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Conform datelor Direcþiei Regionale Vamale Craiova, în Dolj, judeþ
cu peste 600.000 de locuitori, sunt înregistrate numai 124 de
cazane, în 34 de localitãþi. Asta înseamnã cã în nu mai puþin
de 77 de localitãþi nimeni nu produce þuicã... legal!
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ACTUALITATE

Într-o acþiune fãrã
precedent, Federaþia
Naþionalã Feroviarã
Miºcarea Comercial
Vagoane, cel mai mare
sindicat din cadrul
Societãþii Naþionale
Cãile Ferate Române,
a ales un mod inedit
de a atrage atenþia
asupra dezastrului
care a pus stãpânire
pe parcul rulant al
SNCFR. Din bugetul
sindicatului a fost
reabilitat la standarde
europene un vagon de
cãlãtori ºi în aceastã
perioadã este plimbat
prin toatã þara pentru
a se demonstra cã,
dacã se vrea, cu
siguranþã se poate!
de Cosmin Pretorian

D

acã în urmã cu ani erau
renumiþi pentru miºcãrile sindicale de forþã
prin care solicitau mãriri salariale într-o bunã mãsurã aberante, iatã cã avenit vremea ca miºcarea sindicalã din SNCFR sã
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„#SEPOATE“,
dar se vrea?
se maturizeze ºi sã înþeleagã
faptul cã bunãstarea membrilor
de sindicat, angajaþii SNCFR,
este direct proporþionalã cu veniturile ºi rata de profitabilitate
a societãþii pentru care lucreazã.
Încet, încet, odatã cu schimbarea de gardã ºi la vârful miºcãrii sindicale din CFR, acþiunile sindicatului au trecut dincolo de discuþii în contradictoriu cu conducerea SNCFR pe
tema veniturilor salariale ºi au
început sã meargã în profunzime, sã atingã aspectele reale

care au dus la prãbuºirea operatorului naþional de transport
pe calea feratã. Una dintre acþiunile gândite de sindicaliºti ºi
sprijinite de conducerea
SNCFR, prin care se încearcã
sensibilizarea opiniei publice
vizavi de situaþia dezastruoasã
a SNCFR, se aflã în plinã desfãºurare în aceste sãptãmâni.
Sub numele „#SEPOATE“, Federaþia Naþionalã Feroviarã
Miºcare Comercial Vagoane ºia propus sã strângã peste douã
milioane de semnãturi pentru o
petiþie care solicitã introducerea

în ”Proiectul de Þarã, care va fi
finalizat cu ocazia Centenarului «România 2018», a investiþiilor multianuale în Cãile Ferate Române”. În acest sens, din
fonduri proprii, sindicaliºtii au
reabilitat la standarde europene
un vagon de cãlãtori pe care îl
plimbã, câte o sãptãmânã, în fiecare dintre cele opt regionale
feroviare din þarã. „Ceea ce
vrem noi este sã demonstrãm cã
nu neapãrat cu bani foarte mulþi
se poate cãlãtori în condiþii civilizate cu trenul SNCFR. Acest
vagon pe care îl vedeþi la Cra-

iova a fost reabilitat în atelierele SNCFR cu banii noºtri. Costurile nu au fost deloc unele
exorbitante. Noi sperãm sã
strângem cele 2 milioane de
semnãturi ºi sã reuºim sã introducem în viitorul proiect de þarã
o propunere de investiþii multianuale în sectorul transportului feroviar“, a declarat Gheorghe Frãþicã, liderul filialei craiovene a FNFMCV.
Vagonul reabilitat de sindicaliºti este unul la standarde europene, beneficiind de aer condiþionat, internet gratuit, sistem
audio-video, scaune ºi banchete restilizate ºi mult mai confortabile. La sosirea vagonului în
Craiova, pe lângã sindicaliºti, a
asistat ºi conducerea Regionalei Craiova a SNCFR, semn cã
dincolo de orgolii ºi agende separate, miºcarea sindicalã ºi
patronatul SNCFR ºi-au dat
mâna în speranþa salvãrii transportului pe calea feratã. Mai rãmâne doar ca adevãratul gropar
al CFR-ului, clasa politicã, sã
conºtientizeze situaþia dramaticã în care se aflã acest domeniu
strategic al economiei româneºti ºi sã gãseascã soluþii pentru renaºterea transportului feroviar în România.
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ADMINISTRAÞIE

Proiectul de hotãrâre
a intrat pe ordinea de
zi a ºedinþei de consiliu local din 26 octombrie, la câteva luni
distanþã dupã ce
consilierii judeþeni
beneficiaserã de
mãrirea indemnizaþiilor cuvenite pentru
munca din ºedinþele
administraþiei. Aleºii
craioveni au dreptul la
o zecime din salariul
primarului, suma
brutã care ar urma sã
le revinã fiind de
1305 lei.
de Nicuºor Fota

P

roiectul care aºteaptã,
fãrã emoþii, din motive
evidente, votul aleºilor
locali, vine sã modifice o hotãrâre de consiliu local adoptatã
în urmã cu aproximativ opt ani,
în 2009. De menþionat cã ar fi a
doua oarã în acest an când consilierii locali craioveni beneficiazã de o majorare, dupã ce, în
varã, aceasta a crescut, indirect,
când indemnizaþia primarului
Craiovei, în funcþie de care se
calculeazã ºi suma alocatã
membrilor consiliului local, a
crescut ca efect al legii salariwww.indiscret.ro

Consilierii locali
craioveni vin la mãrire
în toamnã. De leafã
Aleşii municipali îşi v
o t ează săp
tămâna aceas
vo
săptămâna
aceastt a indemnizaţiile
pe s
til nou, după apariţia legii salarizării buge
e
stil
bugett a r
re
zãrii personalului bugetar. De
data aceasta, aleºii majoreazã ºi
procentul din indemnizaþia primarului care urmeazã sã le revinã.

Derogare pentru
aleºii locali
Raportul anexat proiectului
de hotãrâre invocã o derogare
prevãzutã de ultimul act normativ în domeniu, legea nr. 153/
2017, acelaºi temei legal de care
s-au folosit, de altfel, ºi consilierii judeþeni la stabilirea indemnizaþiilor. „Potrivit art. 40
din Legea - cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului
plãtit din fonduri publice care

precizeazã cã, ”prin derogare de
la prevederile art. 34. alin.(2)
din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul Aleºilor Locali, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în perioada 01.iulie
2017-31. decembrie 2021, indemnizaþia maximã lunarã de
care beneficiazã consilieri locali
pentru participarea la numãrul
maxim de ºedinþe este de pana
la 10% din indemnizaþia lunarã
a primarului, preºedintele consiliului judeþean sau primarului
general al municipiului Bucureºti, dupã caz, exclusiv majorãrile prevãzute la art. 16
alin.(2)”, se aratã în documentul întocmit de funcþionarii primãriei Craiova.

Consilierii
locali tind
spre salariul
minim
Noul nivel al indemnizaþiei
este stabilit pentru o perioadã
de ceva mai mult de patru ani,
pânã la finalul lui 2021, de el
urmând sã beneficieze, deci ºi
consilierii aleºi la urmãtorul
scrutin. „Se aprobã indemnizaþia maximã lunarã de care beneficiazã consilierii municipali, în perioada 1 noiembrie
2017-31 decembrie 2021, in
cuantum de 10% din indemnizaþia lunarã a primarului municipiului Craiova, exclusiv

majorãrile prevãzute la art.16
alin.2 din Legea nr.153/2017.
(...) Indemnizaþia maximã lunarã prevãzutã la art.1 va fi
acordatã consilierilor municipali care participã la o ºedinþã
de consiliu (ordinarã sau extraordinarã) ºi o ºedinþã a comisiei de specialitate. (...) La data
intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri, se modificã în mod
corespunzãtor Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.493/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova”, se aratã în
proiectul de hotãrâre.
25 - 31 octombrie 2017
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Sunt aºteptaþi donatori din oraº, precum ºi din zonele
învecinate
de Marielena Popa

J

oi, 26 octombrie, în Brezoi, judeþul Vâlcea, are
loc o acþiune de colectã
mobilã de sânge coordonatã de
Centrul de Transfuzii Sanguine Vâlcea. Organizatã sub mottoul ”Doneazã sânge! ªi tu poþi
dãrui viaþã!”, aceastã acþiune se
va desfãºura între orele 7,30 ºi
13,30 la Spitalul Brezoi. Sunt
aºteptaþi sã doneze sânge ºi sã-

i ajute astfel pe pacienþii care
au nevoie de tratament transfuzional atât locuitorii oraºului,
cât ºi donatori din zonele învecinate.
”La cea mai recentã acþiune
de acest gen, care s-a derulat în
luna septembrie, au participat
peste 50 de persoane. Sper cã ºi
de data aceasta brezoienii vor
da dovadã de spirit civic ºi vor
dona sânge în numãr cat mai
mare”, a declarat Robert Schell,
primarul oraºului Brezoi.
Pentru fiecare donare se acordã ºapte tichete de masã, o zi
liberã de la serviciu sau de la

Lucrãrile SC APAVIL SA
în Rm. Vâlcea
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menajerã în zona bl. C6-C7,
Aleea Teilor – Ostroveni.
- se continua lucrãrile pentru
amenajarea terenului pe strada
Calea lui Traian Bl S20, S24,
S26 , Grãdinia Oltchim;
- s-a refãcut cãmin de canalizare menajerã ºi s-a ridicat la
cotã pe strada Remus Bellu la
blocul O2;
- s-au continuat lucrãrile pentru dezafectarea branºamentului
PT ACR, strada Eleodor Constantinescu;
- s-au continuat lucrãrile de
întregire reea apã potabilã D400
mm din bulevardul Nicolae Bãlcescu intersecie cu strada Ferdinand pânã la bulevardul Tudor Vladimirescu intersecie cu
strada Libertãii;
- s-au continuat lucrãrile de
prelungire a reelei 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 bulevardul Tineretului, bl. A11/3, A11/
2 sc. B, str. Ostroveni, bl. A14,
str. Aleea Bradului, Grãdinia
Ostroveni nr. 1, str. Mihai Eminescu, bl. C1, sc. A ºi B );
- Centru (str. V. Olãnescu, str.
General Praporgescu, str. Carol
I, nr. 142 , str. Calea lui Traian,
bl. Filipin, sc. 5, str. Cerna, bl.
C10, Cerna, Bl. T2);
- precum ºi pe strãzile str. Ferdinand, bl. O7, str. Stirbei Vodã,
Nr. 102, str. I.C. Brãtianu, Bl.
A68, str. Remus Bellu, Bl. O1,
str. Morilor;
27 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au fost
verificate ºi înlocuite un numãr
de 27 de apometre, fiind întocmite ºi un numãr de 19 documentaþii tehnice.

ºcoalã, precum ºi un set de analize gratuite.
Cu trei zile înainte de donare, este interzis consumul de
bãuturi alcoolice!
Aceasta este cea de-a doua
acþiune comunitarã desfãºuratã
la Brezoi în luna octombrie. Începând din 9 octombrie, în incinta stadionului din localitate
au fost sterilizaþi gratuit câini ºi
pisici, în scopul reducerii numãrului animalelor fãrã stãpân.
Acþiunea s-a desfãºurat timp de
douã sãptãmâni, în parteneriat
cu asociaþia Vier Photen din
Bucureºti.

Publicitate

S

C APAVIL SA a desfãºurat ºi în sãptãmâna 16
– 20 octombrie 2017 o
activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI Au fost
executate lucrãri de amenajare
a terenului, prin betonare ºi asfaltare, pe strãzile Poenari nr 12,
Apusului, Remus Belu ,S22,
S24.
AVARII SOLUÞIONATE
Au fost soluþionate 6 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile: Poenari nr 25, Cojocarilor
nr 6, Buda nr. 36, Drumul Câmpului nr 17, Sf Calinic nr 22,
Arhitect Nicolae Lupu nr 10-13.
POMPE CURÃÞATE Au
fost curãþate pompele de canalizare in zonele: Vlãdeºti, Arinilor, bulevardul Dem Rãdulescu, Budeºti, Goranu, Dãeºti, Fedeleºoiu, Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au curãþat manual cãminele de canalizare ºi gurile de scurgere pe strãzile: Calea lui Traian, Henri Coandã, Doamna
Stanca, 1 Mai, Petriºor, Ostroveni, Antim Ivireanu, Dacia,
I.C. Brãtianu, Ion Creangã, Florilor, Lucefãrului, Tineretului,
Dem Rãdulescu, Bogdan Amaru, Matache Temelie, Mihai
Eminescu. Lucian Blaga, Eugen
Ciorãscu.
- s-a executat lucrãri de montat gurã de scurgere pe strada
Calea lui Traian – Nord (staie
autobuz);
- s-au executat lucrãri de execuie racord canalizare menajerã la bl. Anton Pann (gang), AP
bl. G+J zona centralã ºi pe str.
I.L. Caragiale, bl. A35/2.
- s-au remediat defectele apãrute pe conducta de canalizare
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Operã în primã audiþie
în România, la Craiova
Festivalul Internaþional „Elena Teodorini”,
organizat de Opera
Românã Craiova,
continuã cu noi evenimente artistice pentru
toate gusturile.

D

acã luna octombrie a
reunit mii de oameni la
spectacolele ºi concertele incluse în festival, luna noiembrie aduce o varietate de
spectacole, începând cu un concert de romanþe. Orchestra Ope-

(Serbia), care va aduce în premierã pe scenele din România
„Omnibus Opera”, cuprinzând
trei lucrãri scurte: „Telefonul”
de G. C. Menotti, „O mânã de
bridge” de S. Barber ºi „Acolo
ºi înapoi” de P. Hindemith (joi,
9 noiembrie).
În plus, Skaramacay Art Factory, ºi aceasta pentru prima
datã în faþa publicului din România, va prezenta spectacolul
„Haeretica for Skaramacay”
(vineri, 10 noiembrie), prestigioasa companie de dans italia-

rei Române din Bãnie va acompania iluºtri interpreþi ºi laureaþi ai Festivalului Naþional „Crizantema de aur”, la concertul
„Romanþa ne uneºte” (duminicã, 5 noiembrie), în cadrul unui
amplu program organizat de
Centrul Cultural pentru
UNESCO „Cetatea Romanþei”
Târgoviºte.

Invitaþi de prim rang
Printre invitaþii de marcã din
acest an ai festivalului este ºi
Teatrul Naþional din Novi Sad

nã fiind cunoscutã pentru renunþarea la diagramele fixe,
pentru a da frâu liber imaginaþiei ºi creativitãþii.
Duminicã, 12 noiembrie,
Opera Românã Craiova prezintã capodopera verdianã „Don
Carlo”, o bijuterie muzicalã ce
spune o poveste þesutã din intrigi politice, ideologice ºi personale, într-o reprezentaþie cu o
distribuþie care include soliºti
apreciaþi la nivel internaþional.
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, un proiect cultural finanþat
de Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale. Ediþia de anvergurã din acest an 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.

www.indiscret.ro
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

D

Un jurãmânt
cât o minciunã

omnul preºedinte al
României, cu un aer
solemn de zeu coborâtor din Olimp, îºi începe oficial mandatul ºi jurã sã facã
multe. Nu trãsnãi, ci lucruri de
supremã îndatorire. Sã respecte Constituþia ºi libertãþile fundamentale ale cetãþenilor, asta
ca încãlzire. Deoarece greul
acum începe: ”suveranitatea,
independenþa, unitatea ºi integritatea teritorialã a României”. Nu ne mai trebuie nimic,
avem de toate. Vine la rând
jurãmântul de credinþã faþã de
þarã ºi popor al senatorilor ºi
deputaþilor. ªi ei fiinþe coborâtoare din Olimp. Ba nu, suitoare în Olimp. Ceva mai încolo nu le mai ajungi la nas
nici cu scara. Gata de a sãri în
foc ºi de a rãpune duºmanul:
”Jur credinþã patriei mele. Jur
sã respect Constituþia ºi legile
þãrii. Jur sã apãr democraþia,
drepturile ºi libertãþile fundamentale ale cetãþenilor”. Pe
care le apãrase deja, înaintea
lor, Zeus de la Cotroceni. ªi tot
aºa: ”suveranitatea, independenþa, unitatea ºi integritatea
teritorialã a României”. Ai zice
cã atât preºedintele cât ºi parlamentarii ºtiu ei ce ºtiu, din
moment ce, într-un singur glas
ºi-o singurã voinþã, se reped la
lucrurile sfinte. Apoi, tot aerul
acela solemn face implozie, iar
Olimpul se chirceºte ca un bãtrân ramolit. De ani buni suntem conduºi nu de la Cotroceni, nu de la Palatul Victoria,
ci de la Bruxelles ºi Strasbourg, ca þarã membrã cu drepturi depline a Uniunii Europe-

ne. Þarã suveranã, independentã ºi alte asemenea epitete
de lux de pe urma cãrora suntem din ce în ce mai sãraci ºi
din ce în ce mai dornici de a o
pãrãsi ºi de a o bãga în mã-sa.
Numai de la Bruxelles ºi de la
Strasbourg? În vremea din
urmã, ºi sunt niºte ani, numelui de þarã îi este asociatã calitatea de colonie.
Calitate, zic, spre a o deosebi
de lipsa de calitate a coloniei
ruseºti. Aºa cã, pe lângã Bruxelles ºi Strasbourg, mai punem Washington. Slavã Domnului, îi avem pe americani
lângã noi. Lângã noi ºi în sufletul nostru. Excelenþa sa
Hans G. Klemm, ambasadorul
SUA în România, îºi vârã nasul în toate oalele ce þin de bucãtãria supremã. Instituþiile de
forþã nu miºcã un pai îndoit de
sub moþata suveranã. Guvernul
nu apucã sã ia vitezã ºi e tras
pe dreapta, urecheat ºi pus pe
coji de nucã, mãcelãrit ºi cãlãrit din interese de hãþ. Klemm
stã scris pe unele autobuze care
circulã în Craiova, chit cã s-a
scumpit acciza. Chit cã Excelenþa sa, purtãtor al democraþiei autentice ºi al conceptului
sfânt de suveranitate, se fotografia în septembrie 2016, la
Covasna, cu steagul secuiesc
la piept. Chit cã unii parlamentari, din ce în ce mai rãguºiþi,
au cerut expulzarea sa de urgenþã. Orice mandat de preºedinte începe cu un jurãmânt.
Orice mandat de parlamentar
începe cu un jurãmânt. Un jurãmânt cât o minciunã. ªi vin
vremuri golaºe.

ADMINISTRAÞIE
Primãria Horezu
intenþioneazã sã
amenajeze un târg
auto care va funcþiona
de douã ori pe sãptãmânã, într-un spaþiu
de circa 2 hectare.
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paginile de socializare ale comunitãþii. Localnicii considerã cã aceasta este o oportunitate pentru crearea unei noi
forme de comerþ, pentru locuri
de muncã, precum ºi pentru
aducerea unui alt segment de
clienþi în oraº.

P

rimarul Nicolae Sãrdãrescu (foto) a declarat cã
proiectul a fost deja depus la Ministerul Dezvoltãrii ºi
se aºteaptã aprobarea finanþãrii:
“Târgul actual de sãptãmânã este
mic ºi nu mai corespunde cerinþelor comunitãþii. Din acest motiv, am depus la Ministerul Dezvoltãrii un proiect cu o valoare
de circa 17 miliarde lei vechi,
care prevede amenajarea unui
nou târg într-un spaþiu de circa 2
hectare, în spatele popasului Trei
Stejari. În acest spaþiu, va func-

Primãria Cãlimãneºti
investeºte în învãþãmânt
Primãria Cãlimãneºti,
judeþul Vâlcea, a
obþinut prin PNDL II
(Programul Naþional
de Dezvoltare Localã)
finanþãri pentru trei
unitãþi de învãþãmânt.
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þiona, probabil de douã ori pe
sãptãmânã, un târg de vânzare a
maºinilor. De asemenea, în altã
zi va avea loc târgul de animale,
dar ºi pentru comercializarea
unor produse”, spune edilul.
Iniþiativa Primãriei Horezu
a fost foarte bine primitã pe

de Marielena Popa
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Târg auto
la Horezu

Florinel Constantinescu

de Marielena Popa

P

otrivit primarului Florinel Constantinescu,
unul dintre aceste proiecte vizeazã dotãri cu echipamente ºi mobilier specific didactic ºi de laborator, alte categorii de echipamente ºi dotãri

independente pentru Liceul
Tehnologic de Turism Cãlimãneºti. Valoarea proiectului este
de 323.190 lei. De asemenea,
Grãdiniþa cu program prelungit
nr. 1 Cãlimãneºti va beneficia
de dotãri cu echipamente ºi
mobilier specific didactic ºi de
laborator în valoare de 464.470
lei. ªi ªcoala Gimnazialã ”ªerban Vodã Cantacuzino” va fi
dotatã cu echipamente ºi mobile care vor însuma 383.180 lei.
Sumele alocate sunt sume
maxime pentru fiecare proiect,
însã în urma licitaþiilor acestea
pot fi mai mici. Drept urmare,
toate economiile rezultate vor fi
redistribuite spre proiectele care
nu au primit finanþare în aceastã etapã.
PNDL este un program de finanþare multianual ºi are ca obiectiv general echiparea unitãþilor administrativ-teritoriale cu
toate dotãrile tehnico-edilitare
necesare pentru a creºte atractivitatea climatului investiþional
al localitãþilor din România.
Programul finanþeazã proiecte diverse, de infrastructurã educaþionalã, de sãnãtate ºi de mediu, sportivã, social-culturalã ºi
turisticã, administrativã ºi de
acces la cãile de comunicaþie.
www.indiscret.ro

Urcaþi copiii în “Caravana Culturalã –
Muzeul în cãlãtorie” ºi vã asigurãm
o dinamicã interactivã prin tradiþii,
etnografie, istorie ºi universul infinit!
L

una septembrie 2017 a în
semnat debutul celei dea cincea ediþii a Proiectului cultural-educativ “Caravana Culturalã-Muzeul în cãlãtorie”, la Muzeul Olteniei Craiova, acþiune elaboratã pentru
copiii cu vârste cuprinse între 6
ºi 15 ani, ce vor descoperi prin
joc ºi artã câteva secrete ale
muzeelor ºi tehnici artistice inspirate de obiectele de patrimoniu gãzduite de instituþia noastrã muzealã.
Pânã în decembrie 2017, programul educaþional le va permite celor mici sã experimenteze
cu pensula în mânã ºi foaia albã
în faþã, prin lucrãri în creion,
pastel, tempera, dar ºi prin modelaj în lut, colaj cu textile, fire,
noþiuni elementare de etnografie, tradiþii, evenimente istorice
ºi de a le face cunoscute spaþii
emblematice pentru tradiþia/istoria României într-un mod inedit, diferit de metoda clasicã
ºcolarã, dar completând-o ºi
îmbogãþind-o pe aceasta.
Proiectul cultural, finanþat de
Consiliul Judeþean Dolj, se
desfã’oarã sub forma unor ateliere mobile, unele gãzduite de
Muzeul Olteniei, altele în locaþii diverse (centre sociale, centre protejate pentru copiii cu
dizabilitãþi, ONG-uri etc.), beneficiarii direcþi ai proiectului
fiind copiii aflaþi în situaþii de
risc, din comunitãþi craiovene
dezavantajate, pentru care încercãm dezvoltarea inteligenþei creative, educarea artisticã, muzeograful realizând doar
medierea cu tradiþiile, istoria ºi
elementele de mediu, ce pot fi
transpuse în practicã, determinând originalitatea lucrãrilor
fiecãruia.
Iniþiatorii proiectului vor oferi
grupurilor de copii întoarceri în
timp, cãlãtorii în vremurile de
demult ºi îi vor purta pe cei mici
pe firul unor crâmpeie din viaþa
românilor, fie ei þãrani sau
membri ai neamurilor boiereºti
sau ai familiei regale, printr-o
serie de ateliere creative, de joc,
având ca suport vizual fotografii, documente, replici ale unor
obiecte de patrimoniu. Poveºtile se vor împleti ºi în urma lor,
prin îmbinarea informaþiilor teoretice cu activitãþile practice ºi
jocurile de rol impuse, copiii
vor crea împreunã cu muzeografii adevãrate obiecte de pawww.indiscret.ro

trimoniu, miniaturale ºi pline de
inedit.
ªase ateliere/module compun
programul educaþional “Caravana Culturalã-Muzeul în cãlãtorie”:
z Picturã naivã – “De vorbã cu bunii ºi strãbunii”. În
cadrul atelierului, cei mici sunt
introduºi în arhaica lume a satului tradiþional ºi vor învãþa
simbolurile etnografice (pomul
vieþii, motive zoomorfe, antro-

pomorfe etc.) folosite pentru
înfrumuseþarea þesãturilor,
portului popular oltenesc;
z Atelier de fabricat pãpuºi
ºi mãºti þãrãneºti – “Joaca dea timpul”. Modulul creativ vizeazã confecionarea de pãpuºi
populare din materiale naturale, împletituri din fire, nuiele,
inclusiv colaje mixte, care sã
redea personajele de odinioarã
din lumea satului: fierarul, moºii, dracii, Sãrsãilã, ursul, omul

urât, crâºmarul, zmeul, ºiretul
etc.;
z Atelier de artã þãrãneascã
ºi deprindere a meºteºugurilor
– “Pierdut în tradiþii!” În care
învãþãm cum ºi de ce se confecþionau desãgile/traistele þãrãneºti, ºtergarele, covoarele þãrãneºti, dar mai ales deprindem
motivele etnografice, facem
cusãturi ºi simboluri din lumea
satului de altãdatã. Copiii/adulþii vor învãþa sã prelucreze lâna
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CULTURÃ
(tors) ºi sã confecþioneze mici
obiecte din materiale naturale,
dar ºi sã împodobeascã linguri
de lemn cu hârtie creponatã
pentru a reda lumea ºi atmosfera satului românesc de odinioarã;
z Atelier de picturã/modelaj
– „Þara Strãmoºilor”. Î’i propune dobândirea de cunoºtinþe
privind evoluþia culturii ºi civilizaþiei epocii daco-romane. Se
vor realiza coroane de regi ºi
regine din Þara Româneascã
conform frescelor existente în
spaþiile expoziþionale din Secþia de istorie-arheologie;
z Atelier de colaj – „Sub
semnul Lupului Dacic!” Oferã beneficiarilor ocazia de a acumula date noi despre simbolistica steagului dacic, dar ºi reconstituiri de blazoane, heraldicã româneascã: pictarea de
steaguri/blazoane heraldice
predesenate, specifice anumitor
epoci istorice româneºti, cu accent pe zona Olteniei. Va fi axat
pe realizarea de colaje de naturã a recrea, prin confecþionare
mixtã, a drapelului dacic prin
pictarea unor bannere predesenate cu imagini reprezentative
din istoria dacilor (port, conducãtori, tezaurele dacice);
z Ateliere – “Imaginary
Life”. În cadrul cãrora beneficiarii vor afla date importante
despre ecosistemul din Oltenia,
cu accent pe factorii ce diferenþiazã regiunea Olteniei de celelalte regiuni. De asemenea, va
fi promovat patrimoniul gestionat de cãtre specialiºtii Muzeului Olteniei prin prezentarea
unor documentare în Power
Point ºi pictarea unor bannere/
plase de bumbac predesenate cu
animale din patrimoniul Secþiei
de ºtiinþele naturii;
Chipuri, locuri, stãri, voci,
sunete, lumi vãzute ºi mai puþin vãzute, traduse în limba impecabilã a muzeului, toate în
Arhiva/Patrimoniul Muzeului ºi
în sufletele noastre, se vor transforma în cadrul atelierelor cãlãtoare ºi creative, vor însufleþi
povestitori populari vestiþi, nuntaºi ºi meºteri renumiþi, pe care
îi realizãm din lut, îngeri zburãtori, pãdurea de pristolnice ºi
icoane, eroi dacici ºi steaguri de
luptã, gâze ºi minunãþii pe care
sã le cunoaºtem la firul ierbii,
cãci dezordinea conþinutã, blândeþea, valoarea bunilor ºi strãbunilor noºtri, vor fi transmise
celor mici cu multã dãruire ºi
înþelepciune.
Pânã în prezent, programul a
avut peste 450 de participanþi!
25 - 31 octombrie 2017
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ANALIZÃ
Extrem de des întâlnit,
pânã nu demult, în
gospodãriile multora
dintre locuitorii din
mediul rural, cãruia
cântãreþul de muzicã
popularã Petricã Mîþu
Stoian i-a dedicat
chiar ºi o melodie,
celebrul cazan de
þuicã pare, totuºi, sã
fie un obiect pe cale
de dispariþie. Astfel,
conform datelor Direcþiei Regionale Vamale
Craiova, în Dolj, judeþ
cu peste 600.000 de
locuitori, sunt înregistrate numai 124 de
cazane, în 34 de localitãþi. Asta înseamnã
cã în nu mai puþin de
77 de localitãþi nimeni
nu produce þuicã...
legal!
de Dan Olteanu

C

onform legislaþiei, cetã
þenii care deþin o insta
laþie ºi produc alcool în
gospodãrie au obligaþia sã o
declare, acciza plãtitã fiind diferitã în funcþie de cantitatea,
concentraþia ºi destinaþia produsului obþinut. Aºadar, nu este de
mirare cã, în Dolj, judeþ care,
conform ultimului recensãmânt,
are puþin peste 618.000 de locuitori, sunt înregistate doar 124
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În doar o tr
eime dintr
e comunele
treime
dintre
din judeţ se pr
oduce legal ţuică
produce

Niciun cazan
declarat
în 77 dintre
Ori suntem europeni,
localitãþile
ori nu mai suntem?!
doljene
A

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

de cazane. Asta înseamnã un
cazan la aproape 5.000 de locuitori, ceea ce este greu de crezut, ca sã nu spunem imposibil.

Cazanul,
un fel de OZN
Mai interesant este faptul cã,
aºa cum reiese din datele Direcþiei Regionale Vamale Craiova, cele 124 de cazane înregistrate se gãsesc în 34 de localitãþi din judeþ, ceea ce înseamnã cã în numai puþin de 77
cazanul face parte din categoria OZN-urilor, adicã mai toþi
au auzit cã ar exista, dar nimeni
n-a gãsit vreodatã unul! Astfel,
cele mai multe instalaþii pentru producerea alcoolului sunt
înregistate în comuna Poiana
Mare, urmatã de Ostroveni
(12), Dobreºti (10) ºi Moþãþei
(7), în vreme ce în localitãþi
precum Þuglui, Verbiþa, Periºor, Pleniþa, Întorsura ori Gighera gãsim câte un singur cazan.

De douã mii de lei
accize

Aºa cum aminteam încã de la
început, obligativitatea declarãrii cazanelor, dar ºi a cantitãþilor
de alcool obþinute, revine proprietarilor. Asta înseamnã cã accizele sunt calculate strict pe
baza unor simple declaraþii care
nu pot fi verificate de cãtre angajaþii Biroului Vamal Craiova.
Aºa s-ar putea explica ºi de ce
cuantumul accizelor încasate în
anul 2016 s-a întâmplat sã fie de
peste cinci ori mai mic decât în
2013. Astfel, dacã în urmã cu
patru ani s-a calculat ºi încasat
suma de 12.260 de lei, în 2016
ea a a scãzut la 2.492 de lei. În
rãspunsul oferit publicaþiei Indiscret în Oltenia, reprezentanþii Biroului Regional Vamal Craiova mai spun cã, în ultimii cinci
ani, au fost efectuate 52 de controale în ceea ce priveºte deþinerea instalaþiilor de producere a
bãuturilor alcoolice, dar acestea
s-au finalizat fãrã amenzi ori întocmirea unor dosare penale.

m vorbit de prezumþia de demnitate în
editorialul de sãptãmâna trecutã.
Demnitatea se traduce ºi
(sau mai ales) prin respectarea de facto ºi de jure a
dreptului oricãrui cetãþean
la o justiþie corectã. ªi, implicit, prin dreptul oricãrui
om la propria imagine.
Nimeni, persoanã fizicã
sau autoritate a statului, nu
are voie sã calce în picioare
imaginea unui om, atribuindu-i vinovãþii înainte ca ele
sã fie stabilite prin sentinþã
definitivã de cãtre o instanþã de judecatã. Inducând în
spaþiul public, prin imagini,
declaraþii publice sau argumentaþii speculative, cã a
încãlcat legea înainte ca
acest lucru sã fie stabilit
printr-o hotãrâre judecãtoreascã inatacabilã. Nimeni
nu este penal, puºcãriaº etc.
înainte de a fi, conform legii. Urmãrirea penalã nu
este similarã cu vinovãþia!
Scriu aceste rânduri pentru cã am vãzut în aceste zile
cum ”apostolii” justiþiei ºi
moralei publice trag din toate direcþiile în ideea cã ”majoritatea parlamentarã
PSD-ALDE ar dori sã interzicã cuvintele puºcãriaº,
penal etc.”
Ca parlamentar ALDE,
partid al apãrãrii libertãþilor
ºi drepturilor cetãþeneºti,
membru al acestei majoritãþi, eu nu vreau sã interzic
cuvinte sau libera exprimare a nimãnui. Ca liberal român ºi proeuropean convins, eu vreau sã punem în
aplicare ºi în România ceea
ce UE a decis deja în aceastã speþã. Nimic mai mult!
Directiva UE 2016/343
prevede explicit cã ”declaraþiile publice nu trebuie sã
încalce prezumþia de nevinovãþie a persoanelor suspectate sau acuzate ca fiind
vinovate”. Declaraþiile pu-

blice nu ar trebui sã reflecte opinia cã persoana respectivã este vinovatã a
priori, adicã înainte de a fi
condamnatã definitiv.
Noþiunea de „declaraþii
publice ale autoritãþilor publice” are în vedere orice
declaraþii care se referã la o
infracþiune ºi care emanã fie
de la o autoritate implicatã
în procedurile penale legate de infracþiunea respectivã, cum ar fi autoritãþile judiciare, poliþia ºi alte autoritãþi de aplicare a legii, fie
de la factori politici, guvernamentali etc. Astfel de
chestiuni sunt prevãzute în
aceastã Directivã a Uniunii
Europene.
De asemenea, aceastã directivã europeanã mai prevede cã ”modul în care informaþiile sunt difuzate în
spaþiul public nu trebuie sã
creeze impresia cã persoana este vinovatã înainte de
a se fi dovedit vinovãþia
acesteia conform legii”.
Mai mult decât atât, Directiva mai prevede cã ”autoritãþile ar trebui sã se abþinã de la prezentarea persoanelor suspectate sau
acuzate ca fiind vinovate, în
instanþã sau în public, prin
utilizarea unor mãsuri de
constrângere fizicã, cum ar
fi cãtuºele pentru mâini sau
pentru picioare, boxele de
sticlã sau cuºtile”.
Lucruri simple, clare, în
spiritul unei morale publice
bazate pe adevãr ºi dreptate,
iar nu pe propagandã ºi urã.
România are ca termen de
transpunere a acestei Directive UE 343/2016 în legislaþia româneascã, luna aprilie a lui 2018. Eu zic cã nu
ar trebui sã aºteptãm pânã
atunci.
Cu cât mai repede, cu atât
mai bine pentru normalizarea spaþiului public românesc! Ori suntem europeni,
ori nu mai suntem!
www.indiscret.ro

Miercuri, 25 octombrie, se vor deschide
lucrãrile celei de-a
zecea ediþii a Conferinþei ºtiinþifice internaþionale “Stat ºi
societate în Europa”.

T

imp de trei zile, miercuri,
joi ºi vineri (25, 26 ºi 27
octombrie), un numãr de
peste 80 de profesori ºi specialiºti din þãri precum Regatul
Unit, Federaþia Rusã, Serbia,
Bulgaria ºi România vor dezbate, la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” ºi la
Centrul de Restaurare al Facultãþii de Teologie din Craiova,
subiecte ºtiinþifice de actualitate, teme ºi direcþii noi în cercetare, culturã ºi educaþie.
Longevitatea conferinþei, precum ºi posibilitatea publicãrii
tuturor articolelor susþinute în
douã suporturi ºtiinþifice editate de bibliotecã: Românii în Istoria Europei, respectiv Journal
of Humanities, Culture and Social Sciences explicã numãrul
mare de participanþi ºi prestigiul
de care se bucurã acest eveniment în lumea ºtiinþificã ºi academicã din þarã ºi de peste hotare.
Participanþii, profesori ºi cercetãtori, specialiºti ºi doctoranzi
în domeniile ºtiinþelor umaniste, ºtiinþelor sociale sau studiilor culturale s-au înscris în cadrul conferinþei cu titluri de actualitate. Toate informaþiile privind desfãºurarea conferinþei,
detaliile despre autori, prezentãrile personale ale tuturor participanþilor, programul manifestãrii ºi rezumatele tuturor comunicãrilor înregistrate, au fost
reunite în Aman’s Book of Abstracts, un suport ºtiinþific disponibil spre consultare ºi descãrcare pe site-ul web al conferinþei. Între participanþii ediþiei din
acest an se regãsesc specialiºti
în domeniile ºtiinþelor politice,
relaþiilor internaþionale, sociologiei, teologiei, istoriei ºi diplomaþiei.
Conferinþa este structuratã în
douã secþiuni. Prima dintre ele,
devenitã tradiþionalã ºi desfãºuratã la sediul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia
Aman”, va reuni panelurile consacrate unor domenii precum
Istoria ºi Relaþiile Internaþionale, Diplomaþia ºi Studiile Europene, ªtiinþele Politice ºi Sociale, Media, Drept, respectiv Studiile Culturale ºi de Securitate.
De asemenea, tot la sediul central al bibliotecii este planificatã secþiunea intitulatã “An International Panel on Shifting
World Orders”, un panel consacrat relaþiilor internaþionale ºi
evoluþiilor globale, cu participarea unor reputaþi profesori ºi
cercetãtori din þarã ºi strãinãtawww.indiscret.ro

te. Cea de-a doua categorie,
“Discurs ºi Retoricã în Societatea Contemporanã”, se va desfãºura la sediul Facultãþii de
Teologie Ortodoxã din Craiova.
Datã fiind desfãºurarea conferinþei în douã locaþii, deschiderea conferinþei va fi prefaþatã
printr-o serie de alocuþiuni pe
care le vor rosti oameni de culturã de seamã precum: ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi
Mitropolitul Olteniei, Ioan
Scurtu ºi Corneliu Mihail Lungu, Academia Oamenilor de
ªtiinþã din România, Nicolae
Panea, Prorector – Universitatea din Craiova ºi Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii
Judeþene “Alexandru ºi Aristia
Aman”, gazdã a evenimentului.
De asemenea, pentru programul general al conferinþei s-a
decis menþinerea evenimentelor
editoriale – lansãrile de carte.
Nu mai puþin de 7 cãrþi vor fi
lansate în cele trei zile ale conferinþei. “Descrierea Olteniei la
17233 , în traducerea lui Mircea Gheorghe Abrudan, este
una dintre surprizele acestei
ediþii. Cartea, scrisã de Friedrich
Schwantz von Springfels, în
secolul al XVIII-lea, reprezintã
o cartografie complexã a Olteniei aflate în acele vremuri sub
ocupaþia Imperiului Habsburgic
(1718-1739). De asemenea, vor
fi lansate cãrþile: “Cuvinte, Oameni ºi Locuri din Istoria Bisericii Oltene. Însemnãri ºi pilde
de mãrturisire creºtinã din paginile Ziarului Lumina”, autor
preot Ioniþã Apostolache, “Întoarcerea la românism” ºi “Nevoia de românism. Interviuri,
Comentarii”, autor Nicolae
Melinescu, “Sârbii din România. Documentar ºi studii despre
remodelarea identitarã”, autori
Andrei ºi Miodrag Milin, “Rãzboiul informaþional: standardizarea agresiunii informatice a
Federaþiei Ruse”, coord. Iulian
Chifu ºi Oazu Nantoi, respectiv “Marea Unire în Parlamentul României”, ediþia a II-a, autor Gheorghe Sbârnã.
„Anul acesta, marcãm o cifrã
rotundã pentru cea mai longevivã conferinþã ºtiinþicã internaþionalã din Craiova – “State and
Society in Europe”. Ediþia cu
numãrul 10 va reuni peste 80 de
participanþi din þãri precum Regatul Unit, Serbia, Bulgaria,
Federaþia Rusã ºi, evident, din
România. La fel ca în cadrul
ediþiilor trecute, am pãstrat
structura de bazã a conferinþei,
spaþiile în care îi invitãm pe craioveni sã audieze ºi sã comenteze comunicãrile ºi prezentãrile participanþilor sunt Biblioteca Aman ºi sediul Facultãþii de
Teologie din Craiova. Am reuºit, de asemenea, planificarea a
nu mai puþin de ºapte lansãri de
carte. Vorbim despre titluri noi,
cãrþi din domeniile pe care con-

Conferinþa 9
internaþionalã
“Stat ºi societate
în Europa”
CULTURÃ

ferinþa le include în graficul sãu.
Le mulþumim tuturor celor care,
prin participare ºi prin susþinerea unor comunicãri de calitate, fac posibilã continuarea
acestei manifestãri ºtiinþifice”,

a declarat Lucian Dindiricã,
managerul Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman”.
Cea de-a zecea ediþie a Conferinþei ºtiinþifice internaþionale “Stat ºi societate în Europa”

este organizatã de Consiliul Judeþean Dolj prin Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” ºi Fundaþia „Alexandru
ºi Aristia Aman” în parteneriat
cu Academia Oamenilor de
ªtiinþã din România, Secþia de
ºtiinþe arheologice ºi istorice, ºi
Universitatea din Craiova, Facultãþile de ªtiinþe Sociale, Litere ºi Teologie Ortodoxã.
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Statuia ecvestrã a
Reginei Maria a fost
sculptatã de Viorel
Enache, artist plastic
de succes în Franþa.

în comuna Mãciuca

de Marielena Popa

U

nul dintre cei mai apreciaþi artiºti plastici români din Franþa ºi un
cunoscut om de afaceri vâcean
au dãruit recent României ºi, de
ce nu, lumii o operã de artã unicat: statuia ecvestrã a Reginei
Maria. Aceasta a fost lucrarea
centralã a celei de-a doua ediþii
a Taberei internaionale de
sculpturã în piatrã Mãciuca, din
judeþul Vâlcea, comuna în care
s-au nãscut cei doi iniþiatori ai
proiectului: sculptorul ºi restauratorul Viorel Enache ºi întreprinzãtorul privat Dan Niþu.

Acum am reuºit datoritã atelierelor, pentru cã o parte din artiºti lucreazã la mine, iar lucrarea va fi semnatã Atelierele Enache, deci, o chestiune de grup”.

11 artiºti au creat opt
monumente de mari
dimensiuni
Însã cei 11 artiºti plastici din
cinci þãri au fãcut mult mai mult:
încã ºapte monumente de mari
dimensiuni, realizate în piatrã ºi
marmurã ºi care vor rãmâne la
Mãciuca, expuse într-un parc
cultural unic în zona Olteniei.
Au lucrat Giovanni Carosi (Italia), Mathieu Chiva (Franþa),
Viorel Enache (România-Franþa), Zoran Grinberg (Serbia),
Joy Jarona (Chile), Anne Le
Louarin (Franþa), Kevin Meunier (Franþa), Rãzvan Mincu
(România), Fanny Pieplu (Franþa), Sergiu Sãliºte (România),
Lucina Þãran (România).

Un proiect care
a început cu o
întâlnire la ”bâlciul”
de sãptãmânã
În urmã cu câþiva ani, Dan ºi
Mirela Niþu creau fundaþia “Dumitru Drãghicescu”. Nãscut în
Mãciuca, Drãghicescu a fost diplomat, filozof, politician ºi sociolog, membru al grupului de
recunoaºtere a drepturilor românilor de a avea un stat naþional
în graniþele lor etnice la Congresul Naþionalitãþilor de la Roma,
primul român care ºi-a obþinut
doctoratul în sociologie la Sorbona. Familia Niþu a iniþiat prin
aceastã fundaþie diverse proiecte culturale. Pe de altã parte, Viorel Enache, mãciunean plecat la
Paris în urmã cu 28 de ani, întemeiase o asociaþie cu ajutorul
careia realiza tabere internaþionale de sculpturã. Într-una din
puþinele lui ºederi acasã, Viorel
25 - 31 octombrie 2017

Enache l-a cunoscut pe Dan
Niþu, la târgul de sãptãmânã de
la Mãciuca. La “bâlci”, cum îi
spun localnicii. ªi aºa s-a nãscut
un mare proiect.

Mãciuneanul Viorel
Enache a restaurat
tot ce are Franþa mai
valoros
Viorel Enache are o poveste
fabuloasã. A plecat la Paris imediat dupã Revoluþie, împreunã
cu fratele soþiei sale, care voia
sã ajungã în America. “Nu ºtiam
cã voi rãmâne, am vrut sã vãd
cum este acolo. Primele alegeri
libere din România m-au prins
la Paris. ªi când am vãzut cã aleºii erau aceiaºi, am decis sã nu
mã mai întorc acasã. Plecasem
cu o valizã, iar acum am zece
vagoane. Întâmplarea a fãcut ca
într-o searã sã mã aflu la un restaurant cu cineva, iar soþul unei
fete lucra la Luvru. Când a aflat
cã sunt sculptor, mi-a dat un numãr de telefon ºi mi-a spus sã
sun a doua zi. Aºa am început.
Pe parcurs, am fãcut peste 20 de
ºantiuere la Luvru”, povesteºte
Viorel Enache. Nu s-a gândit
niciodatã cã seara aceea din restaurant a fost ºansa vieþii sale:
“Poate cã am meritat!”. Iar datele evoluþiei sale artistice nu îl pot
contrazice. A lucrat la peste 10
catedrale în Franþa. A realizat,

între altele, coroana de spini de
la Saint Chapelle din Paris, cu
un diametru de 4 metri, ºi “Pacea”, unul din cele 18 atribute ale
regelui Ludovic al XIV lea, care
mãsoarã doi metri ºi cincizeci de
centimetri, amplasat la Palatul
Versailles. A restaurat Consiliul
de Stat ºi multe altele. A avut
ºansa sã lucreze pe cele mai mari
ºantiere cu cei mai buni sculptori ºi nu demult a obþinut încã
un contract de ºapte ani la Luvru, care îl va duce pânã la pensie.

“Banii, dacã
nu îi cauþi, vin”
La început, el ºi soþia sa, Maria, de asemenea artist plastic,
au lucrat cu statut de independenþi. Odatã cu succesul nu s-a
mai putut: “La un moment dat,
aveam ºantiere foarte importante ºi am fost obligaþi sã creãm o
societate. Avem 15-20 de sculptori care lucreazã cu noi”. Nu
vrea sã spunã câþi bani are, dã
doar de înþeles cã nu a umblat
dupã ei cu disperare: “Banii,
dacã nu îi cauþi, vin. Dacã îi
cauþi, nu vin. ªi la Mãciuca,
dacã fãceam aceastã tabãrã pentru bani, nu veneau. Dar toatã
lumea trebuie sã punã umãrul
dezinteresat. Putem rãmâne în
istorie, pentru cã ecvestra de la
Mãciuca e unicã. Nu ºtiam cã
voi face aceastã statuie aici.

“Pentru a ajunge
la fineþea Reginei
Maria, trecem
prin toatã
istoria României
de 5.000 de ani”
Întrebat dacã a reuºit sã-i confere Reginei Maria mãreþia ºi
expresia, Viorel Enache spune cã
este mulþumit de ceea ce a realizat pânã acum, împreunã cu
sculptorii Fanny Pieplu ºi Lucina Þãran: “Da, totul este acolo.
Lucrarea s-a fãcut din douã blocuri. Urmeazã degroºatul. Dar
asta se va întâmpla în luna aprilie anul viitor. Ceilalþi doi artiºti
cu care am lucrat au fost asistenþi, decizia mi-a aparþinut. Nu
a fost simplu, acum trei zile, desenând piciorul stâng din spate
al calului, am stat douã ore ca sã
gãsesc o sintezã a unei linii. Am
încercat sã aduc ceva ºi din meºteºugul francez. Am pus îngerul.
Dar pe aripa lui e o aripã romanicã, poate sã se apropie de pictura bizantinã, este foarte platã.
Apoi, am vãzut taurul sirian,
pentru cã noi, românii, avem ºi
rãdãcini persane. La un moment
dat, am vãzut perioada teutonicã a armurei din faþã. Deci, pentru a ajunge la fineþea Reginei
Maria, trecem prin toatã istoria
României de 5.000 de ani”.

Dan Niþu: “Extindem
proiectul ºi
încercãm sã
atragem fonduri
europene“
Ce va urma? A treia ediþie a

taberei intrernaþionale, a patra,
a cincea ºi tot aºa, spune Dan
Niþu. Dar proiectul va fi diversificat, anunþã acesta:
„Nu e coincidenþã faptul cã în
cadrul fundaþiei Dumitru Drãghicescu îl avem aici pe Viorel
Enache, care este foarte apreciat
în Franþa. Are atelier oferit de
statul francez, lucreazã pe strada marilor artiºti, restaureazã la
Luvru. Cu el am pus la cale
acest proiect care s-a dovedit de
succes la prima ºi a doua ediþie
ºi sper la cât mai multe. Dorim
sã beneficiem ºi de fonduri europene, sã avem ºi lucrãri din
lemn, din bronz, mai mici ºi sã
contribuim prin asta ºi la dezvoltarea turismului. Vrem ca
acþiunile noastre sã dezvolte
zona de sud a judeþului Vâlcea,
care se aflã mult mai în spate
decât zona de de nord, spre
exemplu. Toate lucrãrile celor
douã ediþii rãmâ aici, la Mãciuca. În viitor, dorim sã donãm o
parte din teren pentru un parc
la primãrie, cu condiþia sã fie
bine întreþinut. Aºa s-a întâmplat ºi la Buzãu, unde acolo sau fãcut niºte lucrãri de artã, iar
acum sunt lovite ºi vandalizate.
Bugetul de întreþinere este foarte mare, sculpturile vor avea
proiecþie pe timp de noapte, vor
trebui curãþate etc. Dacã primãria nu ºi-l va asuma, va trebui
sã avem noi grijã pânã gãsim o
soluþie”.
În contextul în care la Mãciuca se aflã singura statuie ecvestrã a unei regine a României,
Niþu intenþioneazã sã creeze un
parc cu o herghelie de cai: “Calul exprimã forþã, nobleþe, culturã, eleganþã. Noi ne dorim ca
aici sã avem ºi o herghelie ºi ne
apropiem foarte mult de materializarea acestei dorinþe”.
www.indiscret.ro

760 de containere 11
îngropate pentru
colectarea deºeurilor
în Craiova

O in
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ADMINISTRAÞIE

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, a semnat, la sfârºitul sãptãmânii trecute, contractul cu asocierea
de firme care va
amenaja ºi echipa
platformele pentru
containere îngropate
destinate colectãrii
deºeurilor în municipiul Craiova ºi va
furniza utilajele necesare gestionãrii acestora.

P

otrivit preºedintelui CJ
Dolj, Ion Prioteasa, investiþia, cu o valoare totalã de 7,5 milioane de euro, reprezintã componenta care va
definitiva Sistemul de management integrat al deºeurilor, realizat în cadrul celui mai complex proiect cu finanþare europeanã al administraþiei judeþene. „Am depãºit o provocare
importantã în cadrul demersului nostru finanþat cu aproape 54
de milioane de euro din fonduri
europene ºi avem un câºtigãtor
al licitaþiei publice pentru furnizarea ºi montarea containerelor îngropate, cu care am semnat contractul în aceste zile. Ne
aflãm, aºadar, aproape de momentul începerii investiþiei care
vine sã completeze sistemul de
gestionare a deºeurilor la nivel
judeþean, o investiþie care, de
data aceasta, este destinatã în
exclusivitate municipiului Craiova. Vorbim despre o componentã complexã ºi importantã
din proiectul cu finanþare europeanã, un contract care include
achiziþii ºi lucrãri a cãror valoare cumulatã se ridicã la 7,5 milioane de euro. Asocierea de firme cãreia i-a fost atribuit va trebui sã proiecteze ºi sã amenajeze, în Craiova, aproape 440 de
platforme, pe care va instala un
numãr total de aproximativ 760
www.indiscret.ro

de containere îngropate, destinate zonelor cu blocuri din municipiu. În acelaºi timp, vor fi
livrate 15 utilaje speciale, de
diferite tipuri ºi capacitãþi, pentru diversele operaþiuni pe care
le presupune gestionarea acestei noi reþele, de la ridicarea ºi
transportarea deºeurilor la curãþarea containerelor.
Beneficiile pe care le aduce
noul sistem sunt multiple, în primul rând pentru cã el va înlocui
actualele platforme supraterane,
ceea ce înseamnã o îmbunãtãþire a gradului de salubritate, dar
ºi un avantaj din punct de vedere estetic. În al doilea rând, prin
montarea acestor recipiente diferenþiate, se creeazã condiþiile
pentru valorificarea deºeurilor
reciclabile, întrucât obiectele din
sticlã, metal, plastic, hârtie ºi
carton vor fi colectate separat de
resturile menajere.
Dat fiind numãrul mare al lucrãrilor prevãzute în acest contract, este de aºteptat ca implementarea lui sã nu fie una facilã, însã îi vom acorda întreaga
noastrã atenþie ºi vom monitoriza derularea lui, etapã cu etapã, pentru a ne asigura cã va fi
dus la bun sfârºit în cel mai scurt
timp posibil. Contãm, în desfãºurarea acestei investiþii, pe
buna relaþie de colaborare dezvoltatã cu Primãria Municipiului Craiova, cu care avem un
parteneriat solid pentru realizarea acestui segment din Sistemul de management integrat al
deºeurilor“, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.
Contractul încheiat între Consiliul Judeþean Dolj ºi SC European Waste Technology SRL,
în calitate de lider al Asocierii
SC European Waste Technology SRL – Nord Engineering
SRL, are o valoare totalã de
34.380.393 lei, inclusiv TVA,
sumã care include preþul utilajelor specifice ºi al containerelor furnizate, precum ºi presta-

rea serviciilor de proiectare, inscripþionare, instruire ºi testare
aferente ºi executarea lucrãrilor
de montare. În cadrul contractului, vor fi construite 438 de platforme, pe care vor fi amplasate

729 de containere îngropate cu
capacitatea de 5 metri cubi ºi 30
de containere de 3 metri cubi.
Investiþia face parte din proiectul cu finanþare europeanã
„Sistem de management inte-

grat al deºeurilor în judeþul
Dolj“, cu o valoare totalã de
53,6 milioane de euro, care a
mai cuprins achiziþionarea a 32
de autospeciale pentru colectarea ºi transportul deºeurilor
menajere, a 3.906 containere de
diferite capacitãþi, a 102.985 de
compostoare individuale pentru
gospodãrii din mediul rural ºi
din oraºele Bechet ºi Dãbuleni,
închiderea depozitelor neconforme de la Calafat, Filiaºi ºi
Segarcea, precum ºi construirea
a patru staþii de transfer, a douã
staþii de compostare ºi a unei
staþii de sortare a deºeurilor.
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Râmnicu Vâlcea:
Se deschide primul nivel
al parcãrii subterane
din centru

P

rimãria Râmnicu Vâlcea
anunþã cã, începând de
joi, 26 octombrie a.c.,
primul nivel (-1) al parcajului
subteran din zona centralã –
parte din proiectul de modernizare recent recepþionat – va fi
dat în folosinþã pentru parcarea
autovehiculelor. Reprezentanþii
municipalitãþii mai informeazã

cã ºi nivelul inferior (-2) va fi
disponibil în perioada imediat
urmãtoare, astfel încât întreaga
capacitate de 196 locuri pentru
maºini (la care se adaugã cele
speciale pentru motociclete ºi
persoane cu handicap) sã poatã
fi folositã. Accesul în parcarea
subteranã din centrul Râmnicului va fi gratuit.
(M.P.)

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.

Publicitate

Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
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Budeºti-Vâlcea: Proiect
pentru o grãdiniþã
încãpãtoare ºi modernã
În comuna Budeºti,
judeþul Vâlcea, va fi
construitã o grãdiniþã
modernã ºi încãpãtoare, ca urmare a numãrului mare de copii din
localitate.
de Marielena Popa

conducerea primãriei îºi propune sã le asigure condiþii cât mai
bune”, spune primarul Vlãdulescu.
Pe lângã proiectul grãdiniþei,
au mai fost declarate eligibile
pentru finanþare un proiect de
amenajare reþea publicã de apã
uzatã în satele Linia ºi Racovi-

þa, precum ºi construirea unui
pod peste pârâul Sâmnic în
punctul DC 30 Androneºti.
Aflatã la 12 kilometri de municipiul Râmnicu Vâlcea, comuna Budeºti deþine un parc
industrial în care lucreazã 3.000
de oameni, cu perspective certe
de extindere.

P

otrivit primarului Ion
Vlãdulescu, proiectul,
care însumeazã circa 16
miliarde lei vechi, a fost declarat recent eligibil pentru finanþare, de cãtre Ministerul Dezvoltãrii prin PNDL II.
”În Budeºti, existã o singurã
grãdiniþã, în afara sãlilor pentru cei mici, aflate în fiecare
ºcoalã. Însã nu este suficient.
Avem nevoie de o grãdiniþã
nouã, modernã ºi foarte încãpãtoare. Numãrul copiilor este în
creºtere, în plus, ne dorim sã îi
aducem acasã pe preºcolarii din
comunã care învaþã la grãdiniþe
din Râmnicu Vâlcea. În Budeºti, sunt circa 500 de copii, iar

A
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de Doru Câplea
Consilier local PNL

Domnule primar,
când aveþi de gând
sã rezolvaþi problemele
din cartierul Fãcãi?!

C

Ion Vlãdulescu

Vâlcea: Proiecte finanþate
ºi proiecte care aºteaptã
finanþarea în Pãuºeºti-Mãglaºi
dministraþia comunei
Pãuºeºti-Mãglaºi, judeþul Vâlcea, a obþinut finanþarea unor proiecte care le
vor oferi localnicilor condiþii
mai bune de trai. Astfel, pentru
proiectul ”Extinderea ºi modernizarea ºcolii generale din Va-

ACTUALITATE

lea Cheii” a fost obþinutã o finanþare de 687.498 lei, de la
Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei Publice ºi
Fondurilor Europene. De asemenea, va fi reabilitat dispensarul medical din localitate, primarul Alexandru Dediu preci-

zând cã suma alocatã pentru
aceastã investiþie este de
997.450 lei. ªi proiectul privind
extinderea reþelei de alimentare cu apã în comuna PãuºeºtiMãglaºi a primit recent finanþare de circa 1,4 milioane lei
prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã (PNDL). Primãria lucreazã la documentaþia
proiectului ”Centru de zi ºi unitate de îngrijire la domiciliu în
comuna Pãuºeºti-Mãglaºi”.
„Este unul dintre proiectele europene pe mãsura 8.1. Vom face
acest centru medical într-o clãdire a primei ºcoli care a existat
în localitate ºi pe care o vom
moderniza. Investiþia prevede
dotãri cu o ambulanþã, aparaturã medicalã - inclusiv ecograf de pânã la 700.000 de euro”,
spune primarul Alexandru Dediu (foto). Potrivit acestuia, în
proiect intrã ºi lucrãrile de reabilitare, modernizare ºi dotare
a cabinetelor, modernizarea
grupurilor sanitare ºi amenajarea unei sãli de mese. (M.P.)

a urmare a solicitãrilor mai multor cetãþeni care locuiesc
în cartierul Fãcãi, sãptãmâna trecutã am mers împreunã cu alþi doi colegi consilieri locali, Flavius Sirop ºi
Marinel Florescu, pentru a
discuta cu oamenii ºi a gãsi
împreunã soluþii la problemele cu care se confruntã.
Din pãcate, aºa cum ºtiti ºi
mulþi dintre dumneavoastrã,
cartierele periferice ale Craiovei sunt date uitãrii de cãtre administraþia PSD a oraºului. Cartierul Fãcãi nu
face notã discordantã în
acest dezolant peisaj, arãtând mai degrabã ca un sat
de ev mediu decât ca un cartier al unui municipiu-reºedinþã de judeþ în anul 2017.
Problemele locuitorilor
din Fãcãi sunt multe ºi diverse, însã cu siguranþã majoritatea dintre ele s-ar fi
putut rezolva dacã administraþia era mai preocupatã de
nevoile oamenilor ºi nu de
a aloca sute de mii de euro
pentru evenimente cu iz
electoral, precum viitoarea
festivitate de inaugurare a
noului stadion din Craiova.
În Fãcãi, cu excepþia strãzii
principale, niciun alt drum
nu este asfaltat, apa de pe
domeniul public se scurge în
gospodãriile oamenilor,
inundându-le casele, transportul în comun lasã de dorit, sunt zone în care iluminatul public este inexistent
sau nefuncþional. O altã pro-

blemã majorã sesizatã de
cetãþenii din Fãcãi este cea
a siguranþei ºi ordinii publice. În ultima perioadã au
fost înregistrate numeroase
acte de vandalism, furturi
ale capacelor cãminelor de
apã ºi chiar furturi din locuinþe, oamenii solicitând
reînfiinþarea postului de
poliþie localã din zonã.
Aceste probleme pot pãrea halucinante, având în
vedere bugetul unui municipiu cum este Craiova,
însã realitatea este una
crâncenã pentru contribuabilii care au ales sã locuiascã în acest cartier. Aºa se
întâmplã când administraþia PSD aruncã banii pe fereastrã, alocând milioane
de euro pentru proiecte care
nu reprezintã prioritãþi reale sau pentru care s-ar fi
putut accesa fonduri europene.
Grupul consilierilor PNL
lucreazã la un proiect-hotãrâre de consiliu prin care sã
încercãm rezolvarea mãcar
la o parte din aceste probleme, iar la urmãtoarea ºedinþã a Consiliului Local Craiova vom interpela executivul ºi vom depune semnãturile strânse de la cetãþenii
din zonã, care aºteaptã soluþii cât mai rapide pentru
rezolvarea problemelor. Toþi
cetãþenii Craiovei meritã un
trai decent, iar primãria are
obligaþia sã se aplece cu mai
multã atenþie asupra zonelor periferice!

25 - 31 octombrie 2017

14

ADMINISTRAÞIE

Alertã de gradul zero
în primãriile din Olt
de Mihaela Bobaru

P

rimarii din Olt sunt speriaþi cã nu vor obþine la
timp avizele necesare
pentru proiectele aprobate în
cadrul PNDL 2, prin care sperau sã-ºi modernizeze localitãþile. Aºa se face cã niciun ºef nu
mai este de gãsit prin sediile administraþiilor locale. Aleargã
toþi în toate pãrþile, rugându-se
sã poatã intra în posesia hârtiilor care sã le permitã semnarea
contractelor de finanþare a proiectelor aprobate. Dacã nu vor
reuºi sã punã mâna pe documente pânã la finele sãptãmânii, cel mai probabil vor pierde
finanþarea. Termenul pânã la
care trebuie sã-ºi depunã documentaþiile la Guvern expirã pe
31 octombrie. Acesta este motivul pentru care edilii cer Executivului sã revinã la termenul
iniþial de 30 noiembrie ºi sã le
mai ofere o lunã rãgaz pentru
obþinerea documentelor.

Cu securea timpului
deasupra
proiectelor
Primarii mai au la dispoziþie
o sãptãmânã pentru a depune la
Guvern avizele ºi autorizaþiile
necesare proiectelor aprobate în
cadrul PNDL 2 ºi sã semneze
contractele. În caz contrar, ei
riscã sã piardã finanþarea pentru proiectele cu ajutorul cãrora ar putea dezvolta localitãþile
pe care le conduc. Edilii susþin
cã au fãcut tot ce a depins de ei
pentru a se încadra în cele douã
25 - 31 octombrie 2017

luni pe care guvernanþii li le-au
pus la dispoziþie, dupã devansarea termenului cu 30 de zile.
“Avem patru proiecte aprobate. În mare parte, am reuºit sã
obþinem documentele solicitate pentru semnarea contractelor.
Mai avem câteva ºi sper sã le
obþinem în aceste zile ºi sã ne
apucãm de treabã. Termenul a
fost cam scurt ºi consider cã sar impune o prelungire a acestuia, astfel încât primarii sã nu
mai stea cu sufletul la gurã cã
reuºesc sau nu sã ia toate avizele, autorizaþiile ºi hârtiile celelalte”, a declarat Anca Ileana
Voicu, viceprimãriþa comunei
Scãriºoara.
“Sã ºtiþi cã nu e o muncã
uºoarã sã obþii toate documentele necesare pentru astfel de
proiect. Ele diferã de la o investiþie la alta, trebuie sã le obþii
într-o anumitã ordine ºi sã baþi
drumul pe la tot felul de instituþii. ªi nu un drum, ci multe. Te
duci ºi întrebi, te duci cu ce þiau cerut ºi te trimit înapoi cã o
hârtie nu trebuia aºa cum ai luato, ci altfel, ºi iar pleci la drum...
Dar nu ai ce face, trebuie sã te
conformezi. Eu nu am reuºit sã
le iau pe toate, dar mai am câteva zile la dispoziþie. Dacã mã
ajutã bunul Dumnezeu, o sã reuºesc. Dacã încep sã implementez proiectele aprobate, pot sã
spun cã mã declar mulþumit” –
ni s-a destãinuit Ion Cheroiu,
primarul comunei Brâncoveni.
“Mã zbat sã obþin toate hârtiile ºi sã merg sã semnez contractul. Este important sã mergem înainte. Nu pot sã vã spun

cã a fost uºor sã alergi pe la tot
felul de instituþii, dar dacã aºa
se cere, aºa facem. Suntem prea
mici noi ca sã stãm sã judecãm.
ªi, la urma urmei, nici timp nu
avem pentru aºa ceva, cã e nevoie sã ne zbatem dacã vrem sã
se vadã ceva în urma noastrã”,
ne-a mãrturisit Matei Tudor,
primarul comunei Oboga.

Primarii se roagã
de Guvern sã-i mai
pãsuiascã mãcar
câteva zile
Speriaþi cã nu pot obþine în
timp util documentele necesare
semnãrii contractelor pentru finanþarea proiectelor aprobate
prin PNDL 2, mulþi primari din
Olt s-au plâns conducerii filialei judeþene a Asociaþiei Comunelor din România, dar ºi administraþiei judeþene. Ei au cerut
ca Ministerul Dezvoltãrii Regionale sã revinã la termenul
iniþial de 30 noiembrie. Astfel
ar obþine un rãgaz de 30 de zile,
extrem de important pentru a
putea intra în posesia avizelor
ºi autorizaþiilor necesare.
“Vor fi mulþi primari, atât din
judeþ, cât ºi din afara lui, care
vor pierde finanþarea dacã nu se
prelungeºte termenul. ªi o vor
pierde din motive care nu le pot
fi imputate. Primarii s-au zbãtut cu toþii, doar cã nu depinde
de ei eliberarea avizelor ºi autorizaþiilor, ci de instituþiile statului. Pentru obþinerea unora
este nevoie de un timp lung ºi
în condiþii normale, dar în situaþia de acum. Toþi primarii au

unul sau mai multe proiecte
aprobate, pentru fiecare se impune obþinerea documentelor,
în acelaºi interval de timp. Angajaþii de la OCPI sau de la
Mediu sau de la alte instituþii
sunt aceiaºi, au aceeaºi capacitate de muncã ºi nu pot, fizic
vorbind, sã facã faþã la volumul
mare de lucru. Noi am tras semnale de alarmã în acest sens ºi
sperãm cã ele au fost auzite. Nu
credem cã are cineva interesul
ca primarii sã piardã finanþare
pentru proiectele aprobate”, a
susþinut Ilie Chitez, primarul
comunei Bobiceºti, vicepreºedintele AcoR Olt.
“Cunoaºtem situaþia în care se
gãsesc primarii ºi încercãm sã-i
ajutãm. Noi, prin intermediul
Asociaþiei Consiliilor Judeþene,
am înaintat cãtre Guvern, în speþã cãtre Ministerul Dezvoltãrii
Regionale, o adresã prin care
solicitãm prelungirea termenului
pânã la care reprezentanþii UAT
pot depune documentele necesare pentru semnarea contractelor
de finanþare. Suntem siguri cã se
vor gãsi soluþii pentru rezolvarea acestei probleme ºi nicio primãrie nu va pierde proiectele
aprobate. Este foarte important
ca ele sã fie implementate”, a
susþinut preºedintele CJ Olt,
Marius Oprescu.

Proiectele
guvernamentale,
singura ºansã
Primarii de comune mici sunt
cei mai disperaþi de perspectiva
pierderii finanþãrii pentru proiec-

tele aprobate în cadrul PNDL2.
Pentru localitãþile lor, aceste investiþii ar putea fi singurele care
sã le dezvolte comunitãþile. Potrivit politicii duse, Uniunea Europeanã nu mai finanþeazã proiecte pentru localitãþile mici ºi
foarte mici. Aºa cã unitãþile administrativ-teritoriale cu o populaþie sub douã mii de locuitori pot
depune câte proiecte vor pe fonduri europene, cã nu au nicio
ºansã sã li se aprobe. Ca sã nu
mai vorbim de faptul cã, stând
foarte prost ºi la capitolul bugete locale, nici nu pot face uºor
proiecte pentru cã ele sunt extrem de scumpe. Prin PNDL 2,
comunele mici au putut depune
proiecte care nu au costat foarte
mult. În mare parte, banii cheltuii s-au dus pe obþinerea de avize ºi autorizaþii. Dacã nu le obþin pe toate cele solicitate ºi nu
semneazã contractele, primarii
acestor localitãþi îºi pot lua adio
de la ºansa de a avea în comunã
drumuri mai bune, apã sau canal ºi ºcoli în care elevii sã nu
fie în pericol. Cum mai mult de
jumãtate dintre localitãþile Oltului sunt mici ºi foarte mici, nu
prea se întrevede nicio ºansã de
dezvoltare dacã o pierd pe cea
de acum. De aici ºi disperarea
celor mai mulþi dintre primarii
din judeþ.
La nivelul judeþului Olt, prin
PNDL 2 au fost aprobate 206
proiecte în valoare de peste 800
milioane de lei. Acestea vizeazã introducerea de utilitãþi, reabilitãri de drumuri ºi modernizarea de ºcoli, cãmine culturale
ºi dispensaricale.
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

Gicã Popescu ºi ideea lui
de milioane

L

D

uminicã, 22 octombrie,
HCM Râmnicu Vâlcea
a învins CSM Slatina
cu 27-22 (17-15), într-un joc
contând pentru etapa a 5-a din
Liga Florilor. Este a treia victorie consecutivã în campionat
pentru sportivele antrenate de
Aurelian Roºca (principal),

Gheorghe Sbora ºi Ionel Gheorghe. Astfel, HCM a urcat pe locul 4 în clasament, demonstrând
valoare ºi forþã a grupului. Partida cu CSM Slatina s-a desfãºurat în Sala Sporturilor ”Traian” din Râmnicu Vâlcea.
”Într-un joc în devans din etapa a 6-a a Ligii Florilor, HCM

Râmnicu Vâlcea va juca miercuri, 25 octombrie, la Cluj-Napoca, cu Universitatea. Partida
se va disputa în Sala ”Horia
Demian” din localitate, va începe la ora 17,30 ºi va fi transmisã în direct de TVR HD”,
anunþã reprezentanþii HCM
Râmnicu Vâlcea.
(M.P.)

Birtu ºi Ciciu, stelele
judoului juvenil craiovean
de Antoniu Popa-Gãvãneºti

G

raþie inimosului antrenor Mihai Voinea, LPF
„Petrache Triºcu“ ºi
CSM Craiova se pot mândri cu
doi noi performeri în judoul juvenil românesc. Alexia Birtu
(10 ani) ºi Lucian Ciciu (10 ani)
au obþinut rezultate extraordinare la recent încheiatele Campionate Naþionale de Judo Newaza, fetiþa reuºind sã câºtige titlul naþional la categoria + 44
kg, în timp ce bãiatul a pierdut
www.indiscret.ro

„la mustaþã“ medalia de aur la
categoria 50 kg. Rezultatele meritorii ale celor doi copii nu sunt
deloc întâmplãtoare pentru cunoscãtorii acestui sport. De-a
lungul ultimilor ani, la diversele concursuri la care au participat, cei doi au reuºit în permanenþã locuri fruntaºe. În condiþiile în care pe plan european ºi
mondial judoul a luat o amploare fãrã precedent, iar preºedintele Federaþiei Internaþionale de
Judo este un român, Marius Vizer, este de aºteptat ca pe viitor

acest sport sã ia un avânt extraordinar în România, o þarã cu
tradiþie ºi cu rezultate foarte
bune în ultimii 25 de ani. Din
pãcate, raportat la numãrul de
locuitori, procentul de practicanþi ai acestui frumos sport este
unul foarte mic. Astfel, implicarea unor profesori în promovarea la nivelul copiilor a judoului reprezintã singura cale
spre a putea vorbi despre un viitor pe mãsura prezentului în
acest sport. Felicitãri, Mihai
Voinea!

poþi intra ca o noatenã cãpiatã.
Modul în care, la 50 de ani
(mulþi înainte!), priveºte ºi diseacã fotbalul nu te lasã indiferent. Ar fi interesant de aflat
nu cum a ajuns la concluzie, fiindcã premisele transpar, ci
schelãria ºi osatura punctului
de vedere, gata de a fi unul prezidenþial. Se poate ajunge departe, se poate ajunge numai
pânã la colþ, cluburile cu imensã potenþã ºi imagine atrag
sponsori pe mãsurã. Euro, lire,
petrodolari. Fotbalul, fenomen
social, lovitura de colþ a planetei. La fel, afacere, monopol,
marketing. Însã nu de capitalul transfrontalier este vorba, ci
de grila discreþionarã cu care
UEFA tranºeazã cotele ºi aici
puncteazã Gicã Popescu. Dincolo de principiul financiar,
existã un principiu de viaþã ordonator. Nu e fair ca din unele
campionate sã promoveze câte
douã, câte trei ºi câte patru
echipe în cea mai lãptoasã dintre ligi. Ce dacã burtoºii vor
sãri în sus. Prin comparaþie,
România va înscrie în UCL
doar campioana, ºi aceea în
tururi preliminare. Cum ar fi –
ei cu liga, noi cu mãmãliga.
Ideea de milioane a lui Gicã
Popescu nu sapã la temelia vreunui regat, doar cã mingea de
fotbal mai oboseºte ºi ea. De
glorie, de structurã, de suprastructurã, de una, de alta. Celebrul Van Basten a sesizat
ceva, dar, confundând-o cu o
damã de companie, fluieratã, a
umblat pe la farduri ºi creme.

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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Miercuri, 25 octombrie,
HCM are meci la Cluj-Napoca

a împlinirea vârstei de 50
de ani, Baciul a acordat
un amplu ºi consistent
interviu în Gazeta sporturilor.
La performanþele sale, cunoscãtor ”de la gheatã” al multor vedete de careu, fostul mare cãpitan al Universitãþii Craiova, al
Barcelonei ºi al naþionalei României are ce împãrtãºi. Analitic, reflexiv ºi nostalgic, atât cât
îi stã, pe care nu l-au ocolit nici
bunele, nici relele, Gicã Popescu meritã ascultat. Ne oprim
asupra unei singure, dar relevante idei din interviu a celui cât
pe-aci sã fie ales preºedinte al
Federaþiei Române de Fotbal,
dacã necuratul nu ºi-ar fi bãgat
coada. ”Trebuia schimbat sistemul la UEFA! Nu aº fi acceptat
niciodatã – mãrturiseºte Gicã
Popescu – sã fie în grupe locurile 4 din unele campionate, iar
din România sã dai trei baraje
pânã la grupe!” ªi mai explicit:
”Nu se poate sã fie toate la ei ºi
la noi nimic! Ei iau câte 200 de
milioane de euro pe sezon din
Europa, noi nu luãm nimic!”
Ba, luãm, Gicã. Praful de pe
tobã. Caii de la bicicletã. Nãclãiala verii ce ne podideºte odatã
cu turul trei preliminar, chiar
lauda de sine cã am ajuns la
porþile raiului. Apoi, miruiþi, ne
întoarcem la vetrele noastre
marcaþi pe veci ºi aleluia de febra marilor arene, de orfevrãria
echipelor etalon, de cum unii ºi
alþii vrãjesc balonul de aur – de
diamant, de platinã (aur gãsim
ºi în Faþa Luncii). În frazele
deloc pãºuniste ale Baciului nu
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Delia va cânta la
Craiova cu casa închisã
Lumea fascinantã a Deliei din
„Psihedelia” ajunge pe scena Sãlii
Polivalente din Bãnie, în cel mai
original spectacol live.

Râmnicul
mâzgãlit D

de Marielena Popa

D

eºi, de circa trei sãptãmâni, a intrat în vigoare o hotãrâre a
Consiliului Local Râmnicu
Vâlcea care îi sancþioneazã cu
sume cuprinse între 200 ºi
2.500 lei pe cei care fac mizerie pe domeniul public, oraºul
este încã murdar.
Pentru a demonstra cã nu se
joacã, municipalitatea a aplicat, deja, prin Poliþia Localã
ºi Corpul de control al primarului, primele amenzi ºi a dat
ºi zeci de avertismente.
Însã, în paralel cu aruncatul
pe strãzi ºi prin parcuri a tot
ceea ce unii certaþi cu bunul

simþ considerã cã le prisoseºte, în Râmnicu Vâlcea se mai
dezvoltã, nestingherit, deocamdatã, un fenomen: mâzgãlitul zidurilor. Zone din centrul oraºului sunt invadate de
nenumãrate picturi cu inscripþii inestetice care dau un aspect de urbe neîngrijitã. Dacã
în alte oraºe civilizate ale lumii manifestãrile de street art
dau culoare ºi bun gust, la
Râmnicu Vâlcea „arta stradalã” este discutabilã ºi chiar
lasã de dorit. Oare, dacã primãria ar pune la dispoziþie
anumite clãdiri pentru street
art, n-ar mai fi mãzgãlite faþade sau ganguri? Greu de crezut.
Poate cã pânã artiºtii îºi intrã în mânã, ar fi de urmat o
decizie a CL Buzãu, care
amendeazã cu sume de la 500
la 1.000 de lei scrisul sau desenul pe faþadele clãdirilor.

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

Biletele s-au pus deja în vânzare la:
Sala Polivalentã Craiova
Agenþia Teatrului Naþional ”Marin Sorescu” din Craiova
Electro Putere Mall Craiova
www.eventim.ro

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.
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Pensiunea Siva
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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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Manifestãri discutabile de street art pe
faþadele clãdirilor ºi
în ganguri

upã succesul extraordinar pe care la înregistrat la Sala Palatului din
Bucureºti, cu cel mai spectaculos
concert al anului, Delia va aduce magia din
„Psihedelia” la Craiova. Sâmbãtã, 9 decembrie, este ziua când scena Sãlii Polivalente
din Craiova se va transforma într-un univers
unic, ce îi va copleºi pe spectatori prin grandoare, culoare, personaje inedite ºi, mai ales,
ipostaze ale artistei în care fanii ei de aici nu
au mai vãzut-o pânã acum. Fiecare þinutã a
Deliei spune o poveste, fiecare melodie are
o tematicã a sa ºi niciun moment nu va semãna cu celãlalt, în cel mai original concept
artistic live din România. „Psihedelia este un
vis devenit realitate, o realitate atipicã în care
nu existã decât sunet, culoare, miºcare, luminã – toate îmbinate în cea mai neaºteptatã
formã. Sunt convinsã cã toþi cei care vor fi
alãturi de mine la Craiova ºi care vor pãtrunde în acest univers, vor trãi o experienþã unicã ºi vor experimenta o altã percepþie a realitãþii”, dezvãluie artista, care, dupã cum ºia obiºnuit deja fanii, a început pregãtirile
pentru acest show special.

