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Situaþia parcului auto al serviciilor judeþene de ambulanþã de pe tot
cuprinsul þãrii este, de foarte mulþi ani, criticã. Puþine, vechi ºi depãºite
tehnologic, ambulanþele au reprezentat un subiect fierbinte pentru toatã
lumea, de la medici ºi asistente, la pacienþi, la presã ºi politicieni. ªi,
deºi existã multe puncte de vedere legat de cine se face vinovat
pentru actuala realitate ori cum s-ar putea rezolva problemele,
toatã lumea pãrea sã fie de acord cu faptul cã, dacã lucrurile
nu se vor schimba, vom ajunge în situaþia în care pacienþii
vor muri cu zile în aºteptarea unor ambulanþe care nu
mai vin. Din nefericire, momentul acela este deja aici!

9
ªtefan Stoica:
Locurile de parcare
din centrul Craiovei
ar trebui taxate doar în
intervalul 8.00 – 17.00

Crizã de sânge
în spitalele
din Vâlcea 9

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
CMYK

te
Amãnunna
în pagi

nte
Amãnguina
în pa

12

Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

Publicitate

te
Amãnunna
în pagi

2

ACTUALITATE
Europarlamentarul
craiovean Marian Jean
Marinescu a dat un
exemplu elocvent
despre „autismul“
instituþiilor publice ºi
al politicienilor români
în ceea ce priveºte
implicarea în procesele legislative europene. Într-o conferinþã
de presã susþinutã la
Craiova, Marinescu a
dat un exemplu concret despre modul în
care Guvernul României, în speþã Ministerul Muncii ºi Justiþiei
Sociale, ºi europarlamentarii români nu
colaboreazã deloc
într-o chestiune deosebit de arzãtoare
pentru þara noastrã:
muncitorii detaºaþi.
de Cosmin Pretorian
n ultima sãptãmânã, Parlamentul European a dezbãtut în plen ºi a aprobat o
nouã directivã în ceea ce priveºte spinoasa problemã a muncitorilor detaºaþi. Având în vedere presiunile protecþioniste ale
unor state din vestul Europei, cu
vârf de lance preºedintele francez Emanuel Macron, se anunþa o dezbatere furtunoasã ºi cu
perspective reale de a lua o turnurã total defavorabilã statelor
din centrul ºi estul Uniunii Europene – România, Bulgaria,
Cehia, Ungaria, Slovacia ºi Polonia.

Î

Una susþin românii
la Consiliul
European, alta
la Parlamentul
European
„Legat de muncitorii detaºaþi,
a fost o directivã în lucru în Parlamentul European, dar ºi în
Consiliu. A fost votatã în plenul Parlamentului European,
sãptãmâna trecutã. De asemenea, a mai avut loc, în aceeaºi
sãptãmânã, o reuniune a miniºtrilor muncii din statele membre ºi au aprobat ºi ei un text.
Textul aprobat în Comisie este
diferit de textul Parlamentului.
În textul de la Consiliu, perioada maximã de detaºare a unui
lucrãtor este de un an, lucru
foarte grav pentru România, în
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„Nu au existat consultãri între
europarlamentari ºi guvern în
problema muncitorilor detaºaþi“
timp ce noi, în Parlamentul European, am cãzut de acord asupra unei perioade de doi ani, cu
o prelungire de ºase luni în rezoluþia Consiliului, dar de un an
în directiva Parlamentului“, a
declarat în conferinþa de presã
eurodeputatul liberal Marian
Jean Marinescu, vicepreºedinte al popularilor europeni, grupul parlamentar majoritar în legislativul european.

Nu existã consultãri
între guvern ºi
europarlamentari
Întrebat fiind ce a susþinut
România în Consiliu, Marian
Jean Marinescu a declarat cã a
fost surprins sã afle cã guvernul a mers pe varianta cea mai
proastã pentru þara noastrã: „ªtirile din presa internaþionalã au
evidenþiat faptul cã Macron a
câºtigat o parte din rãzboi, dar
nu întreaga luptã pentru cã urmeazã negocieri între Parlament
ºi Consiliu. Vreau sã vã spun cã
România a votat varianta din
Consiliu cea mai defavorabilã
lucrãtorilor noºtri, faþã de alte
state care nu au votat acest lucru, cum este Polonia, de exemplu. Vedem ce se va întâmpla în
negocieri întrucât Parlamentul
va insista pe varianta votatã de
noi. Parlamentul European va
susþine condiþii cât mai bune
pentru muncitorii detaºaþi pentru cã este un drept, o libertate
de circulaþie a forþei de muncã,
atâta timp cât formele sunt legale. Nu cred cã trebuie sã punem noi condiþii care sã restricþioneze aceastã libeerate, ceea
ce de fapt se întâmplã cu câteva
state care vor sã introducã niºte
reguli pentru o ºi mai mare protecþie pentru forþa de muncã din
statele respective“.
Europarlamentarul liberal a
mers mai departe ºi a afirmat
ceea ce este uluitor pentru un
stat care are menirea de a apãra
interesele cetãþenilor sãi: „Pentru cã m-aþi întrebat, vã rãspund
sincer: nu a existat nicio consultare prealabilã între europarlamentarii români ºi Guvernul
de la Bucureºti. Nu a existat
nicio înþelegere între noi pentru a susþine o cauzã comunã
favorabilã românilor. Una a sus-

þinut Guvernul, alta am susþinut
noi, europarlamentarii. Am primit o singurã chestie de la reprezentanþa României la Bruxelles, însã o chestie mai degrabã genericã“.

Viitor sumbru
pentru România
Ceea ce a declarat Marian
Jean Marinescu în conferinþa de
presã de marþi constituie un tablou sumbru al unui stat suficient de slab din toate punctele
de vedere, încât sã punã în pe-

ricol nu numai prezentul cetãþenilor sãi, ci sã le nenoroceascã ºi viitorul. La Bucureºti, se
pare cã nimeni nu conºtientizeazã cu adevãrat imensul rol pe
care îl joacã Parlamentul European pentru România. Guvernanþii noºtri actuali, ca ºi predecesorii lor, par a nu înþelege
cu adevãrat care sunt mecanismele prin intermediul cãrora se
poate influenþa procesul de legiferare european. Privit din
afarã, statul în integralitatea sa
pare o creaturã cu mai multe
capete, lipsitã de coordonare ºi

de instinctul de autoprotecþie.
Clasa politicã româneascã actualã se dovedeºte a fi suficient
de slabã încât sã punã în pericol viitorul pe termen scurt ºi
mediu al þãrii noastre. Din pãcate, acesta este rezultatul unei
degringolade absolute ce a pus
stãpânire pe aceastã þarã în ultimii 25 de ani, degringoladã alimentatã de-a lungul anilor de o
degradare acceleratã a sistemului educaþional românesc. În
aceste condiþii, viitorul þãri
noastre este departe de a fi unul
optimist!
www.indiscret.ro
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SPECIAL
cheltuielile. De fapt, PSDALDE a conceput un program
de guvernare momealã, plin de
greºeli ori ficþiuni, menit sã ia
ochii“, a afirmat parlamentarul
PNL.

Jale în parcul
Serviciului Judeþean
de Ambulanþã Dolj
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i s-a manifestat, cât se
poate de evident ºi oribil, în cursul sãptãmânii
trecute, la Filiaºi, acolo unde o
femeie de 67 de ani, victimã a
unui accident rutier, a murit
dupã ce a aºteptat zadarnic o
ambulanþã întinsã pe carosabil
ºi a ajuns la spital cu o dubã de
marfã. Din nefericire, cazul de
mai sus nu este nici pe departe
unul izolat, situaþii similare înregistrându-se frecvent. Singura diferenþã este cã nu de fiecare datã victima ajunge la spital
cu o dubã de marfã ºi nici subiect naþional de presã.

ª

Oprea: Minciuna
guvernului PSD
ucide în egalã
mãsurã cu corupþia
Dupã cum spuneam, situaþia
dezastruoasã în care se gãseºte
România atunci când vine vorba despre numãrul ºi starea
ambulanþelor a fost ºi rãmâne
un subiect ºi pentru clasa politicã. Dovada stã chiar în programul de guvernare al PSD care,
nu mai departe de anul trecut, a
lansat „Programul Naþional de
Dotare cu Ambulanþe“ care prevedea, printre altele, „înlocuirea treptatã a parcului actual de
ambulanþe“, precum ºi „o ambulanþã pentru fiecare comunã“.
„Programul de achiziþionare a
5.000 de ambulanþe pentru comunele din România este întârziat cu peste 200 de zile. PSD a
promis, în campania electoralã,
cã de la 1 aprilie va demara procedurile necesare pentru realizarea programului de achiziþionare a 5.000 de ambulanþe penwww.indiscret.ro

Ambulanþa,
urgenþã
naþionalã
Situaþia parcului auto al serviciilor judeþene de
ambulanþã de pe tot cuprinsul þãrii este, de
foarte mulþi ani, criticã. Puþine, vechi ºi depãºite tehnologic, ambulanþele au reprezentat un
subiect fierbinte pentru toatã lumea, de la
medici ºi asistente, la pacienþi, la presã ºi
politicieni. ªi, deºi existã multe puncte de
vedere legat de cine se face vinovat pentru
actuala realitate ori cum s-ar putea rezolva
problemele, toatã lumea pãrea sã fie de acord
cu faptul cã, dacã lucrurile nu se vor schimba,
vom ajunge în situaþia în care pacienþii vor muri
cu zile în aºteptarea unor ambulanþe care nu
mai vin. Din nefericire, momentul acela este
deja aici!
tru satele din România. Gradul
de implementare este de 0%“, a
declarat senatorul liberal Mario
Ovidiu Oprea, adãugând cã, din
acest motiv, „supravieþuirea a
devenit o loterie“. „Coaliþia de
guvernare a cerut voturi în
schimbul unui program stufos,
care, printre altele, cuprinde
promisiunea de achiziþionare a
5.000 de ambulanþe pentru comunele din România. ªi iatã cã,
la Filiaºi, într-un oraº cu 18.600
de locuitori, un om a murit fi-

ind privat de ºansa de a primi la
timp primul ajutor, pentru cã nu
s-a gãsit o salvare. 40 de minute s-a zbãtut pe caldarâm, iar
apoi a fost cãrat la urgenþe cu o
autoutilitarã, pentru cã singura
ambulanþã dotatã cât de cât, din
cele trei, din Filiaºi, era indisponibilã“, a precizat Oprea, în
opinia cãruia se dovedeºte cã
„minciuna guvernului PSD ucide în egalã mãsurã cu corupþia“.
„Pentru a dota fiecare localitate din România cu o ambulanþã

înseamnã cã am avea nevoie de
30.000 de persoane noi, ºoferi
de ambulanþã ºi cadrele medicale care sã le deserveascã. Asta
deoarece, pentru fiecare post
permanent, în general, ar fi nevoie de 5 persoane care sã asigure o activitate continuã.
Aceastã cifrã este uriaºã, ceea
ce face ca propunerea PSD sã
fie nerealistã în lipsa posibilitãþilor de a susþine financiar toate

Mario Ovidiu Oprea a amintit cã situaþia parcului auto al
Serviciului Judeþean de Ambulanþã Dolj este criticã, peste
70% dintre ambulanþe fiind depãºite din aproape toate punctele de vedere. „Serviciul Judeþean de Ambulanþã Dolj funcþioneazã la o cotã de avarie ºi
intervine la urgenþe cu echipamente depãºite, neperformante, pentru cã în viziunea majoritãþii aflate la guvernare, în
România scapã cine poate. În
parcul de ambulanþe de la Serviciul Judeþean de Ambulanþã
Dolj peste 70% dintre ambulanþe sunt învechite, trebuie
imediat înlocuite. Avem maºini
care au atins 500.000 de kilometri ºi unele chiar 1.000.000
de kilometri la bord. Ultima licitaþie pentru ambulanþe s-a þinut în 2008, ca atare, discutãm
la ora actualã cã ambulanþele pe
care le avem acum, chiar dacã
ele funcþioneazã, sunt depãºite
moral. Problema este urgentã ºi
este o chestiune care trebuie rezolvatã la nivelul întregii þãri”,
a declarat Mario Oprea. Acesta a precizat cã va solicita ºefului Departamentului pentru situaþii de urgenþã, Raed Arafat,
sã urgenteze reluarea procedurii de achiziþie de ambulanþe.
„Tragedia de la Filiaºi aratã
cum acest guvern se autosaboteazã ºi cum pune vieþile oamenilor în pericol. Semnalul pe
care vrem sã îl transmitem este
cã, în timp ce mor oameni,
douã ministere, cel al Sãnãtãþii
ºi cel de Interne, nu pot ajunge
la un numitor comun pentru a
demara odatã lunga procedurã
de achiziþie. Ca atare, voi interpela toate cele trei persoane:
ministrul sãnãtãþii, ministrul de
interne ºi ºeful Departamentului pentru situaþii de urgenþã. Le
voi solicita sã se aplece asupra
acestei probleme care a apãrut
la Dolj, dar care se poate extinde oricând, fiindcã acest guvern nu intervine în situaþiile de
urgenþã, ci creeazã situaþii de
urgenþã”, a conchis senatorul
liberal.
1 - 7 noiembrie 2017
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Mario Ovidiu Oprea,
preºedintele PNL Craiova

Vidanjã
Vidanjã
„home-made“ pe
pe Î
„home-made“
Aeroportul
Aeroportul Craiova
Craiova
Dupã ce, în ultimii ani, a derulat investiþii de zeci de milioane de euro, bani europeni ºi din bugetul Consiliului Judeþean Dolj, conducerea Aeroportului Internaþional Craiova a
ajuns la concluzia cã a venit vremea sã mai facã ºi economii. Aºa se face cã, în curând, vidanjarea aeronavelor s-ar
putea realiza cu o vidanjã construitã în regie proprie, achiziþia uneia noi fiind consideratã o cheltuialã prea mare.
de Dan Olteanu

D

e departe cel mai de succes proiect al CJ Dolj, Aeroportul Craiova s-a putut considera un copil rãsfãþat, cãruia pãrinþii i-au cumpãrat
toate jucãriile pe care ºi le-a dorit. Autobuze pentru pasageri, autospeciale de tot
felul, ba chiar ºi un sistem de balizaj modern care face invidios orice alt director
de aeroport din þarã ºi chiar de peste graniþe. Tocmai din acest motiv este greu de
înþeles de ce, atunci când CJ Dolj a alocat
banii necesari pentru achiziþia unei vidanje, echipament necesar printr-o prevedere a EASA (European Aviation Safety
Agency), conducerea Aeroportului Craiova a decis sã renunþe la achiziþie, prefe-

rând sã improvizeze una. Decizia a fost
anunþatã de cãtre directorul aeroportului,
Mircea Dumitru, în cadrul ºedinþei de consiliu de marþi - 31 octombrie. „(...) La vidanjã am renunþat deoarece suma licitatã
a fost foarte mare, în opinia mea. 68.000
de euro pentru o maºinã cu un astfel de
echipament mi s-au pãrut foarte, foarte
mult. Aºa cã o vom face noi. Am mai avut
una, o s-o facem ºi pe asta ºi ne vom descurca cu ceea ce avem“, a declarat Mircea Dumitru atunci când consilierii judeþeni au întrebat de ce a ales sã renunþe la
cei 205.000 de lei alocaþi.
Directorul Aeroportului Craiova a precizat cã va achiziþiona totuºi un degivror,
chiar dacã a recunoscut cã ºi preþul acestuia i s-a pãrut exagerat!

Guvernul orb
ºi lecþia morþii nevinovate

n România, probabil cã am trãi
mai mult dacã fiecare sistem near ucide mai puþin. Dacã nu neam încãpãþâna sã stagnãm în fruntea
clasamentelor care aratã Europei cât de
mulþi putem muri cu hârtii în mânã, câþi
dintre noi nu se pot vindeca ºi câþi dintre noi primesc pe nedrept condamnarea de a trãi în boalã ºi umilinþã, în
preajma unui guvern fãrã remuºcãri. La
doi ani dupã carnagiul din Colectiv,
lecþia morþii nevinovate e neschimbatã ºi la fel de gravã. Cã vorbim despre
oameni care mor fãrã sã li se dea o
minimã ºansã de supravieþuire, ca la
Filiaºi, sau cã vorbim de alt caz, în
România, zilnic se petrece câte un Colectiv mai mic. Primim forþat o lecþie
tulburãtoare, traumatizantã, pentru care
fostul guvern a plecat acasã pentru a fi
înlocuit cu altul identic, imun, care e
veºnic vinovat ºi veºnic cautã sã scape. Nu ne mai putem ura sãnãtate între
noi. Poate pentru cã atunci când rostim aceste cuvinte, mintea ne este asasinatã de faptul cã România continuã
sã aibã cel mai mare procent al mortalitãþii infantile din UE. România rãmâne pe ultimul loc la unii indicatori-cheie
care aratã calitatea vieþii populaþiei.
România era anul trecut þara membrã
a UE cu cea mai mare mortalitate infantilã, de 7,6 decese la 1.000 nãscuþivii, de peste douã ori mai mare faþã de
media UE, de 3,6/1.000 nãscuþi-vii. ªi
totuºi, raportul INS aratã cã suntem ºi
þara cu cele mai mici cheltuieli pentru
sãnãtate ºi pentru educaþie. Actualul
Guvern este aplecat pe punctaje personale, pe creºteri salariale din pix, pe
atingerea unor indicatori de imagine ºi
de schimbarea legilor justiþiei în favoarea infractorilor. Efect al lipsei accesului la îngrijiri, educaþie ºi sãnãtate,
România are cel mai mare procent de
mame cu vârsta între 10 ºi 17 ani din
UE. Rata mamelor adolescente a devenit în 2017 mai mare decât în þãri precum Burundi sau Botswana. Aceastã
situaþie a determinat Comitetul ONU
pentru drepturile economice, sociale si
culturale sã atragã atenþia Guvernului
României cã a devenit urgentã adoptarea unei strategii naþionale pentru a asigura accesul la educaþie ºi consiliere
privind sãnãtatea reproductivã pentru

tinerele ºi adolescentele din þarã. Dar,
pentru majoritatea care conduce, e mai
comod sã întregeascã la nivel mondial
raportul care confirmã cã unui copil din
patru în lume i se refuzã copilãria. În
viziunea PSD, avem dreptul de a ne naºte ºi o mie de obligaþii de a muri. În
mizeria unui salon de spital, în aºteptarea ambulanþei, sub ochii celor dragi,
în faþa celor care stau cu braþele cruciº.
O altã statisticã aratã cã, în fiecare an,
în România, sute de copii care suferã
de boli de inimã mor în absenþa centrelor de intervenþie ºi a specialiºtilor. Deºi
beneficiazã de formularul E 112, multe
familii nu au bani sã îºi asigure finanþarea pânã ajung în strãinãtate. În continuare, în România, nu se importã medicamente, nu avem acces la anumite
terapii extrem de importante ºi nici nu
existã soluþii viabile. A face performanþã în România pare din ce în ce mai dificil, dar nu, Guvernul orb nu este interesat decât de cifrele pozitive puþine,
nu de oamenii care mor cu zile.
Sã mai spun cã în 2016, peste 1.900
de oameni au murit în accidentele produse în România, conform datelor fãcute publice de Uniunea Naþionalã a
Societãþilor de Asigurare ºi Reasigurare din România. Conform aceluiaºi
raport, una dintre principalele cauze
ale numãrului ridicat de accidente grave o reprezintã structura precarã a reþelei de drumuri publice. În 2015, 90%
din drumurile þãrii aveau o singurã
bandã pe sens, dar cu toate acestea,
numãrul de accidente cu victime a
crescut considerabil pe autostrãzi. Femeia din Filiaºi a murit pe trecerea de
pietoni, pentru cã nici mãcar acel
drum, aºa cum e el, nu era semnalizat.
ªi a murit a doua oarã, pentru cã în
statul ãsta salvãrile sunt un lux. Dar
asta nu se vede de la Palatul Victoria.
Sunt lucruri prea mãrunte care nu
ajung la funcþii înalte. Sloganul României bolnave þine cu dinþii de voia ºi
paza lui Dumnezeu, ºi de ghinionul de
a rãmâne mutilaþi în þara în care PSD
alege pentru tine sã te stingi mai repede. Avem dreptul de a ne naºte. Avem
dreptul de a trãi. Dar asta devine o loterie în România lui „Continuãm împreunã”, cãreia i s-au terminat ºi perfuzia ºi transfuzia.

Ion Prioteasa ºi Mircea Dumitru
1 - 7 noiembrie 2017
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Inaugurarea Stadionului 5
I
din Craiova

naugurarea celui mai
frumos stadion din România se apropie cu paºi
rapizi. Craiovenii se vor putea bucura, în scurt timp, de
un stadion ultramodern, realizat la cele mai înalte standarde. Dupã finalizarea etapelor investiþiei, prevãzute de
legislaþia în vigoare, Municipalitatea intenþioneazã organizarea unui spectacol grandios, care sã puncteze finalizarea lucrãrilor ºi inaugurarea
Stadionului din Craiova.
Spectacolul a fost gândit ca
un eveniment unic, þinând
cont cã este unul dintre momentele cele mai aºteptate de
cãtre craioveni ºi iubitorii
sportului atât din Bãnie, cât
ºi din þarã.
Cu o capacitate de 30.000
de locuri, arena din Bãnie va
putea gãzdui competiþii fotbalistice pentru FIFA
WORLD CUP, UEFA Champions League, UEFA Europa League, FRF – Liga I,
precum ºi competiþii pentru
alte tipuri de sporturi: rugby
(Rugby Union ºi Rugby League, rugby în 7), oinã, hochei
pe iarbã, mini-hochei sau fotbal american.

De asemenea, stadionul din
Craiova oferã posibilitatea organizãrii de evenimente culturale ºi sociale de anvergurã,
concerte, târguri ºi expoziþii la
cele mai înalte standarde.

Proiectul a fost derulat de
cãtre Compania Naþionalã
de Investiþii, Primãria Municipiului Craiova având
calitatea de co-finanþator.

ACTUALITATE

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

ACTUALITATE

De trei ori Israel
n Israel, cei peste 1.200 de
kilometri parcurºi pânã în
prezent cu maºina m-au
fãcut sã-mi scot pãlãria. Am
fost la Nazaret, am urcat pe
muntele Tabor, locul Schimbãrii la faþã, ne-am dus pânã la
Cesareea, am mers întins pânã
la Marea Roºie, în sudul extrem, pentru a ne întoarce pe
altã rutã (în total 700 km), ºi
pot spune cã am cãlãtorit ca în
palmã. Curat Occident! De ce
nu ºi curat Orient? În Þara
Sfântã, n-am auzit de autostrãzi pe hârtie ºi de ºosele surpate, ca la Vest de Marea Neagrã. N-am dat gândurilor glas,
dar n-am putut sã mi le reprim
ºtiind cã pentru o amãrâtã de
ºosea Craiova – Piteºti s-a bãtut toba ani de zile. În Israel,
altele sunt instrumentele factuale exersate de cei aleºi întro entitate statalã proiectatã vizionar: ”Dacã îþi doreºti, atunci
se va împlini”. Ce îºi poate
dori, cu ardoare, o þarã clãditã
pe un sol arid, neprielnic vegetaþiei, în pofida restrânselor
zone destinate agriculturii, legumiculturii, pomiculturii ºi
irigaþiei cu picãtura? Într-un
efort asumat colectiv, s-au
plantat în numãr impresionant
arbori ºi pomi, s-au trasat grãdini ºi parcuri, s-a adus pãmânt
de calitate ºi s-a drenat pe nisip. Pânã nu demult, potrivit
legii, orice construcþie locativã era condiþionatã prin proiect de crearea ºi întreþinerea
unei zone verzi. Odatã începutul fãcut, toate acestea decurg
azi de la sine. În al treilea rând,

Î

impresionantã este grija statului faþã de vestigiile istorice.
Fãrã exagerare, Israelul este o
þarã deschisã noilor construcþii urbane, dar ºi muzeelor sau
siturilor arheologice, oricãrei
urme, bine decupate, din trecut, de la druzi la cruciaþi, de
la romani la turci º.a.m.d. Beit
Guvrin, Valea Elah, Jaffa,
Acra, Betleem, Haifa, Galileea, Ierihon, Râul Iordan, Avdat, în deºertul Negev, pe
unde au vieþuit nabadeenii,
oferã revelaþii incitante. Filme
documentare te introduc în
miezul veacurilor ºi îþi activeazã prezenþa, încât, din valurile Mediteranei, cutreieratã de corãbii, niºte stropi reci
ajung ºi la tine. Reconfortant,
deoarece, dincolo de aerul
condiþionat care nu lipseºte
din orice lift sau mijloc de
transport în comun, termometrul indicã, spre sfârºit de octombrie, chiar ºi 35 de grade
la soare. Oaspeþi veniþi din
toate colþurile mapamondului,
din America Latinã pânã în
Extremul Orient, incluzând ºi
întregul continent african, se
fotografiazã alãturi de orice
artefact, intrã în orice lãcaº de
cult. Sã nu uitãm cã Israelul
este leagãnul celor trei mari
religii – creºtinã, iudaicã ºi
islamicã. Prin excelenþã, o þarã
turisticã. Din acest punct de
vedere, Ierusalimul rãmâne
una dintre cele mai vizitate ºi
uimitoare metropole. Pe lângã faptul, deloc insignifiant,
cã soarele strãluceºte aici 365
de zile pe an.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
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Senatorul Bulacu – precizãri
despre proiectul de lege care
poate salva economia
judeþului Vâlcea

S

enatorul PNL de Vâlcea, Romulus Bulacu
(foto), a anunþat cã Senatul a aprobat recent proiectul
de lege privind instituirea zoneitampon de 100 de metri între limitele ariilor naturale protejate
ºi limitele exploatãrilor miniere, necesarã pentru crearea de
drumuri de acces la perimetrul
minier. Astfel, se creeazã premisele ca Exploatarea Minierã
Râmnicu Vâlcea sã îºi extindã
aria de exploatare pentru a livra in continuare calcar unitãþilor economice de pe Platforma
Chimicã Râmnicu Vâlcea. În
compensare, Parcul Naþionat
Buila Vânturariþa, zonã protejatã, îºi va extinde teritoriul.

”Amendamentele
aduse vor
îmbunãtãþi
legislaþia ariilor
protejate”
”Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege privind instituirea
zonei-tampon de 100 de metri
între limitele ariilor naturale
protejate ºi limitele exploatãrilor miniere, necesarã pentru crearea de drumuri de acces la perimetrul minier. În urma cestui
vot, am observat un val de critici cum cã acest proiect ar avea
ca efect distrugerea mediului.
Total fals! Amendamentele aduse vor îmbunãtãþi legislaþia ariilor protejate, în sensul cã se oferã posibilitatea comunitãþilor sã
se dezvolte armonios, în special,
în infrastructurã ºi utilitãþi. În
prezent, cadrul legal este restric-

tiv. În zonele ariilor protejate,
canalizarea, racordarea la utilitãþi, dezvoltarea infrastructurii
sunt imposibil de realizat. Este
greºit sã condamni comunitãþi
întregi la subdezvoltare ºi sã le
laºi sã trãiascã în secolul XXI
ca în Evul Mediu, cu apã din
fântânã ºi cu lumânãri ca sursã
de luminã. Cu toþii avem dreptul la civilizaþie. În acelaºi timp,
în zona ariilor protejate, existã
exploataþii miniere, vitale pentru economia judeþelor ºi care
se aflã în imposibilitatea de aºi desfãºura activitatea. Lucrãrile de strictã necesitate trebuie
exceptate din lista interdicþiilor
pe care le presupune o zonã protejatã.
Noile limite ale ariilor naturale protejate vor fi trasate astfel încât perimetrul exploataþiei
miniere sã fie în afara ariei naturale protejate. Suplimentar,
între noile limite ale ariei naturale protejate ºi limitele exploatãrii miniere va fi pãstratã o
zonã minimã, tampon, de 100
metri lãime, pe toatã lungimea
de grãniþuire.
Mai mult, aria protejatã primeºte compensare. Modalitatea
de modificare a limitelor, potrivit proiectului de lege, se realizeazã la cererea titularului de licenþã prin „act administrativ al
conducãtorului autoritãþii publice centrale de protecþie a mediului. Modificarea va fi avizatã numai în situaþia în care, prin
grija ºi pe cheltuiala titularului
de licenþã, va fi instituit regimul
de arie naturalã protejatã pe o
altã suprafaþã adiacentã ariei
naturale protejate, situatã oriun-

de pe graniþa acesteia. Suprafaþa minimã adusã în compensare
va fi echivalentã cu suprafaþa
scoasã de pe teritoriul ariei naturale protejate, majoratã cu
zona tampon”, explicã parlamentarul liberal.

”Fãrã aceste
prevederi,
dezvoltarea
economicã
a judeþului era pusã
în pericol”
Romulus Bulacu subliniazã
cã fãrã aceste amendamente,
consecinþele pentru economia
judeþului Vâlcea ar fi grave:
”Pentru judeþul Vâlcea, aceste
amendamente aduse OUG 57/
2007 oferã posibilitatea Carierei de la Bistriþa sã-ºi desfãºoare activitatea. Fãrã aceste prevederi, dezvoltarea economicã
a judeþului era pusã în pericol.
Exploatarea minierã îºi închidea
porþile, ceea ce ar fi dus la efecte dramatice pentru USG, SC
CET Govora SA ºi consecinþe
negative pentru platforma chimicã. Aº dori sã mai fac ºi o
ultimã menþiune, dar poate cea
mai importantã: mã aflu în Parlamentul României ca senator,
reprezentant al judeþului Vâlcea
ºi orice decizie pe care trebuie
sã o iau vizeazã, în primul rând,
necesitãþile comunitãþii noastre”, precizeazã senatorul PNL.
Proiectul urmeazã sã ajungã
ºi la Camera Deputaþilor care
este for decizional.
(M.P.)
www.indiscret.ro

Râmnicu Vâlcea: Evenimente
în zona centralã sub genericul
”Ne vedem «La Ceas»!”
P

rimãria Râmnicu Vâlcea anunþã o serie de
evenimente, dintre
cele mai diverse, care vor fi
organizate în zona centralã a
municipiului, recent datã în
folosinþã, pânã la finele lunii noiembrie, când va demara amenajarea Târgului ”Decembrie Magic”. Spectacole
de animaþie stradalã, teatru
de pãpuºi, concerte corale ºi
camerale vor fi tot atâtea motive pentru ca râmnicenii sãºi dea întâlnire ”La Ceas”, în
Scuarul Mircea cel Bãtrân.
Programul manifestãrilor
este urmãtorul, cu precizarea
cã în cazul unor condiþii meteo nefavorabile (ploaie,
vânt puternic sau temperaturi
sub normalul perioadei),
spectacolele se anuleazã:
- sâmbãtã, 4 noiembrie, ora
13.30: Concert ”Bijuterii corale” susþinut de Corul ”Euphonia” al Filarmonicii ”Ion
”Dumitrescu;
- marþi, 7 noiembrie, ora
10.00: ”Festivalul Toamnei”,
eveniment preconizat de Inspectoratul ªcolar Judeþean
Vâlcea cu participarea

preºcolarilor de la grãdiniþele
din municipiu;
- sâmbãtã, 11 noiembrie, ora
11.00: Spectacol de animaþie
stradalã al Teatrului Municipal

”Ariel” cu piesa ”Pãpuºi lumeºti”, dupã texte de Vasile
Alecsandri (”Pãpuºi lumeºti sã
tot stai sã le priveºti”);
- sâmbãtã, 18 noiembrie, ora

13.30: Concert cameral ”Bijuterii muzicale” susþinut de Filarmonica ”Ion Dumitrescu”;
- sâmbãtã, 25 noiembrie, ora
11.00: Spectacol de teatru de
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pãpuºi al Teatrului Municipal
”Ariel” cu piesa ”Rina Detectiv ºi Lumea Magicã” – o poveste ce aduce pe scenã personaje fantastice, eroi nemuritori ºi creaturi magice care
îi invitã pe cei mici sã le afle
povestea ºi le fie alãturi în
aventura vieþii lor.

Situaþia lucrãrilor derulate de SC Apavil SA în municipiul Rm. Vâlcea
în perioada 23 – 27 octombrie 2017
SC APAVIL SA a
desfãºurat ºi în sãptãmâna 23 – 27 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 strada Ion Referendaru Bl I 3.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 4 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile: Ion Referendaru Bl I3, Sc
A, Eftimeºti nr. 68, 1 Mai, Poenari intersecþie cu strada Prunului.
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare în zonele: Vlãdeºti, Ariwww.indiscret.ro

nilor, bulevardul Dem Rãdulescu, Budeºti, Goranu, Dãeºti,
Fedeleºoiu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au curãþat manual cãminele de canalizare ºi gurile de scurgere pe strãzile: N. Bãlcescu,
Carol I, Dacia, M. Eminescu,
M. Temelie, Luceafãrului, b-dul
Tineretului, N. Titulescu, Regina Maria, M.V. Popescu, Cerna, General Magheru, Ostroveni, Zoo;
- s-au continuat lucrãrile pentru dezafectarea branºamentului
PT ACR, 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 (strada Luceafãrului, bloc A1, Cinema Flacãra,
bl B0/A);
- Centru (Strada Regina Maria, bl C3, strada General Praporgescu, strada General Magheru);
- precum ºi pe strãzile: CLT
Timiº, Aleea Cocorilor, bl 26,
Eftimeºtilor nr.12, Carpaþi
nr.18, CLT Nord-Supeco, Aleea Olãneºti, bloc 6.
39 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 16
documentaþii tehnice.
1 - 7 noiembrie 2017

Târgul Meºterilor
8
CULTURÃ Populari ºi-a
desemnat câºtigãtorii
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Eliminarea subvenþiei
la energia termicã
trebuie amânatã

C

C

Durãu - muzeograf, Muzeul
Olteniei Craiova, ºi Lupu Bogdan, referent, Muzeul Olteniei
Craiova.
Premiul „Cetatea Bãniei”
pentru întreaga activitate, acordat de Primãria municipiului
Craiova:
Gheorghe Gârbovan (ceramicã) – ªiºeºti, Mehedinþi;
Marele Premiul ºi Trofeul
Festivalului:
Maria Gibu (þesãturi) – Frânceºti, Vâlcea
Tineret
Premiul I – Ionel Mischiu (ceramicã) - Horezu, Vâlcea;
Premiul II – Attila Denes (ceramicã Corund) - Corund, Harghita;
Premiul III – Filip Tinca (þesãturi) - Sinaia, Prahova

Adulþi
Premiul I – Gheorghe Iorga
(ceramicã) - Horezu, Vâlcea;
Premiul II – Pompiliu Ciolacu (icoana de vatrã) - Tg. Jiu,
Gorj;
Premiul III – Constantin Þanea (prelucrare lemn) -Vlãdeºti,
Vâlcea
Reamintim cã, în perioada 2729 octombrie, în Piaþa „Mihai
Viteazul”, a avut loc cea de-a
XL-a ediþie a Târgului Meºterilor Populari, eveniment la care
au participat peste 100 de participanþi din întreaga þarã, ºi o
gamã diversificatã de artefacte
ale creaþiei tradiþionale, de unde
nu au lipsit ceramica, împletiturile din lânã sau nuiele, costumele populare sau produsele
alimentare tradiþionale.

aplecat spre apãrarea intereselor consumatorilor, a celor casnici în primul rând.
Sunt convins cã putem gãsi
soluþii pentru a amâna eliminarea acestei subvenþii. Partenerii noºtri de la Bruxelles trebuie sã înþeleagã cã România
nu este încã pregãtitã la acest
moment sã elimine total subvenþia pentru energie termicã,
atât în ceea ce priveºte subvenþia acordatã de autoritãþile locale, cât ºi subvenþia acordatã
de Guvern, prin Ministerul
Dezvoltãrii Regionale.
Amânarea cu încã 3-4 ani a
eliminãrii acestei subvenþi ar
trebui folositã atât de Guvern,
cât ºi de autoritãþile locale pentru a face investiþii masive în
infrastructura termicã. Investiþii prin care sã se elimine
pierderile atât de importante la
acest moment, pierderi care se
reflectã automat în facturile
consumatorilor.
Eliminarea acestor pierderi
ar duce la o facturã de întreþinere considerabil mai micã ºi
atunci se poate pune problema eliminãrii în mod treptat a
subvenþiei la energia termicã.
Cred cu tãrie cã aceasta ar
trebui sã fie logica de abordare
a acestei probleme care devine
una cu adevãrat presantã.

Publicitate

âºtigãtorii premiilor
Târgului Meºterilor
Populari, Craiova
2017, desemnaþi de comisia formatã din: prof. dr. Florin Ridiche, directorul Muzeului Olteniei Craiova, dr. Ionuþ Dumitrescu – ºef secþie, Muzeul Judeþean Vâlcea, dr. Albinel Firescu – ºef secþie, Muzeul Judeþean Gorj, prof. Florentina
Pleniceanu – ºef secþie, Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier, Drobeta -Turnu Severin; prof. dr.
Cornel Bãlosu – etnograf, prof.
ªtefan Enache – etnograf, dr.
Irinel Cãnureci – muzeograf,
Muzeul Olteniei Craiova, Aniºoara Bãlan – muzeograf, Muzeul Olteniei Craiova, dr. Roxana Deca – muzeograf, Muzeul
Olteniei Craiova, Loredana

a reprezentant al doljenilor în Parlamentul
României – ºi al celor
care m-au votat în 2016, ºi al
celor care nu mi-au acordat
votul – , am obligaþia sã apãr
interesele legitime ale tuturor.
Mã gândesc cu îngrijorare ce
ar însemna pentru cei mai
mulþi dintre craioveni ºi doljeni renunþarea la subvenþia
pentru energia termicã la termenul din calendarul actual
prevãzut cu Uniunea Europeanã, adicã aprilie 2018.
Cu siguranþã, o afectare importantã a calitãþii vieþii lor,
cheltuieli suplimentare importante pentru plata facturilor la
energia termicã, iar pentru
mulþi imposibilitatea achitãrii
acestora.
Nu cred cã ar fi normal ca
ºi creºterea veniturilor românilor sã fie afectatã de mãsura
eliminãrii acestei subvenþii.
De aceea mã alãtur, prin
aceste rânduri, acelor voci care
cer executivului sã ia mãsuri
pentru prorogarea termenului
privind renunþarea la subvenþia pentru energia termicã. Personal voi discuta aceastã problemã, în calitate de parlamentar, cu colegul meu din ALDE,
Toma Petcu – ministrul energiei, pe care îl ºtiu ca un om
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ªtefan Stoica:
Locurile
de parcare
din centrul
Craiovei
ar trebui
taxate doar
în intervalul
8.00 – 17.00
Preºedintele PNL
Dolj, ªtefan Stoica,
a declarat recent cã,
la urmãtoarea
ºedinþã a Consiliului
Local Craiova,
consilierii PNL vor
propune modificarea hotãrârii prin
care parcãrile din
zona centralã a
oraºului au fost
transformate în
parcãri cu platã.

L

iderul liberalilor doljeni spune cã taxarea
ar trebui aplicatã doar
în zilele lucrãtoare, în intervalul 8.00 – 17.00, atunci
când au program toate instituþiile din zonã. „La urmãtoarea ºedinþã a Consiliului Local Craiova, consilierii PNL
vor veni cu o propunere astfel încât locurile cu platã sã
fie supuse taxãrii doar în intervalul 8.00 – 17.00, astfel
încât riveranii sã aibã unde
parca atunci când se întorc de
la muncã. De asemenea, locurile de parcare ar urma sã
fie fãrã platã ºi în weekend,
precum ºi în zilele libere, sãrbãtori legale. În acele zile cetãþenii nu au nevoie nici la
Prefecturã, nici la Primãria
www.indiscret.ro

Craiova pentru cã aceste instituþii sunt închise. Membrii
organizaþiei noastre vor merge pe teren ºi vor strânge semnãturi de la locuitorii din zona
centralã astfel încât propunerea noastrã sã aibã ºi susþinerea cetãþenilor, iar actuala administraþie sã înþeleagã cã este
nevoie sã modificãm acea
hotãrâre de consiliu“, a declarat preºedintele PNL Dolj.
Acesta a precizat cã acest sistem este folosit în mai toate
marile oraºe europene.
Reamintim cã, în luna septembrie, odatã cu finalizarea
lucrãrilor de reabilitare ale
strãzii A.I. Cuza, municipalitatea a introdus o taxã suplimentarã pentru locurile de
parcare din zona centralã a
oraºului. Este vorba despre
parcãrile publice de pe strada Romul – 28 de locuri; strada A.I. Cuza (sectorul cuprins între intersecþia cu str.
Unirii ºi intersecþia cu str.
Arieº) – 94 de locuri ºi strada C.S. Nicolãescu-Plopºor
(sectorul cuprins între intersecþia cu str. A.I. Cuza ºi intersecþia cu str. Olteþ) – 17
locuri. Astfel, ºoferii sunt
obligaþi sã achite o taxã de
0,50 eurocenþi + TVA pe orã
dacã aleg sã parcheze pe respectivele locuri.

SPECIAL

Crizã de sânge în spitalele din Vâlcea
Preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea,
Constantin Rãdulescu
(foto), le solicitã primarilor sã se implice
în campania de recoltare de sânge ºi sã
popularizeze facilitãþile pe care le primesc
donatorii voluntari.
„Prin intermediul unei adrese transmise Consiliului Judeþean Vâlcea, conducerea Centrului de Transfuzie Sanguinã
Vâlcea ne informeazã cã numãrul donatorilor de sânge a scãzut dramatic în judeþul Vâlcea,
fapt ce poate periclita asigurarea stocului de sânge ºi a componentelor sanguine de care au
nevoie unitãþile medicale vâlcene, motiv pentru care solicitã

probleme ºi sã afiºeze la sediile
instituþiilor pe care le conduc o
listã cu drepturile donatorilor
voluntari de sânge“, informeazã CJ Vâlcea.

„Sper cã vâlcenii
vor înþelege acest
strigãt de ajutor”
sprijinul instituþiei noastre. Pentru evitarea unor sincope în asigurarea necesarului de terapie
transfuzionalã pentru pacienþii
din judeþul nostru, Constantin
Rãdulescu, preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, a dispus
transmiterea unei circulare cãtre toþi primarii din judeþul Vâlcea, prin care le solicitã sã se
implice în rezolvarea acestei

„Scãderea dramaticã a numãrului de donatori ai Centrului de
Transfuzie Sanguinã Vâlcea
este un subiect care trebuie sã
ne preocupe ºi pe noi, conducãtorii unitãþilor administrativteritoriale, ºi de aceea m-am
adresat primarilor vâlceni cu
rugãmintea de a face publice
aceste drepturi ale donatorilor
voluntari. Consider cã este de
datoria noastrã sã ne implicãm
în educarea ºi informarea cetãþenilor cu privire la importanþa
donãrii de sânge ºi la drepturile
donatorilor voluntari, care, pe
lângã mulþumirile autoritãþilor
pentru generozitatea gestului
lor, pot primi ºi unele recompense materiale. Sper cã demersul meu îºi va atinge scopul ºi
cã vâlcenii vor înþelege acest
strigãt de ajutor, în beneficiul
bolnavilor care au nevoie de terapie transfuzionalã. Tuturor le
mulþumesc anticipat pentru implicare”, a declarat Constantin
Rãdulescu.

Ce primesc
donatorii de sânge
În prezent, un donator de sânge primeºte din partea Guvernului tichete de masã în valoare de 63 de lei, o zi liberã de la
serviciu sau de la ºcoalã, transport gratuit, precum ºi un set de
analize gratuite.
1 - 7 noiembrie 2017
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se odihneºte
odihneºte
Euro
Euro se
aproape de
de 4,6
4,6 lei
lei
aproape
n perioada analizatã perechea euro/leu a fost stabilã, cursul oprindu-se
aproape de 4,6 lei. Mult mai
agitatã a fost evoluþia celorlalte valute majore, a cãror medie se calculeazã funcþie de
parcursul lor faþã de euro.
Volatilitatea cursului monedei unice s-a rezumat la 4,5974
– 4,5980 lei. La finalul intervalului, media a fost stabilitã
la 4,5974 lei, într-o ºedinþã în
care tranzacþiile s-au realizat
într-un culoar îngust, 4,596 –
4,606 lei, cu închiderea la
4,597 – 4,60 lei.
Cursul dolarului american sa miºcat în culoarul 3,8935 –
3,9531 lei, iar la finalul perioadei media a fost stabilitã la
3,9512 lei, când cotaþiile din
piaþã au fluctuat între 3,95 ºi
3,972 lei.
Moneda elveþianã s-a depreciat pe pieþele internaþionale pânã la 1,171 franci/euro,
cel mai mic nivel din 15 ianuarie 2015, atunci când Banca Naþionalã a Elveþiei a decis sã renunþe la pragul minim
de 1,20 franci/euro. La sfârºitul intervalului, tranzacþiile
se realizau la 1,159 – 1,165
franci/euro, astfel cã media a
crescut de la un minim de
3,9303 la 3,9607 lei.
Pentru perioada urmãtoare,
se anticipeazã o creºtere a deficitului (4,1% din PIB, în al
doilea trimestru, cel mai mare
din Uniunea Europeanã, conform ultimelor date publicate
de Eurostat), în condiþiile în
care s-au înmulþit proiecþiile
negative asupra modului în
care PSD gestioneazã bugetul,
ceea ce a determinat o creºtere
a preþului la care România are
acces la banii investitorilor.
Astfel, conform Finanþelor,
luna aceasta au fost respinse
ofertele de cumpãrare a ºase
emisiuni de titluri de stat, iar
numãrul lor va creºte în lunile
urmãtoare.
Perspectivele leului rãmân
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Î

sumbre, aºa cum o aratã ºi ultimul raport pe luna septembrie al analiºtilor grupaþi în
CFA România. Ei anticipeazã
un curs euro/leu pentru orizontul de ºase luni de 4,63 lei,
în timp ce pentru orizontul de
12 luni valoarea medie a cursului previzionat este de
4,6696 lei.
Acelaºi pesimism este reflectat ºi de indicatorul de încredere macroeconomicã al
CFA România, care a scãzut
comparativ cu august de la 5,3
puncte la 45,4 puncte, cea mai
coborâtã valoare din iunie
2013.
În piaþa monetarã, indicii
ROBOR au avut o evoluþie ascendentã, cei pe termen mediu
instalându-se confortabil peste 2%. Indicele la trei luni a
încheiat perioada la 1,82%, cel
la ºase luni la 2,02%, cel la
nouã luni la 2,08%, iar cel la
12 luni la 2,13%.
Perechea euro/dolar a involuat de la 1,1837 pânã la
1,1575 dolari, cel mai scãzut
nivel de la sfârºitul lunii iulie.
La finalul perioadei, tranzacþiile se realizau între 1,1594 ºi
1,1642 dolari.
Deprecierea euro a fost provocatã de decizia BCE de a reduce din ianuarie programul
sãu de achiziþii de active de la
60 de miliarde la 30 de miliarde de euro pe lunã pânã în septembrie 2018, dar ºi de faptul
cã în ciuda uraganelor, creºterea economicã a SUA în al
treilea trimestru a fost de 3%,
potrivit unei prime estimãri.
Evoluþia pozitivã a economiei americane va permite Rezervei Federale sã opereze a
treia majorare din acest an a
dobânzii-cheie, la 1,25 –
1,5%, ºi eventual trei noi creºteri în 2018. Aceste mãsuri au
darul de a face dolarul mai
atractiv pentru plasamente.
Analiza cuprinde
perioada 24 – 30 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.
1 - 7 noiembrie 2017

METRO repoziþioneazã
franciza LaDoiPaºi
ºi îºi propune sã
ajungã la peste 2.000
de magazine în 3 ani
Retailerul METRO Cash & Carry repoziþioneazã brandul de proximitate LaDoiPaºi ca
francizã independentã ºi þinteºte un numãr
de 2000 de magazine pânã în 2020. Decizia
vine, pe de o parte, pe fondul preferinþei tot
mai crescute a consumatorilor pentru cumpãrãturi rapide de proximitate, dar ºi din
dorinþa de a susþine antreprenorii locali la
nivel naþional.
n prezent, reþeaua La
DoiPaºi numãrã 430 de
magazine, rãspândite pe
întreg teritoriul þãrii, dintre
care 25 de noi locaþii au fost
inaugurate în ultimele douã
luni. Pentru a susþine dezvoltarea acceleratã a reþelei,
METRO a iniþiat un program
amplu care integreazã campanii de marketing, remodelãri de magazine, training
pentru forþa de vânzãri ºi instrumente de management al
afacerii.

Î

clienþilor ºi aspiraþiile antreprenoriale, numitorul comun fiind
reprezentat de comunitatea localã. Prin programul de afiliere
LaDoiPaºi, comercianþii au acces la consultanþã pe toate zonele afacerii, de la branding, la
sortiment de produse, acces la
preþuri competitive de achiziþie,
transfer de know-how, echipamente moderne ºi comunicare

integratã de marketing. Toate
aceste elemente contribuie la
crearea unei experienþe plãcute
de cumpãrare pentru client, respectiv a unui business profitabil pe termen lung pentru antreprenorul român.
Deºi cifrele actuale din piaþã
aratã cã românii încep sã se îndrepte tot mai mult cãtre comerþul modern, LaDoiPaºi reinterpreteazã comerþul tradiþional,
adresând într-o manierã simplã
principalele aºteptãri ale clienþilor: rapiditate, proximitate, familiaritate ºi apartenenþa la comunitate. Potrivit studiilor interne, clientul LaDoiPaºi are între
35 ºi 54 de ani, este cãsãtorit ºi
dispune de venituri medii lunare pe gospodãrie de peste 3.000

Comerþ tradiþional
vs. modern
LaDoiPaºi propune un
model de business independent ºi sustenabil, care reflectã deopotrivã aºteptãrile
www.indiscret.ro

lei. „Dorim sã venim în sprijinul antreprenorilor ºi al micilor comercianþi cu un model de business viabil ºi adaptat dinamicii socio-economice. Prin susþinerea dezvoltãrii magazinelor independente de proximitate, contribuim
la consolidarea comerþului
tradiþional ºi a ecosistemului
de antreprenoriat local. Clientul LaDoiPaºi îºi doreºte cumpãrãturi rapide, plãcute, întrun mediu familiar, parte din
viaþa comunitãþii”, a declarat
Violeta Luca, Retail Director
Metro Cash & Carry România.
Datele cele mai recente din
industria bunurilor de larg
consum aratã cã, în continuare, comerþul tradiþional rãmâne o piaþã relevantã, ce a atins
în 2016 valoarea de 24 miliarde lei, în creºtere cu 11%
faþã de anul precedent. Evoluþia a fost determinatã atât de
creºterea salariilor ºi a facilitãþilor fiscale, cât ºi de modificarea preferinþei consumatorilor în favoarea magazinele de proximitate.
Pentru a deveni partener
METRO al francizei LaDoiPaºi, antreprenorii trebuie sã
îndeplineascã mai multe condiþii care vizeazã atât calitatea afacerii ºi potenþialul de
dezvoltare al acesteia, cât ºi
angajamentul antreprenorului
pe termen lung ºi pasiunea
pentru comerþ.
LaDoiPaºi este un lanþ de
magazine de proximitate, înfiinþat în 2012 de cãtre METRO Cash & Carry România,
lider pe piaþa magazinelor de
proximitate în regim de francizã, cu un numãr total de 430
de magazine la nivel naþional,
în prezent. METRO este liderul comerþului cu ridicata la
scarã mondialã. Compania
opereazã în 35 de þãri ºi numãrã peste 150.000 de angajaþi la nivel mondial. În anul
financiar 2015/2016, METRO a înregistrat vânzãri de
aprox. 37 miliarde €.
METRO Cash & Carry România a fost lansatã oficial în
România în luna octombrie a
anului 1996, prin deschiderea
primului centru de distribuþie,
în Bucureºti. Distribuþia naþionalã a magazinelor METRO
România este urmãtoarea: 5
centre în Bucureºti, câte 2
centre în Braºov, Constanþa,
Timiºoara ºi câte un centru în
fiecare din urmãtoarele oraºe:
Cluj, Bacãu, Iaºi, Craiova,
Baia Mare, Piteºti, Galaþi,
Ploieºti, Oradea, Sibiu, Suceava, Tg. Mureº, Arad,
Deva, Satu Mare, Piatra
Neamþ, Buzãu, Târgoviºte ºi
Turda.
www.indiscret.ro

CET Govora insolvenþã
ºi crizã de
meseriaºi
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Dinu Constantinescu

Preºedintele CJ Vâlcea anunþã cursuri
de specializare
pentru lãcãtuºi
mecanici, electricieni,
strungari etc.
de Marielena Popa

„Vom forma
personal, altã
soluþie nu avem”
Crizã de meseriaºi la CET
Govora, cel mai mare producãtor de energie electricã ºi termicã din judeþul Vâlcea. Unitatea
economicã aflatã în insolvenþã
are din ce în ce mai puþini electricieni, lãcãtuºi mecanici,
strungari etc. Datã fiind aceastã stare de fapt, preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea,
Constantin Rãdulescu, a anunþat în ºedinþa de luni, 30 octombrie, cã se aflã în fazã de autorizare cursuri pentru specializarea în astfel de meserii. „Este o
realitate tristã, nu mai existã
meseriaºi. Se lucreazã la obþinerea tuturor autorizaþiilor, în
aºa fel încât CET-ul ºi societãþile conexe sã specializeze oameni în procesul de producþie,
pentru cã, din pãcate, nu ne vin
din ºcoalã lãcãtuºi mecanici,
strungari, electricieni etc. Vom
forma acest personal mediu, altã

soluþie nu avem”, a subliniat
preºedintele CJ Vâlcea. Acesta
a mai declarat cã la CET Govora este crizã ºi de ingineri.
Fostul administrator special al
CET Govora, ªtefan Pralã, a afirmat cã la aceastã unitate economicã se fac eforturi pentru pãstrarea profesioniºtilor. „În 2017,
mai mult de 60 la sutã din reducerea de cheltuieli cu personalul
a fost redirecþionatã pe creºteri
salariale la Secþia producþie, pentru a menþine profesioniºtii ºi ai stimula sã rãmânã în unitate.
Procesul de restructurare privind
capitalul uman este la limita suportabilului, de aici încolo trebuie gãsite alte soluþii”, a precizat Pralã.

Avocatul Dinu
Constantinescu,
noul administrator
special
În cadrul aceleiaºi ºedinþe,
consilierii judeþeni l-au votat cu
30 de voturi pentru (n.r. douã
împotrivã) pe avocatul Dinu
Constantinescu, în funcþia de
administrator special al CET
Govora. Om cu vederi de dreapta
prin educaþie ºi profesie, Constantinescu s-a þinut însã departe de politicã. Iar în ce priveºte
relaþiile de pânã acum cu CET
Govora, el a reuºit, în calitate de

avocat, sã readucã la serviciu
câþiva angajaþi disponibilizaþi.
Cu prilejul numirii sale în funcþia de administrator special, Dinu
Constantinescu a avansat câteva prioritãþi: „Îmi revine o sarcinã grea, a fost o provocare pe
care am primit-o din partea preºedintelui Constantin Rãdulescu
(…). Prioritatatea numãrul unu
este sã asigurãm confortul râmnicenilor prin poziþia pe care o
deþin. Apoi, locurile de muncã,
pe care le cunosc îndeaproape,
pentru cã m-am confruntat cu o
serie de litigii în cadrul CET
Govora ºi ºtiu ce înseamnã aceste locuri de muncã pierdute pentru oameni”. Constantinescu a
mai adãugat cã vor trebui adoptate mãsuri care, atât la CET
Govora cât ºi la unitatea minierã de la Berbeºti, sã nu genereze
pierderi, nici de producþie ºi nici
pe plan social.

„Domnule avocat,
vã eliberez
de obligaþia de
a mã trece strada”
În acest context, s-a consumat ºi un moment ilar, preºedintele CJ Vâlcea fãcând referire la speculaþiile pe seama
bunei sale relaþii cu noul administrator al CET: „Domnule
avocat, cu aceastã ocazie vã
eliberez de obligaþia de a mã
trece strada în fiecare zi, pentru cã se spune cã nici strada
nu o trec fãrã dumneavoastrã”.
CET Govora a intrat în insolvenþã în luna mai 2016, administrator judiciar fiind numitã
firma Euro Insol, condusã de
Remus Borza. Fostul administrator special, ªtefan Pralã, a
declarat cã nu poate estima o
datã a ieºirii din insolvenþã.
1 - 7 noiembrie 2017
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Împreunã de o jumãtate
de secol
Primãria Bãile Olãneºti a premiat cuplurile care au împlinit 50
de ani de cãsãtorie

O

pt familii din Bãile Olã
neºti, judeþul Vâlcea,
care au împlinit 50 de
ani de cãsãtorie, au fost premiate recent de conducerea primãriei.

”Primarul Sorin Vasile Vasilache a oferit fiecãrui cuplu o
diplomã de fidelitate ºi un premiu de 500 de lei, i-a felicitat
pentru înþelepciune ºi experienþa de viaþã care constituie o sursã de învãþãturã pentru toþi cetãþenii, ºi i-a asigurat de toatã
admiraþia ºi preþuirea autoritãþii publice locale”, anunþã Primãria Bãile Olãneºti. (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.
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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.

1 - 7 noiembrie 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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Premii „Sub bagheta lui Merlin“
pentru spectacolul Furtuna ºi
Teatrul Colibri Craiova
T

eatrul pentru copii ºi tineret Colibri Craiova a
participat cu spectacolul
Furtuna, scenariul ºi regia
Cristian Pepino, la cea de-a IIa ediþie a Festivalului Internaþional de Animaþie „Sub bagheta lui Merlin“ Timiºoara, la invitaþia Teatrului pentru copii ºi
tineret Merlin Timiºoara, miercuri, 25 octombrie 2017.
Juriul festivalului timiºorean
a acordat Premiul pentru Interpretare Colectivã în spectacolul Furtuna actorilor
Oana Stancu, Geo Dinescu,
Marin Fagu, Mugur Prisãcaru; Premiul de Excelenþã actorului Marcel Iureº; Premiul pentru Management
Cultural - Adrianei Teodorescu, managerul Teatrului pentru copii ºi tineret Colibri
Craiova.
Cu Premiul de Excelenþã a
fost distins ºi regizorul Cristian
Pepino pentru contribuþia pe
care a adus-o ºi o aduce încã în
teatrul românesc de animaþie ca
profesor, mentor ºi regizor.
Din juriu au fãcut parte: prof.
univ. dr. Oana Leahu - Facultatea de Arte din Tg. Mureº,
Toma Hogea - regizor ºi actor,
Adela Moldovan - actor pãpu-

ºar ºi regizor, Gabriela Mariº teatrolog ºi editor al revistei
„Timpul Cireºelor“, Mariana
Ivaºcu - actor pãpuºar ºi regizor.
Furtuna de William Shakespeare, cu Marcel Iureº, Oana
Stancu, Geo Dinescu, Mugur
Prisãcaru, Marin Fagu, este o
producþie inspiratã de arta animaþiei, pe un scenariu ºi în regia lui Cristian Pepino, muzica
Marin Fagu. Furtuna se adreseazã publicului de toate vârstele, prin actori ºi pãpuºi, într-o
notã de fantastic ºi umor vorbind despre putere ºi destin, rãzbunare ºi iertare, despre dominaþia binelui asupra rãului. Decorurile sunt realizate de Remus
Alexandru Gabor, iar costumele sunt concepute de Raluca
Aioniþoaie.
Spectacolul Furtuna a mai
fost prezentat în luna octombrie
la Festivalul Internaþional de
Teatru „Poveºti“ Alba Iulia ediþia a XII-a, iar în luna mai,
la Festivalul Internaþional de
Teatru de Animaþie „EuroMarionete” Arad - ediþia 18.
Publicul craiovean se va bucura de Furtuna vineri, 8 decembrie 2017, ora 18:00, la
Teatrul Colibri.
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Salvatori în agonie
de Mihaela Bobaru

S

erviciul Judeþean de
Ambulanþã Olt are
nevoie de salvare.
Din cele 51 de autosanitare,
doar 10 sunt conforme normelor în vigoare, restul “suferind” în tãcere din cauza
anilor vechime în care au
adunat la bord sute de mii de
kilometri. Au salvat sute de
vieþi, iar acum agonizeazã în
aºteptarea eliberãrii. Cele mai
vechi ambulanþe au împlinit
un deceniu de activitate, iar
cele mai noi - patru la numãr
- au împlinit deja doi ani.
Serviul Judeþean de Ambulanþã Olt, aflat în moarte clinicã, este þinut în viaþã de
oamenii care lucreazã aici,
nevoiþi sã se descurce. ªoferii pleacã în fiecare cursã cu
inima strânsã, rugându-se ca
maºinile sã nu-i lase în drum.
Dacã se întâmplã, improvizeazã pânã ce maºinile ajung
în service. Pentru resuscita1 - 7 noiembrie 2017

rea lor, se cheltuie anual aproximativ un milion de lei. Cam
tot atâþia bani cât costã patru autosanitare noi. Dar deciziile privind reînnoirea parcului auto
aparþin ministerului care, în loc
sã acþioneze, face promisiuni.

Ambulanþele noi,
un vis
Aleargã pe ºosele indiferent
de vreme ºi de starea drumurilor. Adunã sute de mii de kilometri într-un an ºi salveazã sute
de vieþi anual. Ambulanþele îºi
ies repede din formã ºi, în loc
sã fie trase pe dreapta pentru cã
ºi-au fãcut datoria, sunt resuscitate asemenea unui muribund
pentru a continua sã fie în slujba vieþii. Nimeni nu ºtie cu ce
efort ºi nici cu ce risc.
Situaþia de la Serviciul Judeþean de Ambulanþã (SJA) Olt, ca
ºi la celelalte unitãþi din þarã, este
criticã. De la Ministerul Sãnãtãþii banii pentru reparaþii vin cu
þârâita, iar pentru ambulanþe noi,

care sã le înlocuiascã pe cele
vechi, depãºite, extrem de rar.
Ultima datã când la Olt au fost
repartizate ambulanþþe noi a fost
în 2015. Atunci, aproape 10%
din parcul de autosanitare a fost
înlocuit. Prea puþin pentru a putea spune cã situaþia s-a schimbat radical în bine.
“Era nevoie sã fie înlocuite la
acea vreme mai mult de jumãtate. Am primit patru din cele
peste 25 solicitate. Nu au fost
multe dacã ne-am raporta la
nevoi, dar a fost o repartizare
surprinzãtoare pentru mulþi dintre colegii mei din þarã. Cu toþii
se întrebau cum de ei au primit
una-douã, iar noi patru”, ne-a
mãrturisit Marinela Prina, managerul SJA Olt.

Milioane de
kilometri anual
În ultimii doi ani, situaþia parcului de ambulanþe a devenit
criticã. Aproape 80% dintre
maºini ar fi trebuit casate, ele

depãºind fie durata de viaþã, fie
numãrul de kilometri admiºi de
normative. Doar anul trecut
ambulanþele oltene au parcurs
peste trei milioane de kilometri.
Potrivit prevederilor legale, autosanitarele ar trebui casate la
cinci ani de funcþionare sau
dupã 300.000 de kilometri. Din
cele 51 de ambulanþe, doar 10
sunt conforme. Dacã cea mai
“tânãrã” ambulanþã are la bord
aproape 200.000 de kilometri,
veterana se apropie cu paºi repezi de un milion de kilometri.
Pentru cele care ar fi trebuit
“pensionate”, ºefii SJA au decis ca viaþa sã le fie prelungitã
în service. ”Încercãm sã le menþinem în funcþiune prin reparaþii curente. La unele dintre acestea, le-am schimbat chiar ºi
motoarele. Am fãcut tot ce a
depins de noi pentru a le menþine în funcþiune ºi a avea siguranþa cã ele nu pun în pericol
viaþa pacienþilor pe care-i transportã sau a echipajului medical
care pleacã la intervenþii”, a pre-

cizat Prina. ªi cu toatea acestea, ambulanþele cedeazã des.
“Sunt probleme cu maºinile.
Le ducem în service, le reparãm, dar vechimea ºi kilometrajul îºi spun cuvântul. S-a întâmplat sã ne lase-n drum ºi sã ne
transformãm din ºoferi în mecanici de ocazie. Le-am fãcut ce
am ºtiut pânã la service unde au
intrat pe mâna specialiºtilor”, ni
s-a destãinuit Mihai Ilie, ºoferul de pe una dintre cele mai
vechi ambulanþe. Aceasta se va
putea lãuda în curând cu recordul de a fi parcurs un milion de
kilometri.

Ministerul, atitudine
de neînþeles
Reparaþiile lunare efectuate la
cele 51 de maºini scot din vistieria Serviciului Judeþean de
Ambulanþã Olt circa 100.000 de
lei. Anual intrã în contul firmelor care mai dau viaþã “salvatorilor pe patru roþi” peste un milion de lei, ceea ce reprezintã aprowww.indiscret.ro

ximativ 250.000 de euro. Cam
tot atâþia bani cât cost patru autosanitare noi. Niciunul dintre
factorii decidenþi n-a stat sã gândeascã dacã nu ar fi fost mai util
pentru sistem ca, în loc sã cârpeascã ambulanþele, sã facã un
efort ºi sã le înlocuiascã.
“În medie, lunar, pentru reparaþia unei ambulanþe cheltuim
cam 1.700 de lei. Suma diferã
de la o ambulanþã la alta, de la
o lunã la alta. Dacã avem de înlocuit motorul la o maºinã, vã
daþi seama cã avem cheltuieli
mult mai mari decât în mod curent. Preþul motoarelor este
foarte mare pentru cã vorbim de
maºini Mercedes, Audi, Fiat sau
Volkswagen. Am ales sã schimbãm motoarele conform cãrþii
tehnice pentru a nu avea probleme mari”, a mai susþinut managerul SJA Olt.

Artificii pentru
a face faþã
constrângerilor
Obligatã sã facã faþã solicitãrilor venite dinspre pacienþi cu
ambulanþele vechi ºi sã se încadreze în bugetul avut la dispoziþie, conducerea SJA Olt a decis sã limiteze deplasarea “vechiturilor funcþionale” în jurul
bazei. Spre spitalele din marile
oraºe pleacã doar maºinile noi,
ºi ele cu vreo 200.000 de kilometri la bord.
“Maºinile foarte vechi cedeazã mai uºor. Nu ne permitem sã
trimitem o astfel de maºinã cu
pacient spre un spital din Bucureºti. Dacã se stricã pe autostradã, avem douã probleme
majore: una pentru cã trebuie sã
trimitem ambulanþã de la Slatina, care ajunge greu, sã preia
pacientul ºi viaþa acestuia ar
putea fi pusã în pericol, iar alta,
aducerea ambulanþei la sediu ar
costa foarte mult. Am analizat

soluþiile pe care le aveam la dispoziþie ºi am decis ca ambulanþele vechi sã fie repartizate staþiilor din judeþ, ele fiind utilizate la cazuri din zonã sau din localitate, ºi sã folosim pentru
transferurile pacienþilor doar
maºinile noi, care corespund din
punct de vedere al vechimii ºi
kilometrajului”, a mai spus
Marinela Prina.

Solicitãri
peste solicitãri,
totul în zadar
Managerul SJA Olt susþine cã
a fãcut în ultimii ani numeroase adrese cãtre Ministerul Sãnãtãþii prin care a solicitat repartizarea de ambulanþe noi cu care
sã le înlocuiascã mãcar pe cele
care se apropie de un milion de
kilometri. Pânã acum, a primit
doar promisiuni.
“Prin ultima adresã am solicitat 20 de ambulanþe. Nu ºtim
câte ne vor fi repartizate ºi când.
Ce ºtim este cã ministerul a demarat procedura de achiziþie de
ambulanþe prin Departamentul
pentru situaþii de urgenþã din
subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Nu se ºtie când se
va finaliza procedura ºi se va
semna contractual”, a mai spus
managerul SJA Olt. Prina a precizat cã va face demersuri ºi
cãtre CJ Olt sã primeascã ajutor pentru a putea sã achiziþioneze mãcar douã maºini noi. Îi
este teamã cã timpul trece ºi
puþinele maºini “noi” ar putea
intra ºi ele în rândul celor care
ar fi trebuit casate.

2.200 de ambulanþe,
dupã doi ani,
pentru o þarã
întreagã
Guvernul a emis o ordonanþã

care prevede cã Ministerul
Afacerilor Interne va achiziþiona prin IGSU în sistem
centralizat 2.200 de ambulanþe în termen de 4 ani, de
care vor beneficia SMURD
ºi serviciile publice de ambulanþã. Este vorba de ambulanþe de tip A pentru pacienþii neasistaþi, de tip B pentru
intervenþiile de urgenþã ºi
prim ajutor ºi de tip C pentru
urgenþele medicale majore,
cu medic la bord. Pentru
SMURD, se vor achiziþiona
doar ambulanþe de tip B ºi C.
Secretarul de stat în MAI,
Raed Arafat, va coordona
activitãþile privind finanþarea
ºi derularea procedurilor de
achiziþie, precum ºi livrarea
ambulanþelor.

SMURD Olt
stã mai bine,
dar nu cum ar
trebui
Pentru
intervenþiile
SMURD, Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã ”Matei Basarab” Olt nu a trimis
nicio solicitare pânã acum la
IGSU privind necesitatea de
noi autospeciale de intervenþie. Nici nu prea ar mai avea
nevoie, spune Dan Nedeloiu, purtãtorul de cuvânt al
ISU Olt, în condiþiile în care
serviciul este dotat cu 7 ambulanþe, fiecare gardã fiind
dotatã cu câte o maºinã. În
ceea ce priveºte vechimea
legalã, toate au depãºit-o.
Cele mai vechi autospeciale,
patru, au fost achiziþionate în
2008, iar una în 2009. Cele
mai noi au intrat în parcul
auto în 2012. Se mai stricã ºi
ele, dar nu suficient de des
ca sã-i îngrijoreze ºi sã cearã
maºini noi.
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

Fotbalul, un perpetuu
hopa-miticã
2-5, în fotbal, nu este un scor
uºor digerabil (la 2-6, se închidea setul). Dar nici un scor ieºit
din comun. Aruncându-mi privirea peste Champions League
ºi Europa League, am dat peste
înfrângeri ºi mai grosiere, la
case ºi mai acãtãrii. Ce-am fi
comentat dacã CSU Craiova ar
fi pierdut în faþa FCSB doar cu
1-2: pãcat, ne-au ras la mustaþã, iar la primul gol se pare cã a
fost un henþ nesancþionat. Nici
la 2-2 n-am fi fost mai puþin încrâncenaþi: am trecut pe lângã
victorie, am greºit nescuzabil în
apãrare. ªi aºa mai departe. În
aceeaºi etapã, la Cluj, CFR, ºi
ea candidatã la titlu, a remizat
0-0 cu una dintre codaºele ligii,
Gaz Metan. În Spania, o boacãnã ºi mai ºi: Real Madrid a încasat-o de la o nou-promovatã,
dupã ce a condus pe tabelã.
Acesta-i fotbalul, ”cum stã-n
fund, cum se ridicã”, un perpetuu hopa-miticã. Din acest
punct de vedere, îmi pare salutarã invitaþia lui Mangia la echilibru ºi muncã, mai puþin glumiþa cã, la 2-5, echipa adversã
nu l-a surprins cu nimic. Aici e
de-al nostru: jumãtate Miriuþã,
jumãtate Petrescu. Noi am observat cã încã în primul minut
elevii sãi au cãzut în fund. Cã
nu s-au ridicat de acolo nici la
0-2. Cã nu prea legau între ei
nici la 0-3. Dacã fotbalul românesc bâjbâie pe fundul gropii,
dovadã dezastruoasele preliminarii ale Mondialului rusesc,
baºca ruºinoasele eliminãri din
cupele europene ale echipelor

de club, el se evidenþiazã, în
schimb, printr-o gâlceavã la limita nesimþirii. Ne-am fi aºteptat, în general, la mai multã decenþã ºi, vorba lui Mangia, la
echilibru pe cumpãna dintre
succes ºi eºec sau invers. Derby-ul dintre alb-albaºtri ºi roºalbaºtri, care a adus în tribunele Municipalului severinean
aproape 20.000 de suflete, a fost
unul inegal. Nici unii, nici alþii
nu au excelat în zona de construcþie, cum, elevat, s-ar pronunþa Ilie Dumitrescu. Dar, acolo, în faþã, alde Tãnase ºi Gnohere s-au dovedit mai iuþi de
picior. Iar golul cãzut foarte repede i-a descumpãnit pe alb-albaºtri. Sincer, zvârlugile italianului, marcate strict, s-au cam
pierdut cu firea. Poate cã, prea
încrezãtoare, ºi-au dorit victoria precum gloria. Au clacat
într-o partidã de mare încãrcãturã, schimbatã din mers într-o
partidã de mare încurcãturã.
Una peste alta însã, 2-5 înseamnã doar un eºec de etapã, ca oricare altul, golaverajul se reface. Mai sunt de disputat 20 de
etape, cu play-off, care pot
schimba multe, în bine sau în
rãu, atârnã de jumãtatea de pahar luatã în calcul. CSU Craiova e sus, pe podium, pe loc de
bronz, acela din care se toarnã
statuile. Cele din aur ori nu existã, ori se furã. Perspectiva apropiatã a inaugurãrii noului ºi cochetului stadion din Bãnie va
avea un cuvânt greu de spus în
economia actualei ediþii de campionat.
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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.

D

În cazul Alunu,
Guvernul
a reinventat
“celeritatea”
Cele opt familii care însumeazã 27 de oameni din
comuna Alunu, rãmaºi fãrã
locuinþe din cauza alunecãrii haldei de steril, nu ºi-au
primit nici pânã acum despãgubirile de la Guvern. Iar
oamenii sunt vai de ei, unii
locuiesc pe la rude, alþii în
case modulare ºi alþii în
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Dac în viile
Drãgãºaniului
În podgoriile Drãgãºaniului ar putea fi vãzut, începând de anul viitor, un...
dac. Întreprinzãtorul privat
Gheorghe Iordache, deþinãtorul casei de vinuri cu
acelaºi nume, negociazã cu
artistul plastic Viorel Enache o sculpturã de mari
proporþii, ce urmeazã sã fie
amplasatã pe plantaþiile
Iordache.

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

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

Pensiunea Siva

O mimicã reuºitã
poate face cât
1.000 de înjurãturi
Întrebat, la cea mai recentã conferinþã de presã, dacã
primãriile din judeþul Vâlcea riscã sã intre în faliment,
prefectul Florian Marin a
rãspuns: ”Este posibil”.
La acest rãspuns, prefectul a ataºat ºi o mimicã sugestivã care, dacã ar fi avut
grai, ar fi rostit: “Dracu i-a
pus sã îºi mãreascã salariile
în halul ãsta?”

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 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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Una dintre cele mai trâmbiþate (ºi costisitoare) investiþii din turismul vâlcean,
”Mirajul Oltului”, din staþiunea Cãlimãneºti, încheie
cu succes cel de-al treilea an
de întârziere a finalizãrii lucrãrilor. Demarat în decembrie 2012, cu termen 2014,
“Mirajul” o va lãlãi pânã în
anul 2018 din cauza constructorului, firma Protetchim, dar ºi din cauza unor
probleme de proiectare. Fãcutã în cel mai pur stil româesc, adicã prost, lucrarea
s-a poticnit acum în gresia
din josul toboganului, ce trebuie înlocuitã cu un material mai moale, altfel îºi sparg
oamenii capetele. Cum de
marii ºi talentaþii constructori nu ºi-au dat seama de
asta din prima este o întrebare deja inutilã.

centrul social din comunã.
Deºi au trecut ºase luni de
la dezastru, Guvernul rãspunde cã va da banii ”cu
celeritate”. Ce-o fi însemnând la ãºtia ”celeritatea”?
Mãi Guvernule, potrivit
DEX, “celeritate” este sinonim cu “vitezã ”, “iuþealã”,
“repeziciune”, mãi, mãi,
mãi ºi aoleu!
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Lucrãri de coºmar
la Miraj

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.

