adevãrat în centrul ei! Ceea ce
nu înseamnã cã trebuie sã
abandonãm acest obiectiv.
Dimpotrivã!

www.indiscret.ro

Expoziþia Români ºi 9
Bulgari în rãzboiul din
1877-1878, la Muzeul Olteniei
CULTURÃ

M

uzeul Olteniei Craiova, Secþia de istorie –
arheologie, ºi Arhivele Naþionale ale României, în
parteneriat cu Agenþia de Stat a
Arhivelor din Bulgaria ºi cu
sprijinul Consiliului Judeþean
Dolj, verniseazã – miercuri, 18
octombrie 2017, ora 11 – expoziþia Români ºi Bulgari în rãzboiul din 1877-1878.
Rãzboiul ruso-româno-turc,
care pentru marile puteri europene pãrea doar un alt conflict
armat între cele douã mari forþe ale Orientului, Imperiul Þarist ºi Imperiul Otoman, a jucat
un rol primordial în istoria românilor ºi a bulgarilor. Pentru
români, rãzboiul a însemnat
modalitatea de afirmare ca stat
independent în rândul þãrilor
europene. Pentru bulgari, rãzboiul ruso-româno-turc a semnificat eliberarea ºi crearea premiselor de obþinere a independenþei. Colaborarea dintre cele
douã popoare avea o lungã istorie în lupta împotriva stãpânirii turceºti. În vremuri de
restriºte, patrioþii bulgari au gãsit adãpost ºi ajutor pe terito-

riul românesc. La rândul ei, populaþia bulgarã a sprijinit armata
românã în acþiunile de luptã
desfãºurate în cadrul rãzboiului
ruso-româno-turc.
Expoziþia oferã vizitatorilor
o întoarcere în trecut, într-o atmosferã dominatã de speranþã,
eroism în linia întâi, devotament pentru binele naþiunii.
Panourile grafice conþin numeroase imagini din perioada premergãtoare ºi din timpul rãzboiului. Se poate observa cum
lipsa diversitãþii mijloacelor
media, în a doua parte a secolului XIX, nu constituia un
handicap pentru circulaþia informaþiei. Cromolitografiile
din cadrul expoziþiei reuºesc sã
redea cu acurateþe desfãºurarea
evenimentelor, transmiþând vizual o pãrticicã din firul evenimentelor apãrute într-un rãzboi. Pentru prima datã, vizitatorii pot vedea în premierã imagini inedite precum cele care
prezintã represiunea otomanã
în Balcani sau medalionul cu
toþi generalii români care au
participat la rãzboiul românoruso-turc. În fotografii atinse

de patina timpului, se pot vedea chipurile eroilor mai puþin
cunoscuþi, din Oltenia, care au
participat la Rãzboiul de Independenþã. Eroismul lor în luptã este dovedit de prezenþa a
numeroase medalii ºi decoraþii
militare româneºti. Atrage
atenþia, în mod deosebit, bareta cu decoraþii a generalului
Sergiu Bãicoianu (1841-1934),
ofiþer de elitã ºi erou al Rãzboiului de Independenþã. Un alt
punct de atracþie al expoziþiei
îl reprezintã cartea de onoare a
inaugurãrii Monumentului Independenei, în Craiova (1913),
sugestiv denumitã „Cartea de
aur”. Adevãratã bijuterie bibliofilã, cu un aspect deosebit,
aceasta conþine semnãturile
celor mai mari personalitãþi
româneºti ale timpului, începând cu familia regalã.
Gãzduitã într-o instituþie, ea
însãºi încãrcatã de istorie, expoziþia Români ºi Bulgari în
rãzboiul din 1977-1878 aminteºte vizitatorilor destinele comune pe care românii ºi bulgarii le-au avut în decursul istoriei.

“Vintiã Horia - Expoziþie de obiecte personale”
B
iblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia
Aman” deschide pentru public “Expoziþia de obiecte personale” aparþinându-i cunoscutului scriitor Vintilã Horia.
Ajunse la bibliotecã în cursul
lunii august a.c., elementele de
mobilã, obiectele personale ºi
artefactele provenite din biblioteca lui Vintilã Horia de la Villalba, de lângã Madrid, au fost
amenajate ºi expuse în cadrul
Salonului Expoziþional. Trecute printr-un meticulos proces de
recondiþionare, birourile de lucru ale lui Vintilã Horia – cele
douã maºini de scris, fotoliul
îmbietor, stiloul ºi cãlimara de
cernealã, tocul ºi ochelarii cu
care scriitorul român este surprins în fotografiile din ultima
parte a vieþii, diverse elemente
decorative, o distincþie primitã
de la Arhiepiscopul de Toledo
ºi multe fotografii cu biblioteca de la Madrid – au fost reuni-

www.indiscret.ro

te ºi puse în valoare în cadrul
unei expoziþii permanente.
“Obiectele de mobilã ºi cele
personale au fost recondiþionate de noi în sensul pãstrãrii în
condiþii bune ºi, evident, valorificãrii eficiente a acestor piese ºi elemente cu totul deosebite. Cele douã birouri de lucru
ale lui Vintilã Horia sunt piesele de rezistenþã ale expoziþiei de
la bibliotecã. Fotoliul, splendidele maºini de scris ºi toatã suita de obiecte personale pe care
autorul obiºnuia sã le întrebuinþeze în activitatea curentã nu fac
altceva decât sã întregeascã un
tablou fabulos. Îl cunoaºtem pe
Vintilã Horia atât prin scrierile
sale, dar la fel de bine ni-l putem apropia prin cunoaºterea
obiectelor pe care le-a folosit în
lunga perioadã a Exilului”, a
declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru ºi Aristia Aman”.
Expoziþia este deschisã în cadrul Salonului Expoziþional.
18 - 24 octombrie 2017

10

ACTUALITATE

P

Euro s-a
s-a apropiat
apropiat
Euro
la un
un ban
ban de
de 4,6
4,6 lei
lei
la

Publicitate

erechea euro/leu a avut
o evoluþie agitatã în
perioadã analizatã, revenind aproape de 4,6 lei, iar
dobânzile ºi-au menþinut ritmul ascendent.
Dupã ce a atins la începutul
intervalului minimul ultimelor
douã luni de 4,5729 lei, marcãrile de profit ºi înmulþirea
prognozelor privind deprecierea leului au împins media euro
la un maxim de 4,5915 lei, cotaþiile din piaþã urcând pânã la
4,598 lei.
Ultima ºedinþã a perioadei a
adus un curs de 4,5854 lei,
tranzacþiile realizându-se între
4,582 ºi 4,588 lei, cu închiderea la 4,584 – 4,587 lei.
Volatilitatea cursului monedei americane a fost ridicatã,
miºcându-se între 3,8732 ºi
3,8990 lei, la finalul perioadei
el fiind stabilit la 3,8887 lei.
Media monedei elveþiene a
fluctuat între 3,9728 ºi 3,9862
lei, la sfârºitul intervalui ea fiind stabilitã la 3,9851 lei, în
timp ce miºcãrile de pe pieþele
internaþionale s-au realizat în
culoarul 1,15 – 1,156 franci/
euro.
În opinia tot mai multor analiºti, inflaþia va creºte în vara
lui 2018 pânã la 4%, urmatã de
o scãdere, dupã ce vor fi absorbite efectele majorãrii accizelor ºi a preþurilor la gaze ºi
energie.
Un comunicat al Asociaþiei
Analiºtilor Financiar-Bancari
aratã cã „absolut toþi analiºtii
care au rãspuns sondajului au
indicat o majorare a aºteptãrilor inflaþioniste pentru finalul
anului curent ºi urmãtor. Astfel, rãspunsurile oferite plaseazã inflaþia anualã la finalul anului curent la 2,13%, respectiv
3,3% anul urmãtor, marginal
peste ultimele proiecþii ale
BNR”.
Aceastã evoluþie ar putea
pune BNR în postura de a accepta fie o creºtere a euro la
4,6 – 4,7 lei, fie sã reia, dupã
circa trei ani, ciclul de creºtere
a dobânzii sale de politicã mo-

netarã, care ar urma sã urce
pânã la finalul anului viitor la
2,25%.
În piaþa monetarã, dobânzile pe termen scurt au atins noi
maxime ale ultimilor ani, chiar
dacã BNR a împrumutat din
nou bãncile comerciale cu circa 4,2 miliarde lei.
La finalul perioadei, indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care se calculeazã costul creditelor în lei cu dobânda variabilã, a crescut la
1,83%. Indicele la ºase luni,
utilizat în calculul dobânzilor
la creditele ipotecare, s-a majorat la 1,99%, pentru ca indicele la nouã luni sã sarã la
2,05%.
Aceastã tendinþã poate afecta major modul de viaþã al multor români, în condiþiile în care,
aºa cum se aratã în ultimul comunicat al Comitetului Naþional privind Supravegherea
Macroprudenþialã (CNSM), „o
altã vulnerabilitate la adresa
stabilitãþii financiare se referã
la creºterea îndatorãrii populaþiei, ce poate avea efecte negative importante atât asupra sistemului financiar, cât ºi asupra
creºterii economice viitoare. În
prezent, gradul de îndatorare sa majorat considerabil, o treime din debitorii care au contractat un credit în ultimul an
având, în medie, un grad de
îndatorare de peste 55 la sutã”.
Perechea euro/dolar a crescut de la 1,1720, minim al ultimelor douã luni, la 1,1880
dolari, pentru ca la finalul intervalului tranzacþiile sã se realizeze între 1,1781 ºi 1,1875
dolari.
Uºoara scãdere a euro s-a
datorat informaþiilor apãrute
în presa europeanã conform
cãrora BCE va reduce anul
viitor amploarea, de la 60 la
30 miliarde euro pe lunã, a
programului sãu de achiziþie
de obligaþiuni ale statelor sau
firmelor din zona euro.
Analiza cuprinde
perioada 10 – 16 octombrie

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.
18 - 24 octombrie 2017

Daniela Oteºanu –
pledoarie pentru
implicarea tinerilor
în politicã
ntr-o declaraþie cititã recent
de la tribuna Parlamentului, deputatul PSD de Vâlcea, Daniela Oteºanu (foto), a
militat pentru sprijinirea tinerilor spre a se implica în activitatea politicã. Motivul: „Dacã tinerii ezitã sã se implice în politicã, oare cine ne va conduce
peste 20 de ani?”

Î

Tinerii - cel mai
important pariu
pentru viitor!
„Declaraþia mea politicã de
astãzi se referã la tinerii din
România, la generaþiile viitoare, la implicarea activã a acestora în politicã ºi în viaþa socialã. Este necesar sã-i sprijinim pe
cei tineri în toate domeniile de
activitate, deoarece realitatea ne
aratã cã foarte mulþi dintre ei,
preferã sã urmeze studiile în
strãinãtate, iar apoi sã rãmânã
acolo definitiv.
În primul rând, trebuie sã convingem tinerii sã se implice în
politicã. Foarte mulþi dintre
aceºtia au o pãrere mai puþin
bunã despre clasa politicã, însã,
dacã nu vor înþelege cã doar prin
implicarea lor pot schimba
ceva, totul este în zadar. Niciunul dintre politicienii de astãzi
nu are un cec în alb pentru poziþiile pe care le deþine în momentul actual, aºa cã toþi cei
care ar putea avea un cuvânt de
spus ar trebui sã se implice ºi sã
lupte pentru ca ei sã fie politicienii de mâine. Dacã tinerii
ezitã sã se implice în politicã,
oare cine ne va conduce peste
20 de ani?
Mulþi invocã faptul cã partidele nu sunt deschise tinerilor,
cã degeaba devin membri, pentru cã nu au niciun cuvânt de
spus, însã, dacã ne uitãm la ultimele alegeri, vedem cã Partidul Social Democrat a avut la
alegerile locale de anul trecut
peste 4.000 de candidaþi tineri,
tot PSD are cel mai tânãr primar din România, Emanuel
Spãtaru, în comuna Rãzvad, din
judeþul Dâmboviþa, iar la alegerile parlamentare aproape 70%
dintre candidaþii partidului au
fost nume noi, printre care foarte mulþi tineri bine pregãtiþi ºi
cu dorinþã de implicare. Ca o
primã concluzie, putem spune

cã se poate!
În al doilea rând, vedem cã
tinerii sunt atraºi de implicarea
în organizaþii, asociaþii, lucru pe
care trebuie sã-l apreciem, însã
ei trebuie sã fie foarte atenþi ºi
sã se intereseze foarte bine în
legãturã cu acestea. Prin implicarea activã, ei pot sã îºi spunã
cuvântul pentru dezvoltarea societãþii civile, numai dacã ºi
aceste organizaþii au acest scop.
Ideea este cã pentru a trãi într-o
lume mai bunã pe viitor, tinerii
trebuie sã îºi fixeze anumite targeturi, iar prin activitatea desfãºuratã sã încerce sã schimbe
ceea ce îi deranjeazã în societatea în care trãiesc.
Pe lângã implicarea în politicã, ONG-uri, tinerii pot aplica
pentru stagii de voluntariat,
practicã sau internship. Vedem
cã existã programe de internship la Guvern, la Camera
Deputaþilor, însã ºi în mediul
privat, pentru cei care vor sã
meargã pe un anumit domeniu.
Din punctul de vedere al voluntariatului, sunt instituþii care
doresc colaborarea pe anumite
perioade cu voluntari, lucru be-

nefic, pentru cã voluntariatul
este considerat experienþã profesionalã, dacã activitatea de
voluntariat este realizatã în domeniul studiilor absolvite.
În concluzie, putem spune cã
tinerii au de unde alege, important este sã îºi doreascã sã se
implice, iar noi sã îi susþinem ºi
sã le dãm posibilitatea de a-ºi
spune cuvântul ºi de a se dezvolta într-o societate în care
doar ei pot produce schimbãrile pe care le aºteaptã. Personal,
consider cã tinerii sunt cea mai
importantã resursã de care dispune România, pentru cã s-a
dovedit în multe ocazii cã ei pot
gestiona situaþii cheie, bucurându-ne astfel de tenacitatea de
care dau dovadã, de pregãtirea
lor, dar ºi de ideea de a fi dornici de afirmare. Avem tineri
isteþi, curajoºi ºi ambiþioºi, iar
acest lucru trebuie sã ne bucure! Închei prin a spune cã trebuie sã realizãm, încet-încet, cã
tinerii nu reprezintã doar viitorul, ci ei trebuie sã reprezinte
din ce în ce mai mult ºi prezentul!”, a declarat parlamentarul
PSD.
www.indiscret.ro
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30 de milioane de euro
vor fi investite în
infrastructurã rutierã a Doljului
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, a anunþat semnarea contractelor de finanþare
pentru patru obiective
de infrastructurã
rutierã care vor fi
realizate în cadrul
Programului Naþional
de Dezvoltare Localã
(PNDL), în perioada
2017 – 2020, investiþii
a cãror valoare cumulatã este de aproape
30 de milioane de
euro.

n acest context, Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj,
a evidenþiat faptul cã administraþia judeþeanã a reuºit sã
atragã de la începutul anului,
din surse nerambursabile, doar
pentru îmbunãtãþirea reþelei de
drumuri, o sumã totalã de peste
65 de milioane de euro. „Ne
face plãcere sã putem spune cã,
în cursul acestei sãptãmâni, au
fost perfectate, la sediul Ministerului Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fondurilor Europene, cele patru
contracte de finanþare a obiectivelor pe care Consiliul Judeþean le-a propus pentru includerea în PNDL ºi, astfel, în Dolj
intrã aproape 30 de milioane de
euro. Sunt iniþiative prin care
reuºim sã rezolvãm o serie de
aspecte importante privind infrastructura rutierã, probleme
care, în lipsa fondurilor nerambursabile oferite de Guvernul
României, ar fi fost foarte dificil de abordat din sursele proprii pentru investiþii ale CJ.
Cel mai important dintre
aceste proiecte, ca valoare alocatã, vizeazã modernizarea drumului judeþean 542, arterã rutierã care asigurã conexiunea cu
judeþul Olt ºi care uneºte oraºul
Dãbuleni de comunele Amãrãºtii de Jos ºi Amãrãºtii de Sus, o
zonã cu aproape 20.000 de locuitori. Un alt drum de legãturã
cu un judeþ învecinat, pe care
vom putea sã-l reabilitãm prin
intermediul PNDL, este cel care
traverseazã comuna Bulzeºti,
pânã la limita cu Vâlcea, respectiv DJ 643D. Mai exact, este
vorba de cel de-al doilea tron-
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son al acestei ºosele, în condiþiile în care primii 8 kilometri
au fost finalizaþi în anul precedent, tot cu finanþare guvernamentalã prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã.
Alãturi de aceste douã investiþii, au mai fost incluse spre finanþare intervenþia pe DJ 643A,
pe raza comunei Murgaºi, întro zonã care prezintã risc de alunecare a terenului, precum ºi
modernizarea unui tronson din
drumul judeþean 606C, facilitând astfel accesul la douã obiective importante, monumente
istorice de interes naþional –
culele din Cernãteºti ºi Brabova, pentru restaurarea cãrora am
obþinut finanþare europeanã.
Anul acesta marcheazã, aºadar, un important pas înainte pe
care, cu ajutorul fondurilor
acordate de Guvern, îl facem
în privinþa îmbunãtãþirii reþelei
rutiere judeþene. Dacã adãugãm ºi faptul cã tot în 2017 a
fost semnat ºi contractul de finanþare europeanã pentru
ºoseaua care leagã Craiova de
Cetate, cea mai amplã investiþie a CJ Dolj în domeniul in-

frastructurii de transport, vom
vedea cã am reuºit sã atragem,
într-un interval de câteva luni,
peste 65 de milioane de euro
pentru modernizãri ºi reabilitãri ale drumurilor judeþene,
sumã care reprezintã echivalentul bugetului propriu pentru
dezvoltare al instituþiei pe o
perioadã de 5 ani“, a precizat
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

„Sunt investiþii
de care beneficiazã,
în mod direct, peste
33.000 de doljeni“
La rândul sãu, vicepreºedintele CJ, Cosmin Vasile, a evidenþiat faptul cã anul 2017 marcheazã, pentru Consiliul Judeþean
Dolj, cea mai consistentã sumã
alocatã printr-un program derulat cu fonduri asigurate de Guvernul României. „Consider o
reuºitã importantã faptul cã am
semnat cele patru contracte de
finanþare ºi, în felul acesta, putem sã implementãm o serie de
investiþii care contribuie la atingerea unuia dintre principalele

obiective ale administraþiei judeþene în privinþa infrastructurii
rutiere – asigurarea unei mai
bune interconectãri, la nivel regional. Îmbucurãtor este ºi faptul cã fondurile obþinute ne permit derularea unor demersuri
complexe, deoarece vorbim nu
doar de intervenþii asupra pãrþii
carosabile, ci ºi de realizarea tuturor lucrãrilor conexe, care includ reabilitarea podurilor ºi podeþelor, amenajarea intersecþiilor
cu drumurile laterale, a punctelor de acces la proprietãþi ºi a staþiilor de autobuz. Sunt investiþii
de care beneficiazã, în mod direct, peste 33.000 de doljeni,
care trãiesc în localitãþile traversate de drumurile vizate pentru
reabilitare sau modernizare, cãrora li se adaugã, bineînþeles, toþi
cei care tranziteazã aceste zone,
cu atât mai mult cu cât douã dintre ºosele fac legãtura cu judeþe
învecinate. Trebuie subliniat faptul cã, pentru CJ Dolj, aceastã
etapã a Programului Naþional de
Dezvoltare Localã înseamnã ºi
cea mai importantã sumã acordatã de Guvern instituþiei noastre pentru susþinerea unor pro-
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iecte în beneficiul comunitãþii.
Este o realitate care se reflectã
la nivelul întregului judeþ, care,
de asemenea, se bucurã de cea
mai consistentã finanþare obþinutã de la Executiv, autoritãþile locale din Dolj primind 813 milioane de lei, echivalentul a aproape 180 de milioane de euro, pentru realizarea unui numãr total de
141 de investiþii – fie cã vorbim
despre reþele de apã ºi de canalizare, despre drumuri, unitãþi sanitare sau de învãþãmânt“, a declarat vicepreºedintele CJ Dolj,
Cosmin Vasile.
Guvernul României a aprobat
pentru Consiliul Judeþean Dolj,
prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã 2017 – 2020, o
finanþare totalã de 134.354.502
lei pentru patru obiective de investiþii: „Modernizarea DJ 542
limita judeþului Olt - Zvorsca Amãrãºtii de Sus - Amãrãºtii de
Jos - Dãbuleni“, „Modernizarea
DJ 606C Sârsca - ªtefãnel - Gogoºu - Greceºti - Secu - Argetoaia - limita judeþului Mehedinþi“, „Reabilitarea DJ 643D
Bulzeºti - Prejoi - Înfrãþirea Frãþila - limita judeþului Vâlcea“
ºi „Eliminare zonã care prezintã
risc de alunecare a benzii carosabile, cuprinsã între km.
33+200 - 33+500, la obiectivul
de investiþii DJ 643A“.

18 - 24 octombrie 2017
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În satul Patriarhului
Iustinian Marina
va fi sfinþitã Mãnãstirea
Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe
monahilor ºi credincioºilor
din Arhiepiscopia Râmnicului, dar ºi a pelerinilor care
vor dori sã participe la acest
eveniment duhovnicesc marcant pentru istoria Bisericii
din Oltenia de sub munte.
Cu prilejul sfinþirii, în biserica mãnãstirii vor fi aºezate într-o raclã special amenajatã pãrticele din moaºtele
Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe”, anunþã Arhiepiscopia Râmnicului.
Arhiepiscopia precizeazã
cã prin cele patru protoierii
vine în sprijinul pelerinilor,
punând la dispoziþie mai multe autocare spre a participa la
slujba de sfinþire a Bisericii Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe - Suieºti.

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.

Publicitate

”La împlinirea a patruzeci
de ani de la mutarea în împãrãþia lui Dumnezeu a vrednicului de pomenire Patriarh
Justinian Marina, s-a ridicat
în satul sãu natal Mãnãstirea Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe - Suieºti, replicã
arhitecturalã a Schitului Maicilor din Bucureºti.
Slujba de sfinþire va fi sãvârºitã duminicã, 22 octombrie 2017, începând cu ora
9.00, de cãtre Înaltpreasfinþitul Pãrinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreunã cu
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, înconjuraþi de un sobor de arhierei, preoþi ºi diaconi, în prezenþa ctitorilor, a
obºtii monahale, a preoþilor,

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.

18 - 24 octombrie 2017
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
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Alegeri parþiale la Vlãdeºti-Vâlcea
Int
erimar
ul A
drian Cosac
Interimar
erimarul
Adrian
şi-a depus candidatur
a
candidatura
pentr
u funcţia de primar
pentru
de Marielena Popa

L

uni, 16 octombrie,
Adrian Cosac (PSD)
ºi-a depus candidatura pentru funcþia de primar al
comunei Vlãdeºti, la alegerile parþiale care vor avea loc
pe 5 noiembrie a.c. Cosac
este în prezent viceprimar cu
atribuþii de primar al locali-

tãþii, dupã ce fostul edil, Sorin
Ghiþã, a pierdut un proces de incompatibilitate cu Agenþia Naþionalã de Integritate (ANI). El
va beneficia ºi de sprijinul Partidului Ecologist Român (PER),
cu care social-democraþii au încheiat, recent, un protocol de colaborare în acest scop, dar ºi de
susþinerea lui Ghiþã. Cu ocazia
depunerii candidaturii, Adrian

Cosac a declarat cã ºi-a propus
ca, prin proiectele aflate în derulare, dar ºi prin cele viitoare,
sã aducã Vlãdeºtiul la standarde europene. „Cetãþenilor
comunei le transmit sã aibã
încredere în mine, fac administraþie de 11 ani, sunt dedicat problemelor lor, iar uºa
mea le va fi deschisã în permanenþã”, a mai subliniat
acesta.
„În calitate de preºedinte al
Consiliului Judeþean Vâlcea,
voi sprijini, în condiþiile le-

gii, proiectele destinate binelui
pentru oameni ºi, de asemenea,
în calitate de preºedinte al PSD

Vâlcea, îl voi sprijini pe Adrian Cosac pentru cã este un
om serios, un familist convins ºi un om care ºi-a dedicat o importantã parte din
viaþã administraþiei publice,
domeniu în care a dobândit,
de-a lungul timpului, o experienþã deosebitã”, a declarat
Constantin Rãdulescu, preºedintele Organizaþiei Judeþene
Vâlcea a PSD.
Tot luni, au mai fost înregistrate candidaturile lui Cãtãlin Mamotã (PNL) ºi George Guþui (ALDE).

Expoziþie de maºini
istorice ºi off-road în
centrul Râmnicului

Situaþia centralizatã a lucrãrilor
derulate de SC Apavil SA în Rm. Vâlcea,
în perioada 9 – 13 octombrie 2017

LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. Au fost
executate lucrãri de amenajare
a terenului, prin betonare ºi asfaltare, pe strãzile Remus Bellu, Mihai Eminescu, Timiº nr.
6, Intrarea Albinei intersecþie cu
Prunului, Pãtraºcu Vodã ºi Patriarh Iustinian Marina.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 8 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile Poenari nr. 25, Timiº nr.
6, Pãtraºcu Vodã la blocul Q2,
Mihai Eminescu la blocul
B12, General Magheru la blocul G, Feþeni nr. 56A, Aranghel nr. 25 ºi Constantin Stãnciulescu.
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
www.indiscret.ro

lucrãri punctuale:
- s-au curãþat manual cãminele de canalizare ºi gurile de scurgere pe Calea lui Traian ºi pe
strãzile Henri Coandã, Morilor,
Viilor, Remus Bellu, Doamna
Stanca, Elena Doamna, 1 Mai,
Ostroveni, Antim Ivireanu, Dacia, Luceafãrului, I. C. Brãtianu, Ion Creangã, Carol I, Dem
Rãdulescu, Bogdan Amaru ºi
Regina Maria;
- s-au executat lucrãri de execuþie racord canalizare menajerã pe strada Grigore Procopiu
nr. 21A;
- s-a refãcut cãmin de canalizare menajerã ºi s-a ridicat la
cotã pe strada Remus Bellu la
blocul O2;
- s-au montat gurã de scurgere, ramã ºi capac carosabil în
zona centralã;
- s-au continuat lucrãrile de
înlocuire reþea apã potabilã pe
strada Eleodor Constantinescu;
- 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;
CÃMINE CURÃÞATE. Au
fost curãþate gurile de scurgere
ºi cãminele de canalizare în mai
multe zone din municipiul Rm.
Vâlcea:
- Ostroveni (strãzile Luceafãrului la blocul A3, Aurelian Sacerdoþeanu nr. 26, I. C. Brãtianu la blocul A70, I. L. Caragiale la blocurile A35/2, sc. C ºi
bulevardele Tineretului la blocul A16 ºi Pandurilor la blocurile A7 ºi B11);
- Nord (strãzile Republicii la
blocul R18, sc. A ºi Doru Popian la blocul B3);
- Centru (strãzile Carol I la
blocul T1, V. Olãnescu la blocul C10 ºi Regina Maria la blocul C3);
- precum ºi pe strãzile Râureni, Mãceºului, Libertãþii la
blocul I3, sc. A, B, Ferdinand
la blocul O7 ºi Mihai Viteazu
la blocul T2.
30 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 30 de apometre, fiind
întocmite ºi un numãr de 10
documentaþii tehnice.

„Sâmbãtã, 21 octombrie, orele 10.00 – 16.00, în Scuarul Mircea cel Bãtrân din zona centralã
a municipiului Râmnicu Vâlcea
va avea loc ”Retroparada toamnei”, expoziþie de maºini istorice, dar ºi de vehicule off-road
sau motociclete”, anunþã Primãria Râmnicu Vâlcea într-un comunicat de presã. Municipalita-

tea mai informeazã cã evenimentul este organizat de Retromobil Club Român, prin reprezentantul judeþean, în parteneriat cu Primãria municipiului
Râmnicu Vâlcea. ”Retroparada
toamnei” a ajuns anul acesta la
cea de-a opta ediþie ºi se desfãºoarã simultan în peste 35 de
oraºe din România. (M.P.)
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S

C APAVIL SA a desfãºurat ºi în sãptãmâna 913 octombrie 2017 o
activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.
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Fermierii
olteni
14
vã invitã
C
la legume
exotice
REPORTAJ

de Mihaela Bobaru

âþiva fermieri dintr-o
comunã din judeþul Olt
s-au apucat de cultivat,
pe lângã roºii, ardei sau vinete,
ºi bame. Legumele, originare
din Asia, se consumau în þara
noastrã în perioada interbelicã,
acum ele fiind cãutate mai mult
de restaurantele de lux din marile oraºe, fiind preferatele românilor care ºi-au petrecut concediul în Turcia sau Grecia. Un
kilogram de bame olteneºti se
vinde în angrourile bucureºtene cu un preþ cuprins între 5 ºi
7 lei. Pe piaþã sau în supermarketuri, el poate fi ºi de cinci ori
mai mare.

A dat roºiile
olteneºti
pe bamele exotice
Gheorghe Vãietuº, din comuna Izbiceni, a renunþat parþial la
cultivarea tradiþionalelor roºii
care au fãcut celebrã localitatea,
pentru exoticele bame. La început, fermierul nu a cultivat decât vreo câteva sute de metri pãtraþi. ªi-a propus sã experimenteze piaþa. Vrea sã afle dacã meritã sã se axeze pe aceastã culturã care, teoretic, ar trebui sã-i
aducã un profit considerabil.
,,E pentru prima datã când
cultiv bame. Nu am pus pe o
suprafaþã foarte mare pentru cã
nu ºtiu cum merge. Ele, aºa, la
prima vedere, nu necesitã prea
multã muncã ºi nici cheltuieli
prea mari. Producþia este bunã,
iar preþul unul acceptabil. Pentru înfiinþarea unui hectar cu
bame te costã cam 1.000 de
euro. Nu e mult dacã te gândeºti
cã sãmânþa, care reprezintã cea
mai mare parte din cheltuieli, o
iei o singurã datã, dupã care þio procuri singur din producþia
obþinutã, este chiar bine. Producþia poate ajunge, spun specialiºtii, pânã la ºase tone. Totul este sã ai desfacere ºi sã recoltezi bamele la timpul potrivit, la dimensiunea la care ele
sunt cele mai bune. Cam atunci
când au 6-7 cm.”, ne-a declarant fermierul.

Mulþumit de profitul
obþinut de pe urma
bamelor
Gheorghe Vãietuº nu este singurul locuitor din Izbiceni care
a îmbrãþiºat cultura legumelor
exotice. Cu toþii au fãcut-o cu
gândul la un profit cât mai mare.
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ªi dorinþa le-ar fi îndeplinitã
dacã la noi ar exista o piaþã pentru aceste legume extrem de
benefice pentru sãnãtate.
,,Am pus bame ºi am fi fost
mulþumiþi de randament dacã
am avea unde sã le dãm. Nu
prea avem unde sã le vindem.
În pieþe nu gãseºti locuri din
cauza samsarilor, aºa cã nu am
putut sã vindem noi. Ce am reuºit sã vindem am fãcut-o la angrourile din Bucureºti. Am mai
încercat ºi în alte oraºe, dar nu
prea a mers. Ca mai tot ceea ce
se valorificã în acest mod, preþul este unul sub cel solicitat de
comercianþi în pieþe sau marile
magazine. Noi le dãm cu un preþ
între 5 ºi 7 lei, în timp ce în
marketuri sau pe pieþe preþul
poate depãºi 30 de lei”, ni s-a

destãinuit Florentin Vasile.
Profitul obþinut de pe un hectar de teren cultivat cu bame
poate fi ºi de cinci ori mai mare
decât de pe cel cultivat cu cereale. De pe acesta se poate obþine pânã la 6 tone de pãstãi, iar
un kilogram de bame este valorificat de fermierii din Izbiceni
cu un preþ între 5 ºi 7 lei.

Consumul frecvent
de bame vindecã
întregul organism
Exoticele legume se gãtesc
mai mult în restaurantele de lux
din marile oraºe, chiar dacã ele
nu ar trebui sã lipseascã din
bucãtãria românilor, datoritã
proprietãþilor nutritive deosebite. Potrivit specialiºtilor, consu-

mul acestora este extrem de benefic pentru organism, fiind sarace în calorii, dar extrem de
bogate în vitamine ºi minerale.
Specialiºtii în nutriþie susþin cã
bamele sunt sãrace în calorii,
dar bogate în vitamine ºi minerale precum A, C, acid folic, tiamina, calciu, zinc, fibre, riboflavina, betacaroten, potasiu,
magneziu ºi vitamina B6. Întrucât conþin acid folic, bamele sunt
recomandate viitoarelor mame,
acidul folic ajutând la dezvoltarea tubului neural al fãtului. Fibrele superioare, regãsite în
bame, ajutã la stabilizarea glicemiei, micºorând rata la care zahãrul este absorbit din tractul
intestinal. Mucilagiul din bame
micºoreazã nivelul de colesterol
ºi acidul din bilã, eliminând astfel toxinele prin filtrarea ficatului ºi, graþie proprietãþilor laxative, curãþã intestinul gros. ªi nu
e tot, fibrele din bame menþin sã-

nãtatea intestinului gros. Precum
un panaceu, bamele consumate
frecvent vindecã întregul organism.
Eugen Giurgiu, doctor în biochimie cu competenþe în nutriþie, recomandã consumul bamelor pentru valoarea lor terapeuticã. Conform studiilor, riscul
unui infarct sau al unui accident
vascular în rândul celor care consumã aceste miraculoase legume
este foarte redus. De asemenea,
specialiºtii americani considerã
cã o dietã cu bame poate preveni
unele forme de cancer, în special cel de colon. Bamele sunt
hrana idealã pentru persoanele
supraponderale, având calorii
puþine. O canã plinã cu bame
conþine doar 33 de calorii. Datoritã conþinutului ridicat de
mucilagii, acestea au ºi proprietãþi emoliente, fiind recomandate în afecþiuni respiratorii precum bronºite sau traheite.

Mâncare de bame
De ce aveþi nevoie:
– 1 kg de bame
– 2 cepe mari
– 2 ardei graºi (roºu ºi verde)
– 5 linguri oþet
– 4-5 linguri ulei
– 1 lingurã pastã de roºii
– 1 praf de sare (dupã 1 an)
– o ceºcuþã vin alb (pentru
adulþi)
– mãrar

Mod de preparare
Se curãþã bamele de codiþe ºi
se opãresc într-un litru de apã în
care se pun 5 linguri de oþet. Se
spalã foarte bine ºi se pun la scurs.

Între timp, ceapa ºi ardeiul se
înnãbuºã în câteva linguri de
ulei în care turnãm apoi 3-4 cãni
de apã. Când au început sã fiarbã, se adaugã bamele pregãtite
(apa trebuie sã acopere puþin
toate ingredientele).
Dupã aproximativ 30 de minute de fiert, putem pune praful de sare pentru copiii mai
mari ºi o lingurã de pastã de
roºii fãcutã în casã. Când sunt
aproape gata, pentru adulþi putem adãuga ceaºca de vin alb.
Mai lãsãm puþin sã fiarbã cât sã
iasã alcoolul, iar la final adãugãm mãrar tocat.
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

Oltenii lui Mangia,
în grafic
n miez de Brumãrel, dupã
14 etape ale Ligii I Betano, CS Universitatea, care
tocmai se întoarse victorioasã
din dulcele Târg al Ieºilor (21), ºi-a consolidat locul 3. CSU
are aceeaºi linie de clasament cu
FCSB, superioarã la golaveraj.
Ei, dacã duelul cu vicecampionii s-a redus doar la o diferenþã
de goluri, putem afirma cu tãrie, cu tãria insidioasã a mustului de Brumãrel alãturi, ca la o
nuntã den bãtrâni, cã oltenii
noºtri e în grafic, bre! Au mâncat o singurã datã paparã, la
Cluj, în etapa a 9-a, în partida
aceea cu cântec arbitratã de
Comãnescu ºi mai nu ºtiu cum,
lapsus indus. S-a încheiat 1-2,
dupã ce ºutul lui Bancu, din minutul 90+4, nimerise bara. Cã
veni vorba, în Copoul lui Eminescu ºi al Junimii, scorul s-a
deschis din centrarea inspiratã
a aceluiaºi Bancu, purtãtor de
curând al tricoului de naþionalã, pentru ca, din centrarea lui
Martic, de aceastã datã, sã se
închidã tabela. Cine vrea sã priceapã câte ceva din stilul de joc
pus la cale de Mangia, spre descurajarea colportorilor, n-are
decât. Atunci când acesta va
reuºi sã-ºi impunã punctul de
vedere ºi în orbecãiala defensivã a alb-albaºtrilor, ceea ce nar fi de speriat pentru un italian,
vom mai închina un tulburel.
ªtiþi, existã un tip de sondaje
”dacã duminica viitoare ar fi
alegeri, ce partid aþi vota?...”
Dacã duminica viitoare s-ar termina campionatul, cu tot cu

Î

L

iga Profesionistã de
Fotbal a realizat, marþi,
o statisticã în care sunt
incluºi 139 dintre cei 345 de
jucãtori cu minute în primele
14 runde ºi care au contribuit
la cele 226 de goluri marcate
pânã acum cu cel puþin un
gol, o pasã decisivã sau au
scos un penalty transformat
de un coleg de echipã. Deloc
surprinzãtor, primul loc în
topul celor mai în formã fotbaliºti din campionatul Ligii
I Betano 2017-2018, pânã în
acest moment, este ocupat de
Alexandru Bãluþã, cãpitanul
Universitãþii Craiova.
Iatã cum aratã topul celor
mai în formã fotbaliºti dupã
disputarea a 98 de meciuri din
ediþia 2017-2018:
www.indiscret.ro

1. Alexandru Bãluþã (CS U
Craiova): a contribuit decisiv
la 9 goluri (6 goluri, 3 pase decisive în 10 meciuri).
2. Ciprian Deac (CFR
Cluj): a contribuit decisiv la 9
goluri (douã goluri, 6 pase decisive, un penalty obþinut în 14
meciuri).
3. Paul Batin (Concordia):
a contribuit decisiv la 8 goluri
(7 goluri, o pasã decisivã în 12
jocuri).
4. GeorgeÞucudean (Viitorul): a contribuit decisiv la 8
goluri (7 goluri, o pasã decisivã în 13 jocuri).
5. Laurenþiu Buº (FC Botoºani): a contribuit decisiv la 8
goluri (6 goluri, douã pase decisive în 13 meciuri).
6. Gustavo Vagenin (CS U

Craiova): a contribuit decisiv la 8 goluri (6 goluri, douã
pase decisive în 14 meciuri).
Alþi ºase jucãtori au contribuit decisiv la câte ºapte goluri înscrise de formaþiile
pentru care au evoluat. Aceºtia sunt: Siviu Balaur (Astra
/ 5 goluri, douã pase decisive), Alexandru Ioniþã II (Astra / 4 goluri, 3 pase decisive), Andrei Burlacu (CS
U Craiova / 4 goluri, douã
pase decisive, un penalty
obþinut), Eric de Oliveira (3
goluri, 4 pase decisive), Ionuþ Costache (Dinamo / 3
goluri, douã pase decisive,
douã penalty-uri obþinute)
ºi Diogo Salomao (Dinamo /
(douã goluri, 5 pase decisive).

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686
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Alexandru Bãluþã,
fotbalistul
momentului
în Liga 1 Betano

play-off, CSU Craiova ar merge în Europa League, de pe locul 2 sau 3, în funcþie de rezultate. N-ar fi rãu. Ca sã fie foarte
bine, ar însemna sã luãm în calcul un eventual eºec pe linia de
sosire al team-ului controlat de
Dan Petrescu. Mai e mult pânã
departe, e posibil sã se întâmple ”lucruri”, dar socotind ceea
ce vedem azi, ne hazardãm. Mai
uºor de prevãzut ar fi cã bãtãlia
pentru titlu se va purta între
echipele de pe podiumul actual.
CFR Cluj înainteazã în voie pe
un teren deminat, FCSB gafeazã lamentabil cu Dicã, aºa cum
a gafat strigãtor cu frânarul de
anul trecut. Oltenii lui Mangia
se bucurã de liniºtea cuvenitã ºi
bine-venitã întru performanþã.
Nu mai departe de etapa a 19-a,
pe noul stadion, exact cu FCSB,
vom vedea ce ºi cum. De asemenea, etapa a 22-a, tot acasã,
cu Deac & Co., va cântãri ºi ea
enorm în economia bãtãliei pentru titlu. Deocamdatã, partea superioarã a clasamentului s-a
fracturat în trei: CFR Cluj;
FCSB ºi CS Universitatea;
restul echipelor pânã la linia
dintre play-off ºi play-out. Dacã
între noi mai putem admite cã
suntem mari ºi tari, la contactul
cu fotbalul de afarã suferim.
Cineva din Giuleºti jubileazã:
Academia Rapid – Steaua, din
liga a IV-a, a semãnat cu un
meci de liga I. Reciproca însã
ne pune serios pe gânduri. S-a
umplut fotbalul de academicieni, dar mulþi se pierd în bacalaureatul ierbii.
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Deputatul Buican cere grãbirea
despãgubirilor pentru cei afectaþi
de halda de steril Alunu
n urma apariþiei în massmedia judeþului Vâlcea a
informaþiei conform cãreia nici pânã la aceastã datã cetãþenii afectaþi de alunecarea haldei de steril de la Alunu nu au
fost despãgubiþi pentru distrugerea agoniselii de-o viaþã, deputatul Cristian Buican a depus la
Ministerul Afacerilor Interne o
întrebare privind acest subiect.
Demersul deputatului liberal are
în vedere urgentarea procedurii
privind despãgubirea sinistraþilor, mai ales cã suntem în prag
de iarnã, iar oamenii locuiesc fie
pe la rude, fie în cãminul cultural al localitãþii.
Parlamentarul liberal considerã cã este inadmisibil ca, la
aproape 6 luni de când au fost
evacuaþi din casele lor, cetãþenii afectaþi sã nu fie informaþi,
în mod oficial, asupra cuantumului despãgubirilor pe care le
vor primi, precum ºi data la care
vor intra efectiv în posesia acestor sume de bani. În întrebarea
transmisã Ministerului Afacerilor Interne, deputatul Cristian
Buican a criticat ºi faptul cã
pânã în prezent, proiectul de
hotãrâre privind acordarea despãgubirilor sinistraþilor se tot
plimbã de la un minister la altul ºi nimeni nu îºi asumã rãspunderea.
Preºedintele PNL Vâlcea,
deputatul Cristian Buican, face
un apel public la reprezentanþii
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La Arhiepiscopie
se bat mãtãnii, dar
se bate ºi mingea

euro”. Aºadar, cum? Poate
cã ºtie doamna. Care doamnã? O doamnã din Vâlcea!

În curtea Arhiepiscopiei
Râmnicului, într-un loc dosit, a fost amenajat un miniteren de baschet. Cum baschetul este un sport în echipã, de cinci jucãtori, este
interesant de aflat cine dintre cei care diriguiesc Arhiepiscopia aruncã mai bine la
coº. Întâmplãtor sau nu,
mini-terenul se aflã chiar
lângã cantinã. Bine amplasat, pare un apropo, cãci unii
dintre preacucernici aratã
cam nepostiþi! Pe când ºi un
cântar?

Dan Mazilu
se întoarce??

În contextul dosarului
Belina, ºi nu numai, câteva
gazete se întreabã cum de a
plãtit Rovana Plumb rate
lunare la bancã de 9.000 de
euro din venituri de 1.500.
Jurnaliºtii de la Kamikaze,
spre exemplu, scriu cã
Plumb a luat un credit de
800.000 de euro în 2007, pe
24 de ani, pe vremea când
era doar deputat PSD. Potrivit acestora, ”Vreme de
cinci ani, pânã în decembrie
2012, Rovana plãtise abia
97.000 de euro din credit.
Jumãtate de an mai târziu,
în iunie 2013, Plumb mai
avea de plãtit 690.000 de
euro. Un an mai târziu, în
iunie 2014, acesteia îi mai
rãmãsese de platã minuscula sumã de 585.000 de
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Muncitorii de la
Mitliv spun cã
au primit ordin
sã lucreze în
bãtaie de joc
Pavelele din zona centralã a municipiului Râmnicu
Vâlcea sunt, pe alocuri,
foarte prost puse, iar femeile care poartã pantofi cu toc
trebuie sã aleagã altã cale.
Întrebaþi, zilele trecute, cum
de ºi-au permis sã lucreze în
bãtaie de joc, câþiva muncitori de la Mitliv au rãspuns: „Aºa am primit ordin”(!!!).

nici ce sumã. Este pur ºi simplu
o bãtaie de joc la adresa lor din
partea celor de la PSD, care stau
cu ochii cât cepele pe lupta de
putere dintre Dragnea ºi Tudose ºi nu mai fac nimic pentru
cetãþenii României. Þara arde ºi
PSD-iºtii se ceartã! I-am solicitat doamnei ministru al afacerilor interne sã îmi prezinte proiectul de hotãrâre de Guvern privind despãgubirea celor 8 familii afectate de la Alunu, precum
ºi sumele ºi data la care vor intra în posesia despãgubirilor. De
îndatã ce voi avea un rãspuns, îl
voi face public”, a declarat preºedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican.
Sursa: Birou Parlamentar
Deputat Cristian Buican

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

Pensiunea Siva
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Poate ºtie
doamna!

Fostul deputat UNPR,
Dan Mazilu, a avut zilele
trecute discuþii pe teme încã
nu foarte clare cu primarul
Mircia Gutãu ºi viceprimarul Eusebiu Veþeleanu, în
birourile acestora de la primãrie. Totuºi, Mazilu ºi
Veþeleanu au „scãpat” câte
ceva: „Frontul de Eliberare
Naþionalã din Burkina Faso
ºi-a deschis filialã în România ºi vrea sã facã o alianþã
cu Partidul Ecologist”, au
spus aceºtia. E!!! Aºa da!
(n.r. Mesaj cãtre anumite
instituþii ale statului pe care
nu este exclus sã le pocneascã vigilenþa, la asemenea
informaþie: bãieþi, a fost o
glumã!!!).

PSD sã lase deoparte lupta internã pentru putere ºi sã se ocupe de problemele din aceastã
þarã. În opinia parlamentarului
liberal vâlcean, de la nivel central pânã la nivel local, reprezentanþii PSD sunt mai interesaþi de deznodãmântul luptei
dintre Dragnea ºi Tudose ºi mai
puþin de problemele oamenilor,
precum acordarea despãgubirilor cetãþenilor afectaþi de alunecarea haldei de steril de la
Alunu din aceastã primãvarã.
„Acum, în prag de iarnã, la
aproape 6 luni de când au fost
evacuaþi din casele lor, cele 8
familii din Alunu afectate de alunecarea haldei de steril nu ºtiu
dacã vor primi despãgubiri pentru gospodãrii, nu ºtiu când ºi

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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