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Interesant de menþionat cã, dupã ce
a girat neregulile funcþionarilor din
subordine, edilul s-a vãzut obligat
sã facã demersuri pentru recuperarea
prejudiciului.

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
CMYK
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SPECIAL Românii,
ambele
nenorocite!

Stop cadru: o masã rotundã, inscripþionatã
regulamentar de firma producãtoare de bere,
patru scaune, trei ocupate, unul liber, un ziarist,
un patron de hotel ºi o proprietarã de fabricã de
textile în sistem lohn. Douã sticle mici de apã
platã ºi trei cafele le þin tovãrãºie interlocutorilor. Subiectul discuþiei, unul la ordinea zilei:
mãrirea salariului minim de la 1.450 de lei la
1.900 de lei, propunerea cabinetului PSD-ALDE
pentru anul viitor.
de Cosmin Pretorian
„Pentru mine, lucrurile devin
din ce în ce mai clare“, deschide abrupt discuþia patronul de
hotel. „Avem de-a face cu o
iresponsabilitate a guvernului
obligat de partidul de guvernãmânt sã întoarcã finanþele þãrii
cu curu`-n sus doar pentru a bifa
îndeplinirea unor promisiuni
demagogice fãcute în campania
electoralã. de unde dracu` sã
dãm noi banii ãºtia, nu ºtiu, pentru cã, de fapt, aici nu este vorba doar despre mãrirea salariului minim, ci despre mãrirea tuturor salariilor!“ Asumându-mi
rolul de avocat al diavolului, fac
pe naivul: „Nu, guvernul spune
cã se mãreºte doar salariul minim, de ce exageraþi?“ Privirile
crâncene ce-mi sunt aruncate
mã fac sã regret pentru o clipã
poziþia asumatã. „Domnu` ziarist, Cosmine dragã, dacã nu
înþelegi cum stã treaba cu economia realã, te rog abþine-te! Îþi
explic acum simplu ca sã înþelegi. La mine în hotel am angajate trei cameriste. Le plãtesc cu
salariul minim pentru cã atât îmi
permit. În ultimii ani, deºi pare
de necrezut, în domeniu, afacerile s-au prãbuºit, realmente, dar
asta este altã discuþie. Ei bine,
de la 1 ianuarie, dacã Dragnea
ºi Olguþa menþin propunerea,
atunci voi fi nevoit sã le mãresc
salariile femeilor. Evident, vor
afla recepþionerii ºi îmi vor cere
ºi ei o mãrire de salariu, cã doar
n-o sã câºtige cât cameristele.
Apoi, vor veni la rând chelnerii, care vor spune cã muncesc
pe rupte ºi nu pot câºtiga cât o
cameristã... Automat, voi fi nevoit sã le mãresc ºi lor salariul.
Iar lucrurile vor continua în acelaºi fel pe scarã ierarhicã. În
fapt, voi fi obligat sã mãresc
toate salariile, nu doar cele minime. În aceste condiþii, la anul
am douã variante: fie mãresc
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preþurile la cazare ºi restaurant,
fie dau afarã din personal! ªi
atunci, întreb eu, unde este câºtigul statului cã mãreºte salariul
minim?“.
În acest punct al discuþiei, mã
scotocesc dupã un argument în
dorinþa de a-mi menþine rolul
asumat de apãrãtor al cabinetului Tudose. Nu gãsesc suficient
de rapid ceva inteligent, motiv
pentru care proprietara fabricii
de textile, prietenã bunã a patronului de hotel, decide cã e
cazul sã intervinã: „Eu cu siguranþã voi da afarã zece fete pentru cã nu îmi permit sã mãresc
costurile cu salarizarea. Dacã nu
le dau afarã, atunci nu voi mai
fi competitivã, voi fi obligatã sã
mãresc costul produselor ºi, cu
siguranþã, italianul (un celebru
brand în domeniu - n.red.) îºi
va cãuta alþi parteneri. Sincer,
eu chiar nu înþeleg cum nimeni
de la Bucureºti nu e capabil sã
înþeleagã cã nu mãrind birurile
pe privaþi ºi îndesând mãriri de
salarii în buzunarele bugetarilor facem iaceastã economie sã
dea înainte!“ Încerc sã parez
elegant: „ªi unde sã se ducã italianul?“, dar sunt dezarmat rapid: „În Bulgaria!“ Pe acelaºi
subiect, discuþia a continuat zeci
de minute în ºir. Nu puþine au
fost vorbele „dulci” la adresa
cabinetului Tudose, unele neputând fi reproduse chiar dacã presupunem cã nu mulþi sunt minorii care citesc ziarul nostru.
Ascultând aceste voci revoltate, ajungi la concluzia cã existã douã Românii: una a guvernanþilor, oricare ar fi ei, mare,
frumoasã ºi în plinã expansiune economicã, ºi alta a românilor, indiferent de poziþia lor socialã, care se chinuie de pe o zi
pe alta sã aducã un plus-valoare materialã activitãþii pe care o
presteazã. ªi te întrebi, prosteºte, când se va încheia acest balamuc...

Liber
alii dol
jeni pun tunurile pe Cabine
tul T
udose
Liberalii
doljeni
Cabinetul
Tudose

ªtefan Stoica:
„Pesediºtii reiau
asaltul asupra
Justiþiei!”

ªtefan Stoica
de Antoniu
Popa-Gãvãneºti
n timp ce în ultima vreme
subiectul zilei sunt modificãrile la Codul fiscal pe
care, probabil, le va propune
guvernul Tudose, o propunere legislativã cel puþin la fel de
importantã pare sã treacã oarecum neobservatã. Modificãrile propuse de PSD la Codurile Penale sunt aspru criticate
de liberalii doljeni, prin vocea
preºedintelui ªtefan Stoica.
„Asistãm la un nou asalt al
PSD-ului la adresa independenþei Justiþiei din România!
Printre propunerile de modificare a Codurilor Penale, unele necesare ºi obligatorii, partidul de guvernãmânt a strecurat ºi câteva prevederi menite
a da naºtere unui mecanism de
control politic al actului de
Justiþie.
Spre exemplu, reprezentanþii PSD au încercat sã creeze
aparenþa cã actualele reglementãri care privesc implica-

Î

rea preºedintelui României în
procesul de numire în funcþie nu
vor mai fi modificate. Fals! Preºedintele României este eliminat din mecanismul de revocare din funcþie a procurorului
general, procurorului ºef DIICOT, procurorului ºef DNA ºi
adjuncþilor acestora. Chiar dacã
este menþinut în procesul de
numire în funcþie, în cazul revocãrii nu mai are niciun atribut, fiind încãlcat principiul simetriei juridice (cine numeºte ºi
revocã). Preºedintele României
este eliminat ºi din mecanismul
actual de numire a procurorilor
ºefi de secþie din cadrul Parchetului General, DNA, DIICOT!
În prezent, procurorii ºefi de
secþie sunt numiþi în funcþie pe
acelaºi mecanism ca ºi procurorul general, ºefii DNA ºi DIICOT. Astfel, proiectul PSDALDE impune control politic
direct asupra procurorilor ºefi
de secþie, care lucreazã sub procurorul general, ºefii DNA ºi
DIICOT. Conform proiectului,
numirea efectivã o face minis-

trul Justiþiei (inerent politic),
chiar dacã în mod formal numirea în funcþie aparþine secþiei de procurori din CSM. Aceasta pentru cã propunerile
fãcute de ministrul Justiþiei pot
fi refuzate doar o singurã datã!
Practic, ministrul Justiþiei
poate numi în aceste funcþii,
efect al acestor prevederi, pe
cine doreºte pentru cã, dacã
prima propunere va fi refuzatã, a doua propunere devine
obligatorie pentru CSM“, a
declarat preºedintele PNL
Dolj, ªtefan Stoica. Totodatã,
liderul liberal avertizeazã cã
guvernul PSD-ALDE, prin
propunerile de modificare a
legislaþiei în materie de Justiþie, doreºte desfiinþarea Inspecþiei Judiciare: „PSD-ALDE
propune eliminarea tuturor
normelor legale în baza cãrora funcþioneazã în prezent Inspecþia Judiciarã, fãrã sã instituie nicio normã tranzitorie.
Sunt propuse câteva paragrafe de principiu, care prevãd instituirea unui Consiliu Naþional de Integritate, cu activitate
nepermanentã, a cãrui organizare ºi funcþionare nu este reglementatã acum, ci printr-o
lege viitoare. Nu este prevãzutã nicio garanþie cu privire la
statutul independent al viitoarei Inspecþii Judiciare, componenþa acesteia, mecanismele de
selecþie ºi numire în funcþie,
raportul juridic clar în raport
cu CSM. Practic, este temporizatã decizia asupra Inspecþiei
Judiciare, astfel încât printr-o
viitoare propunere legislativã majoritatea PSD-ALDE, cu
sprijinul UDMR, sã impunã
controlul politic ºi asupra funcþionãrii acesteia. În aceste condiþii, ne întoarcem în timp cu
peste 20 de ani, progresele înregistrate de România în combaterea corupþiei la toate nivelurile urmând a fi anulate în
urmãtorii ani!“
www.indiscret.ro
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Funcþionarii Primãriei Pieleºti
au prejudiciat bugetul comunei
cu peste 50.000 de lei
ªapte funcþionari din cadrul Primãriei Pieleºti
au încasat, în mod nelegal, în perioada 2013 2015, peste 50.000 de lei din banii localitãþii.
Neregulile au fost descoperite de inspectorii
Curþii de Conturi în urma unui control efectuat
la primãria pãstoritã de Dan Viorel Dicã, la
rândul sãu gãsit incompatibil de Agenþia Naþionalã de Integritate. Interesant de menþionat cã,
dupã ce a girat neregulile funcþionarilor din
subordine, edilul s-a vãzut obligat sã facã
demersuri pentru recuperarea prejudiciului.
de Dan Olteanu

D

e departe cea mai înstãritã comunã din Dolj,
Pieleºti se poate lãuda
cu faptul cã are ºi unul dintre
cei mai darnici primari din judeþ. Cel puþin când vine vorba
despre angajaþii din subordine, cãrora, pe lângã „cursuri
de specializare“ la munte ºi la
mare, le-a bãgat în buzunar
peste 50.000 de lei, chiar dacã
acest lucru s-a fãcut fãrã respectarea legilor în vigoare.
Asta au constatat inspectorii
Curþii de Conturi care, în urma
unui control care s-a încheiat
la începutul anului trecut, au
descoperit cã mai mulþi funcþionari au primit diverse sume
de bani de la bugetul local
pentru cã au fãcut parte din
comisiile de atribuire a contractelor de achiziþie publicã.
Conform legii, membrii respectivelor comisii nu mai pot
fi remuneraþi.

ªapte dintr-o
loviturã
Ca urmare a concluziilor raportului de audit financiar
nr.10443/20.11.2015, primarul
comunei Pieleºti, Dan Viorel
Dicã, a dispus constituirea unei
comisii de „identificare a persoanelor vinovate ºi stabilirea prejudiciului ce urmeazã a fi recuperat“. Astfel, în vara acestui an,
comisia a ajuns la concluzia cã
ºapte dintre funcþionari, Constantina Nicola - inspector în
cadrul Primãriei Pieleºti, Iulicã
Veliºcu - ºef SVSU în cadrul
Primãriei Pieleºti, Aniºoara Casangiu - inspector în cadrul Primãriei Pieleºti, Daniela Elena inspector în cadrul Primãriei Pieleºti, Mariana Florea - inspector
în cadrul Primãriei Pieleºti, Daniel Florin - inspector în cadrul
SPCLEP Pieleºti ºi Andrei Brândaºiu - consilier juridic în cadrul
Primãriei Pieleºti, trebuie sã dea
înapoi suma de 54.725 de lei, la
care se adaugã majorãri de întârziere de 49.110 lei. O sãptã-

3

DEZVÃLUIRI
mânã mai târziu, în data de 16
iunie 2017, edilul Dan Viorel
Dicã emite ºapte dispoziþii prin
care împuterniceºte Compartimentul Financiar Contabilitate
din cadrul primãriei sã ducã recupereze sumele datorate.
Din informaþiile noastre, cei
ºapte funcþionari au luat deja legãtura cu un avocat ºi au contestat în instanþã dispoziþiile primarului.

Primãria Pieleºti
concureazã serios
agenþiile de turism
Nu este prima datã când Primãria Pieleºti ajunge în atenþia
presei pentru felul în care alege
sã cheltuiascã banii publici. Nu
mai departe de vara trecutã, ziariºtii de la GdS au semnalat
cum, sub pretextul unor cursuri
de specializare, angajaþii mai
multor primãrii din judeþ au fost
trimiºi la munte ºi la mare, evident pe banii contribuabililor.
Deloc surprinzãtor, recordul de
cheltuieli l-a acest capitor îl deþinea chiar Primãria Pieleºti,
care a plãtit doar pentru 2017
nu mai puþin de 16 pachete de
cursuri la mare ºi la munte. În
total, deplasãrile funcþionarilor
au costat Primãria Pieleºti peste 40.000 de lei. Suma nu i s-a
pãrut mare edilului Dan Viorel
Dicã, care declara atunci cã „toþi
cei 16 funcþionari ai primãriei
au mers la cursuri ºi merg în
continuare“. Ba mai mult, acesta a recunoscut cã ºi el urma sã
meargã la cursuri, invocând o
hotãrâre de consiliu care prevede ca ºi primarul ºi viceprimarul sã meargã.

Primarul Dan Viorel Dicã
www.indiscret.ro
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Deputatul Vasile COCOª
participã la un curs
organizat de
Colegiul Naþional de
Apãrare Bucureºti

Por
ţia
orţia
de v
enin!
venin!
de Marielena Popa

Râma (Lumbricina),
sau epilog la alegerie
din Vlãdeºti

A

legerile parþiale din
comuna vâlceanã
Vlãdeºti mã duc cu
gândul, nu la cât de puternic
a fost învingãtorul, ci la cât
de slabi au fost adversarii. ªi
la o oligochaeta micã ºi târâtoare…
Într-o comunã afatã la câþiva kilometri de Râmnicu Vâlcea, cu puternice atuuri de
drepta: oameni bogaþi, mulþi
cu profesii ºi joburi liberale,
electorat relativ tânãr etc, social-democratul Adrian Cosac l-a bãtut mãr pe candidatul de serviciu, liberalul Cãtãlin Mamotã (1.034 voturi la
364). Acesta este cea de-a
doua înfrângere de calibru
pentru PNL Vâlcea din anul
2017, dupã parþialele din iunie de la Bujoreni, unde omul
lor a obþinut numai 15,96%
din voturi, iar candidatul
PSD 67,04%. ªi ce bine pentru liberali cã au fost organizate alegeri în doar douã comune!

Ce scuze savante ar mai putea gãsi PNL Vâlcea? Tot pe
cele de la alegerile de anul trecut? Sã fie vinovatã tot Alina
Gorghiu care nu le-a dat voie
sã alegã candidatul câºtigãtor?
Parcã doamna fost înlocuitã cu
cobzarul, pardon! Sau poate
foºtii PDL-iºti care au adus
în partid imaginea negativã a
guvernãri Boc? Haida de! A!!!
Presa, presa este vinovatã!
Presa, pe care au reclamat-o
ei la ANAF ºi, ce sã vezi, drãcia dracului, n-a murit!

D

eputatul
Vasile
COCOª participã, în
perioada
30.10.24.11.2017, la ce-a de-a XXIIa serie a Programului postuniversitar de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã în domeniul securitãþii ºi aparãrii
naþionale „Securitate ºi bunã
guvernare” organizat ºi desfãºurat de Colegiul Naþional de
Apãrare din cadrul Universitãþii Naþionale de Apãrare „CA-

Dacã liberalii vâlceni ar fi
oneºti, în primul rând cu ei înºiºi, atât ar avea de spus: „Bã,
nu suntem în stare!”. Iar din
asta, ar trebui sã decurgã niºte gesturi. Dar nu, sunt ocupaþi sã se lupte între ei pentru
putere; o luptã tristã, între o
generaþie plictisitã, aflatã la
butoane, ºi o generaþie seacã,
din eºalonul doi.

ROL I” Bucureºti.
La deschiderea programului
au participat Secretarul General al Ministerului Apãrãrii Naþionale, domnul Codrin Dumitru MUNTEANU ºi Comandantul (Rectorul) Universitãþii
Naþionale de Apãrare „Carol I”,
domnul colonel prof. univ. dr.
Gheorghe CALOPÃREANU.
În cadrul festivitãþii au luat
cuvântul Secretarul General al
Ministerului Apãrãrii Naþiona-

le, Comandantul (Rectorul)
Universitãþii Naþionale de Apãrare „Carol I” ºi Directorul Colegiului Naþional de Apãrare,
domnul general maior (rz.) prof.
univ. dr. Mihail Vasile OZUNU.
Alãturi de domnul deputat
Vasile COCOª, la acest curs
mai participã: consilieri de stat,
secretari de stat, miniºtrii, primari, senatori ºi deputaþi.
Biroul de presã

Uitându-mã cu tristeþe la
PNL, am imaginea une râme.
O oligochaeta micã ºi târâtoare pe care prãdãtorii o pot înghiþi relaxaþi, în timp ce ea, din
dosul brazdei, ori agãþatã de
un pai, îºi aratã muºchii.

Publicitate

La Vlãeºti, singura problemã a social-democraþilor a
fost sã reuºeascã un scor exorbitant, nu sã îl înfrângã pe
Mamotã cu comptenþele lui
erodate, cãci asta se subînþelegea. Imediat dupã alegeri,
m-am vãzut cu liderul PSD,
Constantin Rãdulescu. Era un
pic dezamãgit, cãci la Poeni
– judeþul Teleorman, pesediº-

tii câºtigaserã cu 79,48%, pe
când Vâlcea, cu „numai” 71%
La acest nivel îºi contabilizeazã social-democraþii victoriile, în faþa unor adversari
anemici.
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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.

ACTUALITATE

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

La Râmnicu Vâlcea,
Filarmonica dã
concerte în parc

Dupã recentul spectacol al corului Euphonia, pe 18 noiembrie
va avea loc un concert
cameral.
de Marielena Popa

D

upã ce corul Euphonia
al Filarmonicii „Ion
Dumitrescu” a susþinut
sâmbãtã, 4 noiembrie, spre încântarea trecãtorilor, un spectacol inedit în scuarul Mircea
cel Bãtrân din Râmnicu Vâlcea, în curând, în acelaºi spaþiu, va avea loc ºi un concert

oraº ce nu ºi-a pierdut încã romantismul.
La Concertul de sâmbãtã, graþie corului Euphonia, în centrul
Râmnicului s-au auzit melodii
precum „Obladi oblada”, interpretatã odinioarã de The Beatles, sau „Kalinka”, celebru cântec rusesc, compus în 1860.
(M.P.)

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.

cameral. Potrivit unui anunþ al
primãriei, concertul „Bijuterii
muzicale”, susþinut de Filarmonica „Ion Dumitrescu”, a fost
programat pentru sâmbãtã, 18
noiembrie, ora 13.30. Iniþiativa lãudabilã a municipalitãþii
aduce astfel în stradã un gen
muzical mai puþin accesibil ºi
deschide un drum nou într-un

www.indiscret.ro
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6

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

P

ADMINISTRAÞIE

Pe urmele lui Iisus

rin porþile de care dispun zidurile lui Soliman Magnificul, ridicate în 1541, se intrã ºi se iese
fãrã încetare. Pe Via Dolorosa, trecãtorii îºi fac timp sã
numere mãcar câteva din cele
14 opriri ale lui Iisus cel împovãrat de cruce. La cea de-a
patra oprire, glãsuieºte scriptura, Iisus a zãrit-o pe Fecioara Maria. La a opta, s-a adresat unei femei: ”Nu plânge
pentru mine, plângi pentru Ierusalim”. Mângâiem la intrare
lespedea pe care a fost aºezat
trupul sãu dupã moarte. Urcãm
Golgota, locul rãstignirii ºi ridicãrii pe cruce. Sfântul Mormânt induce un sentiment special. Ajungem ºi la Biserica
Adormirii Maicii Domnului, ºi
la Zidul Plângerii, ºi la Grãdina Ghetsimani, ºi la Biserica
Înãlþãrii Maicii Domnului.
Apoi, zi de zi, în locuri biblice
a cãror rezonanþã adunã feluritele seminþii: Nazaret, Marea
Galileii, Capernaum, Biserica
Sfântul Petru, Iordanul ºi Situl Yardenit – locul Botezului
–, Beit Leheim, Marea Roºie,
deºertul ºi beduinii. Cât priveºte personajele biblice, auzi despre ele la tot pasul: Avraam,
Moise, Iosua, Iosif, regii Solomon, David ºi Irod. Nu mai
puþin de 400 de ani, Ierusalimul a fost condus de la Constantinopol, pentru ca însuºi
împãratul sã se converteascã la
creºtinism, în anul 325, iar
împãrãteasa Elena sã viziteze
locurile sfinte. La Acra, în
Moscheea El-Jazzar, se aflã
mormântul ºeicului Omar, bi-

ruitorul lui Napoleon în 1799.
O fortãreaþã franciscanã ºi un
oraº subteran amintesc de cea
de-a III-a Cruciadã. În Israel,
fiecare metru de pãmânt excavat face parte dintr-o istorie tumultuoasã, dintr-un muzeu sub
cerul liber (20.000 de situri
arheologice), dintr-o bibliotecã a originilor, precum sulurile de la Qumran, care au pus
într-o luminã nouã rãdãcinile
creºtinismului. De neuitat pentru vizitatori este Memorialul
Yad Vashem, de la Ierusalim.
S-a spus, de altfel, cã Israelul
modern s-a nãscut din cenuºa
Holocaustului. Peste tot ºi toate, azi, un conglomerat de neamuri ºi religii convieþuind pe
un Pãmânt al Fãgãduinþei plin
de contraste. Ne-am bucurat sã
avem alãturi prieteni de suflet
ai României. Aurel ºi Sandu au
lucrat în proiectãri ºi au locuit
în Bucureºti. Acolo s-au nãscut Corina (care ne-a ghidat cu
stãruinþã) ºi Liviu, fiica ºi fiul
lui Aurel. Þvika, soþul Corinei,
aflat la volanul unui Kia Forte, a fost omul-cheie al peregrinãrilor noastre. Ca ºi Liviu,
ca ºi Anda, soþia acestuia.
Mona a domiciliat în Braºov
ºi Bucureºti, Rozica a pãrãsit
Capitala în floarea vârsei, fãrã
sã ºtie o boabã de ivrit, lãsând
amintiri dupã care încã tânjeºte. Noi am încredinþat fiecãruia câte o pãrticicã de þarã iubitoare de Dumnezeu ºi de surorile ei, între care Israel. Nicãieri ca aici n-am avut parte
de atâta cãldurã, de la cer, de
la oameni, pe care am simþit-o
peste tot.
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Craiova, premiatã cu
Premiul de Excelenþã
în Sãnãtate
Asociaþia Municipiilor
din România a acordat, la începutul sãptãmânii, în cadrul unui
eveniment desfãºurat
la Ateneul Român,
premii de excelenþã
celor mai performante
primãrii din þarã,
Primãriei Municipiului
Craiova revenindu-i
Premiul de Excelenþã
în Sãnãtate.

C

raiova este singurul
oraº din România care
a reuºit dupã Revoluþie, cu bani din bugetul local, sã
ridice un spital nou. „Craiova a
câºtigat Premiul de Excelenþã în
Sãnãtate, din partea Asociaþiei
Municipiilor din România, ca
urmare a faptului cã, în acest
oraº, s-a construit cel mai mare
spital din România, dupã 1989.
Da, la Craiova nu s-a construit
doar cel mai frumos stadion, ci
ºi cel mai mare spital”, a declarat fostul edil al Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu, iniþiatorul investiþiei, la câteva minute dupã
premierea Primãriei Craiova cu
titlul de Excelenþã în Sãnãtate.
„Pentru noi este o mare onoare sã primim acest premiu.
Acordarea acestui premiu nu ar
fi fost posibilã fãrã viziunea fostului edil, Lia Olguþa Vasilescu,
continuatã de primarul Mihail
Genoiu, viziune care a dus la
realizarea unui spital municipal
nou în Craiova ºi reabilitarea
celorlalte unitãþi medicale aflate în subordinea Primãriei Municipiului Craiova. Faptul cã am
fost daþi exemplu în cadrul Ga-

lei Asociaþiei Municipiilor din
România pentru infrastructura
din domeniul sanitar, aratã cã ne
aflãm pe un drum bun, iar acest
lucru nu poate decât sã ne bucure ºi sã ne motiveze sã continuãm în aceeaºi notã”, a declarat viceprimarul Craiovei Adrian Cosman, pe scena de la Ateneul Român.
La rândul sãu, primar Mihail
Genoiu considerã cã proiectele
cu care Craiova s-a prezentat în
cadrul Galei AMR au fost un
succes ºi datoritã muncii în echipã. „Felicitãri Craiova, felicitãri
întregului personal al Primãriei!

Este meritul tuturor celor care au
contribuit la realizarea acestor
investiþii”, a declarat Primarul
Craiovei, Mihail Genoiu.
În cadrul Galei Asociaþiei
Municipiilor din România, organizatã luni – 6 noiembrie, la
Ateneul Român, au fost premiate 10 domenii de interes pentru
administraþia localã: educaþie,
sãnãtate, transport, iluminat
public, sisteme de încãlzire,
promovarea ºi susþinerea antreprenoriatului, amenajarea de
spaþii verzi, parcuri ºi locuri de
joacã, promovarea turismului,
digitalizare, transparenþã.
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Chiulul, un fenomen 7
greu de stãpânit în Olt

ANALIZÃ

„AJPIS a finalizat centralizarea alocaþiilor diminuate
sau suspendate în cel de-al
doilea semestru al anului ºcolar 2016-2017. Ca urmare a
numãrului mare de absenþe
înregistrate, a fost suspendatã plata alocaþiei pentru susþinerea familiei pentru 111
familii ºi s-a diminuat cuantumul alocaþiei, începând cu
1 august 2017, pentru 294 de
familii”, a declarat Maria Bãnicã, purtãtor de cuvânt AJPIS Olt.
Potrivit statisticilor instituþiei, cele mai multe alocaþii
suspendate sunt la Slatina –
zece familii, Caracal – opt,
Scãriºoara – ºapte, Dobrosloveni – ºapte ºi Curtiºoara
– cinci familii. În ceea ce priveºte diminuarea alocaþiilor,
în top se aflã municipiul Slatina ºi Movileni, cu câte 13
situaþii, Caracal cu 12 cazuri
ºi Izvoarele.

de Mihaela Bobaru

N

oul an ºcolar pare sã
nu fi fost interesant
pentru elevii olteni.
Mulþi au pãºit în clasa superioarã fãrã sã ia loc în bãnci,
preferând sã petreacã timpul
hoinãrind pe strãzi sau consumând timpul pe la terase.
Absenteismul mare a determinat autoritãþile sã ia o serie de mãsuri pentru a preveni
chiulul. În lupta dusã cu
dezinteresul multor elevi faþã
de orele de curs au intrat ºi
poliþiºtii de proximitate. Pe
lângã acþiunile de prevenire
a faptelor antisociale sãvârºite de elevi, oamenii legii îi
vâneazã pe chiulangii. Îi gãsesc, îi duc la ºcoalã, iar ei o
iau de la capãt. Totul pentru
cã legea îi „þine legaþi de
mâini pe poliþiºti” care nu pot
lua mãsuri împotriva lor.

Sancþiunile,
prea blânde pentru
a stopa chiulul

Elevii olteni,
vânaþi prin baruri
Zeci de elevi sunt culeºi
zilnic de poliþiºti în timpul
orelor de curs din baruri, cafenele sau alte localuri doar
pe raza municipiului Slatina.
La fel stau lucrurile ºi în
restul oraºelor din judeþ.
„Noi facem frecvent patrulãri ºi toþi elevii care-i gãsim
pe stradã, în preajma barurilor sau în localuri, îi legitimãm ºi îi ducem la ºcoalã. Îi
predãm profesorilor. Mai
mult de atât nu putem face cã
nu ne permite legea. La scurt
timp pe mulþi dintre elevii
duºi la ºcalã îi regãsim pe
strãzi, în intersecþii, cerºind,
sau în baruri”, a declarat recent Cristian Grigorescu,
ºeful Serviciului Prevenirea
Criminalitãþii din cadrul IPJ
Olt.

Pãrinþii, vinovaþi
pentru absenþele
copiilor
Nici în mediul rural lucrurile nu stau altfel, doar cã aici
motivul principal nu este vagabondajul, ci munca. Elevii
de la þarã lipsesc mai mult
toamna ºi primãvara, atunci
când pãrinþii acestora merg la
munca câmpului.
„Fata mea este în clasa a
VII-a. Acum, la început de
www.indiscret.ro

an, pânã se face orarul ºi pânã
vin cataloagele, mai lipseºte.
Merge cu noi sã ne ajute la porumb, la vie. Când terminãm,
merge ºi ea la ºcoalã ºi se þine
de carte. E un copil bun, învaþã
bine ºi e cuminte, ne-a mãrturisit Maria Popescu, dintr-o comunã din nordul judeþului.

Cerºetorii
de la intersecþii,
asistaþi de stat
O categorie aparte de chiulangii o reprezintã elevii aflaþi în
grija statului, indiferent de forma de protecþie. Cei care lipsesc
de la ºcoalã nu doar cã vagabondeazã, dar sunt, de cele mai
multe ori, gãsiþi la cerºit. Poliþiºtii care-i gãsesc îi duc la Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului,
mãsurile împotriva lor urmând
a fi dispuse de conducerea instituþiei. De cele mai multe ori,
pentru aceºti copii se dispune o
monitorizare mai atentã ºi introducerea lor într-un program de
consiliere. Rezultatele acestor
mãsuri nu sunt, de cele mai
multe ori, cele scontate, copiii

continuând sã cerºeascã ºi chiar
sã consume alcool, în loc sã
meargã la ºcoalã.

Oamenii legii,
limitaþi în acþiuni
Poliþiºtii nu pot face mare lucru pentru a-i determina pe elevi
sã nu mai absenteze. Nici maimarii învãþãmântului oltean nui pot constrânge pe chiulangii
sã renunþe la prostul obicei.
„Mãsurile de sancþionare a
chiulului sunt prevãzute în regulamentul ºcolar, stabilit la nivelul fiecãrei unitãþi de învãþãmânt. În funcþie de situaþie, de
elev, dacã este sau nu unul dintre aceia care nu prea trec pe la
ºcoalã, dacã sunt gãsiþi pe stradã sau la cerºit, conducerea unitãþii de învãþãmânt poate dispune o serie de sancþiuni sau de
mãsuri, a afirmat Florica Grecu, inspector ºcoalar adjunct al
IªJ Olt.

Absenteismul,
un fenomen
Îndiferent de motiv, absenteismul ºcolar a devenit un fenomen. De la an la an, numãrul

absenþelor înregistrate creºte, în
ciuda eforturilor fãcute de conducerile unitãþilor de învãþãmânt sau de patrulãrile poliþiºtilor de la proximitate. Aºa se
face cã doar în primele douã
sãptãmâni de ºcoalã elevii din
judeþ au înregistrat câteva mii
de absenþe. Cele mai multe au
fost trecute în dreptul liceenilor. Mai mult de jumãtate dintre absenþe au fost motivate prin
adeverinþe medicale. Cu toate
acestea, au rãmas suficient de
multe care vin sã demonstreze
cã elevii nu au avut motive întemeiate pentru a nu trece pe la
ore.

Absenteismul
îi lasã fãrã bani
Elevii care absenteazã nemotivat de la ºcoalã, în funcþie de
numãrul absenþelor, se pot alege cu diverse drepturi bãneºti
fie reduse, fie suspendate. Dupã
ultima situaþie raportatã de Inspectoratul ªcolar Judeþean,
sute de copii au avut alocaþiile
de susþinere a familiilor ciuntite sau suspendate din cauza absenþelor.

Legea 277/2010 privind
acordarea alocaþiei pentru
susþinerea familiei, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, prevede reducerea cu
20% a cuantumului alocaþiei
pentru elevii care înregistreazã pânã la 10 absenþe, cu
50% dacã acumuleazã între
10 ºi 19 absenþe, iar dupã 20
de absenþe acest drept se suspendã. Legea mai prevede
ca, în cazul familiilor cu mai
mulþi elevi de vârstã ºcolarã,
dacã unul singur dintre ei înregistreazã peste 20 de absenþe nemotivate, alocaþia de
susþinere a familiei este suspendatã la platã pentru toþi
copiii, iar dacã cuantumul
absenþelor este sub 20, se
aplicã procentele de penalitate pentru fiecare copil din
familie, în funcþie de absenþele înregistrate.
Elevii care aleg sã vagabondeze înregistreazã rezultate scãzute la învãþãturã. În
timp, ei sunt primii pe listele
cu elevii care picã examenele naþionale. În plus, ei sunt
clienþii frecvenþi ai poliþiºtilor. Cei mai mulþi sunt acuzaþi de furtiºaguri. Cei mai cu
dare de mânã se regãsesc
printre consumatorii de substanþe stupefiante sau cu
efect halucinogen.
8 - 14 noiembrie 2017
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POLITICÃ
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Umbrela de securitate

P

articip în aceste zile, în
calitate de Membru al
Delegaþiei parlamentare a României, la Adunarea
Parlamentarã a NATO, la
Ljubljana, în Slovenia, la un
eveniment important organizat sub auspiciile celui mai
înalt for al diplomaþiei parlamentare a Tratatului Nord
Atlantic.
Sunt prezenþi ºeful statului
sloven, preºedintele Adunãrii
parlamentare a NATO, secretarul general, miniºtri ai apãrãrii, miniºtri ai afacerilor externe, parlamentari din majoritatea þãrilor Uniunii Europene, ambasadori, lideri ai unor
think-thankuri foarte influente în politica globalã de securitate.
Subiectul central al întâlnirii priveºte provocãrile de securitate la adresa Balcanilor de
Vest. Sunt mai multe teme importante ce vor fi discutate în
aceste zile: Ordinea de securitate în Balcanii de Vest, Impactul schimbãrilor din mediul
internaþional de securitate asupra Balcanilor de Vest, Societatea deschisã ºi inamicii ei
astãzi, Provocarea migraþiei ºi
implicaþiile acesteia asupra
societãþilor din zona Balcanilor de Vest.
Pentru România este foarte
util sã fie conectatã la aceste
dezbateri, datã fiind poziþionarea geopoliticã a þãrii noastre în proximitatea Balcanilor
de Vest.

Vâlcea:
Vâlcea:
Opt parlamentari costã
3,3 miliarde vechi lunar

de Marielena Popa

D

ate fiind aceste reguli
de salarizare, activitatea unui parlamentar
„înghite” în jur de 41.000 lei pe
lunã:
- 13.050 lei, salariu brut
(sumã identicã pentru senatori
ºi deputaþi);
- 6.525 lei, bani pentru cazare;
- 1.400 lei, pentru transport;
- 19.575 lei sumã pentru birourile parlamentare;
- diurnã (variabilã) pentru
activitatea parlamentarã.
Cum Vâlcea are opt parlamentari (ºase deputaþi ºi doi senatori), cheltuielile lunare pen8 - 14 noiembrie 2017

Parlamentarii
judeþului Vâlcea:
PNL:

Cristian Buican, deputat,
secretar al Biroului Permanent
al Camerei Deputaþilor
Romulus Bulcu, senator

PSD:
Eugen Neaþã, deputat
Daniela Oteºanu, deputat
ªefan Ovidiu Popa, deputat
Vasile Cocoº, deputat
Bogdan Matei, senator

ALDE:
Dumitru Lovin, deputat

tru aceºtia însumeazã circa
330.000 lei (3,3 miliarde lei
vechi).

Deputatul Buican,
cel mai bine plãtit
parlamentar vâlcean
Într-o situaþie specialã se aflã
deputatul PNL Cristian Buican.
Pentru cã este ºi secretar al Biroului Permanent al Camerei
Deputaþilor, Buican are un salariu lunar de 15.515 lei. În
mod proporþional cu acest salariu, banii alocaþi biroului parlamentar depãºesc suma de
20.000 lei, ºi, de asemenea,
sunt mai mari ºi celelalte stipendii (suma pentru birourile
parlamentare este de minimum
o indemnizaþie ºi jumãtate,
brut, iar cea pentru cazare de
minimum jumatãte din indemnizaþie).
Pânã recent, parlamentarii se
plângeau cã au salarii umilitoare ºi cã þara trebuie sã le redea
demnitatea. S-a rezolvat, acum
este rândul lor sã întoarcã serviciul.

Publicitate

Cât investeºte statul roman într-un parlamentar? Suficient, începând cu 1 iulie 2017, când a
intrat în vigoare Legea salarizãrii unitare. În
primul rând, au crescut salariile lunare ale
aleºilor, astfel cã nu existã deputat sau senator
cu salariu de bazã mai mic de 130 de milioane
lei vechi pe lunã. Iar în spate funcþioneazã o
industrie a altor costuri: bani pentru cazare,
pentru transport, sume generoase pentru
întreþinerea birourilor parlamentare, diurnã.

Participarea la acest eveniment îmi aratã o datã în plus
cât de important este faptul cã
România a ales sã facã parte
din aceastã Alianþã politicomilitarã, veritabilã umbrelã de
securitate pentru naþiunea
noastrã ºi pentru cetãþenii
noºtri.
Sunt multe provocãri de securitate atât în plan global cât
ºi în plan regional, european
cãrora România le va face faþã
în primul rând datoritã angajamentelor clare luate de
NATO faþã de toþi membrii
Alianþei deci ºi faþã de România, dar ºi modului în care þara
noastrã a înþeles responsabilitãþile ce îi revin din calitatea
de membru NATO.
Este extrem de onorant pentru mine sã aflu la aceastã
manifestare cuvinte de laudã
pentru modul în care România
îºi achitã sarcinile de membru
NATO ºi în special pentru profesionalismul militarilor români aflaþi în diferite teatre de
operaþiuni.
Regiunea Balcanilor de
vest este ºi trebuie sã rãmânã o prioritate geopoliticã.
Securitatea în regiune este
vitalã nu doar pentru stabilitatea statelor de aici ci pentru securitatea ºi dezvoltarea
în întreaga Europã. De aceea România trebuie sã fie în
continuare un actor care sã
susþinã în regiune politicile
de extindere pe aliniamentul
euroatlantic.

www.indiscret.ro

Primãria ieftineºte 9
cãsãtoria, dar
scumpeºte hârþogãria
er
re
ere
ate
Edilii au pus în dezbat
le
zit
itele
zite
po
oz
imp
ele
le şi im
ax
axe
publică ttax
orr
ăto
m ăt
urm
u anul ur
locale pentrru

de Nicuºor Fota

P

otrivit anunþului postat
de angajaþii primãriei
Craiova, contribuabilii,
fie ei persoane fizice sau juridice, au rãgaz sã-ºi dea cu pãrerea despre proiectul de stabilire a taxelor ºi impozitelor locale pâna în ultima zi a acestei
luni, datã la care va avea loc,
probabil, ºedinþa de consiliu
local prin care documentul va
fi aprobat. „Persoanele fizice
sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare, pânã la data de
30.11.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetãþeni din cadrul
Primãriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax:
0251.411.561, e-mail: consultarepublica@pri-mariacraiova.ro”, se aratã în anunþul postat
de edili.

Urgenþa, la mare
preþ în primãrie
Printre modificãrile propuse
în materie de taxe ºi impozite
locale, se remarcã prevederile
referitoare la taxele speciale ale
proiectului de hotãrâre supus
dezbaterii publice, unde edilii
propun introducerea unui calup
întreg de taxe de urgenþã, cu
cuantum variabil, pentru serviciile prestate populaþiei. Este
vorba în principal de obþinerea
diverselor avize ºi autorizaþii,
ori a documentelor solicitate de
contribuabili, cei aflaþi în crizã
de timp având posibilitatea sã
obþinã actele mai rapid, cotizând la bugetul local cu sume
de câteva ori mai mari decât
www.indiscret.ro

Primãria, gazdã bunã
pentru cununii

cele percepute în mod obiºnuit.
De menþionat cã perioadele de
eliberare a documentelor pentru care se achitã „taxa de urgenþã” sunt de câteva zile, singurele documente eliberate în
regim de urgenþã în termen de
o zi fiind banalul CNS, certificatele/dovezile de stare civilã ºi
declaraþiile/cererile privind impozitele locale pe mijloacele de
transport. Nivelul minim al „taxei de urgenþã” este de 50 de lei,
dupã cum se aratã în proiectul
de hotãrâre postat pe site-ul municipalitãþii. Iatã câteva exemple: Taxa de urgenþã pentru eliberarea adeverinþei de intravilan se stabileºte la 50 de lei. Termenul pentru eliberarea în regim de urgenþã este de 5 zile.
Taxa de urgenþã se adaugã la
taxa stabilitã pentru eliberarea
documentului în termenul legal;
Taxa de urgenþã pentru eliberarea extras PUG/PUZ se stabileºte la 50 de lei. Termenul pentru eliberarea în regim de urgenþã este de 5 zile. Taxa de urgenþã se adaugã la taxa stabilitã
pentru eliberarea documentului
în termenul legal; Taxa de urgenþã pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã stradalã se stabileºte la 50 de lei. Termenul pentru eliberarea în regim de urgenþã este de o zi. Taxa
de urgenþã se adaugã la taxa stabilitã pentru eliberarea documentului în termenul legal.

de urgenþã pentru eliberarea certificatului de atestare a edificãrii/extinderii construcþiei se stabileºte la 200 de lei. Termenul
pentru eliberarea în regim de
urgenþã este de 5 zile (...) Taxa
de urgenþã pentru eliberarea de
copii ale documentelor existente la nivelul Direcþiei Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, cu excepþia celor referitoare la drepturile salariale se stabileºte la
150 de lei. Termenul pentru eliberarea în regim de urgenþã este
de 5 zile (...) Taxa de urgenþã
pentru eliberarea în termen de
24 de ore de la data înregistrãrii
cererii, a certificatelor (duplicatelor) ºi dovezilor de stare civilã, a faptelor de stare civilã, precum ºi a adeverinþelor ºi a fur-

500 de lei –
taxa de urgenþã
la certificatele
de urbanism
În alte domenii, urgenþa „costã” ceva mai scump: „Taxa de
urgenþã pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru
înstrãinare/informare se stabileºte la 500 de lei. Termenul
pentru eliberarea în regim de
urgenþã este de 7 zile. Taxa de
urgenþã se adaugã la taxa stabilitã pentru eliberarea documentului în termenul legal (...) Taxa
de urgenþã pentru obþinerea avizului de amplasament (banner,
panou publicitar, mash) se stabileºte la 100 de lei. Termenul
pentru eliberarea în regim de
urgenþã este de 5 zile (...) Taxa

rãspunsul se face în aceeaºi zi
cu înregistrarea. În cazul în care
documentaþia depusã este incompletã, termenul se suspendã pânã la completarea cu documentele solicitate”.

nizãrii datelor din Registrul
Naþional de Evidenþã a Persoanelor se stabileºte la 100 lei (...)
Taxa de urgenþã pentru soluþionarea declaraþiilor fiscale/cererilor privind impozitele ºi taxele locale privind bunurile imobile se stabileºte la 100 de lei.
Termenul pentru efectuarea lucrãrilor în regim de urgenþã este
de pânã la 5 zile de la înregistrare. În cazul în care documentaþia depusã este incompletã,
termenul se suspendã pânã la
completarea cu documentele
solicitate (...) Taxa de urgenþã
pentru soluþionarea declaraþiilor
fiscale/cererilor privind impozitele ºi taxele locale privind mijloacele de transport se stabileºte la 100 de lei. Înregistrarea/

În altã ordine de idei, edilii
prevãd pentru 2018 ºi o taxã
specialã rezervatã administratorilor de la asociaþiile de proprietari, fie ei persoane fizice sau
firme de profil. „Taxa pentru
atestarea, în vederea îndeplinirii funcþiei de administrator de
imobile, stabilitã prin Hotãrârea
Consiliului Local nr.303/2012,
este de 100 lei în cazul persoanelor fizice ºi 300 lei în cazul
persoanelor juridice. Taxele speciale pentru activitatea de administrare a imobilelor se utilizeazã integral pentru buna desfãºurare a activitãþii de atestare a
persoanelor fizice, precum ºi de
autorizare a persoanelor juridice, conform art.60 din Hotãrârea Consiliului Local nr.303/
2012”, se aratã în proiectul de
hotãrâre. La capitolul noutãþi,
remarcãm ºi revenirea taxei hoteliere care „se stabileºte la 1%
valoarea totalã a cazãrii/tariful
de cazare pentru fiecare zi de
sejur a turistului”. Cea mai mare
scãdere a unei taxe locale, de
aproape 50 la sutã, o înregistrãm
în dreptul tinerilor însurãþei.
Edilii propun scãderea taxei percepute pentru oficierea cãsãtoriilor în sediul central al primãriei Craiova, de pe strada AI
Cuza. Nivelul taxei scade de la
1.500 de lei la numai 850 de lei.
Taxa pentru divorþul administrativ, pe de altã parte, rãmâne staþionarã la 500 de lei.

Publicitate

Proiectul de hotãrâre
privind stabilirea
impozitelor ºi taxelor
în municipiul Craiova
pe anul 2018 a fost
postat pe portalul de
internet al municipalitãþii craiovene, la
pachet cu cele 22 de
anexe referitoare la
dãrile datorate de
craioveni începând cu
prima zi a anului
urmãtor.

ADMINISTRAÞIE
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ACTUALITATE

4,60
4,60 lei,
lei, oo nucã
nucã încã
încã greu
greu
de spart pentru euro

A

u trecut 13 ºedinþe consecutive în care cursul
euro a început cu 4,59
fãrã sã depãºeascã însã pragul
de la 4,60 lei.
Comparativ cu sfârºitul lui
septembrie, când media a atins
maximul ultimilor cinci ani de
4,5991 lei, în octombrie euro
a stagnat în apropierea pragului de 4,6. În schimb, dolarul
american a câºtigat aproape 5,6
bani iar francul elveþian a pierdut peste 5,4 bani.
În perioada analizatã, cursul
euro s-a miºcat din nou într-un
culoar foarte îngust, el coborând de la 4,5985 la 4,5920 lei.
Minimul de 4,592 lei a fost
înregistrat la finalul intervalului, când tranzacþiile s-au realizat între 4,585 ºi 4,596 lei, iar
cotaþiile de la sfârºitul zilei sau plasat la 4,589 – 4,592 lei.
Cursul dolarului american a
scãzut de la 3,9533 la 3,9454
lei, dar a crescut la finalul perioadei la 3,9564 lei, când cotaþiile au fluctuat între 3,954 ºi
3,965 lei.
Bancnota verde ar putea depãºi valorilel de 3,96 – 3,97
lei, în condiþiile în care ea se
întãreºte constant faþã de un
coº al principalelor monede,
odatã cu apropierea momentului în care Rezerva Federalã va
majora dobânda sa cheie la
1,25 – 1,50%..
Moneda elveþianã s-a miºcat
pe pieþele internaþionale în culoarul 1,158 – 1,166 franci/
euro, astfel cã media ei a scãzut de la 3,9589 la 3,9491 lei,
pentru a încheia intervalul la
3,9511 lei.
În piaþa monetarã, indicii
ROBOR s-au menþinut la valori care au reprezentat maxime ale ultimilor ani. Ezitãrile
grupului PSD-ALDE de a mo-

difica codul fiscal, dupã numeroasele proteste ale sindicatelor sau ale mediului de
afaceri, au produs scãderi
uºoare ale indicilor, cel la trei
luni a încheiat perioada la
1,86% iar cel la ºase luni la
2,01%. Indicii la nouã ºi la 12
luni au alunecat la 2,06%, respectiv 2,11%.
O scãdere a indicilor la valorile de la începutul lui septembrie, de sub 1%, este greu
de îndeplinit, în condiþiile în
care bãncile centrale au început sã majoreze dobânzile.
Rezerva Federalã este aºteptatã sã majoreze în decembrie
dobânda-cheie la 1,25 – 1,5%,
piaþa anticipând pentru 2018
alte trei creºteri. Surpriza a
venit din partea Bãncii Angliei
care a decis sã majoreze dobânda sa de politicã monetarã, prima datã dupã zece ani,
de la 0,25 la 0,50%.
Perechea euro/dolar a gãsit
un nou punct de echilibru la
1,16 dolari. Ea s-a tranzacþionat pe pieþele financiare între
1,1589 ºi 1,1690 dolari.
Cea mai ridicatã volatilitate
s-a înregistrat în 3 noiembrie,
ea fiind provocatã de datele
economice venite din SUA.
Publicarea datelor privind piaþa muncii din SUA, unde au
fost create luna trecutã doar
261.000 de noi locuri de muncã, dupã numai 18.000 în septembrie, a avut ca efect aprecieera euro. A urmat anunþarea indicelui PMI care a crescut în octombrie pânã la
60,1%, cel mai ridicat nivel
din 2008, evoluþie care a contrazis previziunile analiºtilor.
Analiza cuprinde
perioada 31 octombrie –
6 noiembrie

Publicitate

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
8 - 14 noiembrie 2017

Virgil Dumitrescu –
Romeo din
Stoeneºti-upon-Olt
de Viorel Pîrligras
„Eu, Romeo, dintr-un sat de
olteni mai iuþi/ ca ardeiul, eu,
Romeo, descoperirea lui Shakespeare/ printre flãcãiandrii cu
ardei pe limbã / din Stoeneºtiupon-Olt” (Am trecut ºi eu prin
terapia lui unu) se autodefineºte poetul Virgil Dumitrescu în
proaspãtul sãu volum liric intitulat „Claxoane ºi fluturi” (Ed.
Argonaut, Cluj-Napoca, 2017).
Îl regãsim pe colegul nostru de
redacþie în ipostaza ludicã binecunoscutã atunci când jongleazã cu metafora. Regãsim cu
încântare în acest al doisprezecelea volum al autorului rima
din interiorul versului – „reflexia unei oglinzi care mai apoi
s-a spart/ singurã? sã fi fost /
carul mare? sã fi fost carul mic?
ceva predestinat / de-a o lua de
la lingurã? totul prefãcut / în
nimic? ursitoarele? oamenii?
timpul? / ochii pe care-i cobor /
ºi-i ridic? orice-ar fi îi voi închide” (Eu ºi pasãrea fericirii
ne--am vãzut prea puþin), dar ºi
jocuri exotice de cuvinte – „se
lãsã greu pe speteaza de bambus adus din/ Republica Bambusianã / ºi se deºurubã fãcând
gât. luã la ochi/ împletitura/ de
papurã adusã din Papua-Noua
Guinee” (Speteaza de bambus
a scaunului de papurã pe trei
picioare de cearã). În unele
poeme, autorul construieºte
adevãrate cavalcade de elemente – o autodiagnosticare pentru
definirea statutului liric, credem
noi – „lustrele. curcubeele. sãrbãtorile. pâinea/ ºi sarea. dulcele ºi amarul. aerul cel mai
curat./ fructul cel mai gustos.
laptele de pasãre/ ºi cântecul
mierlei” (Refugiul din literã),
dar se autopersifleazã, evident,
tot liric, dezvãluind turmentãrile poetului în faþa creaþiei –
„mai întorsesem un poem pe
toate pãrþile,/ cãlca de sus ca un
ochelarist cu lentilele sparte,/
câtorva epitete le cãzuserã dinþii” (Cea mai fericitã zi), „azinoapte, azi-dimineaþã, acum!
acum! acum!/ poemul meu se
decalibreazã, o ia razna,/ rimele cataSTROFEI se aºazã singure la clocit ºi/ mie/ îmi vine
sã vomit dupã micul dejun,/ sã
arunc pe fereastrã LG-ul, sã ies
în calea/ vârtejului,/ sã fac praf

scãrile blocului din care moartea/ nici mãcar nu mai coboarã
în stradã, / ci se azvârle.” (Violoncelul din colþul camerei).
Uneori, poetul pare sã recurgã
la teme recurente registrului
meditativ – „ºi uºile se-nchid,
pericoloso e mergând/ pe scarã. au mai cãzut, dar urcã/ ºi n-

ai grijã,/ te vei trezi ajuns în altã
garã” (Mersul trenurilor care
nu mai vin), ca imediat apoi sã
ne surprindã prin tururi de forþã, baroce beþii de cuvinte reliefând o lucrãturã de mare migalã ºi efect liric, chiar dacã ermetic în idee – „priveliºti de vis
(paradigmã hermeneuticã),/
fanfare de heruvimi militãroºi
dând onorul –/ nimãnui ºi cuiva./ la primul clic rectiliniu din
întunecatul slikan,/ ele îºi/ei se.
ºi Expres-Ray incendiazã/ terasamentul/ în lipsa oricãrei staþii
de avarie dintre cele/ pe care le
ºtim. (Expres--Ray).
„Claxoane ºi fluturi” este un
important eveniment editorial în
lumea poeziei româneºti ºi, sunt
convins, va face deliciul tuturor iubitorilor acestui gen literar, cãci „Capela Sixtinã pe scãfârlia unui soldat care trage/ cu
þeava puºtii îndreptatã spre sine/
nu pare sã aducã pacea voastrã
ºi-a mea” (poemul omonim).
www.indiscret.ro

„CRESC la Bibliotecã” 11
Lansarea revistei de
benzi desenate „Nihon Made”
CULTURÃ

B

iblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” alãturi de Biblioteca Judeþeanã „George
Bariþiu” a organizat luni, 6 noiembrie, începând cu ora 15.00,
acþiunea de închidere a proiectului “CRESC la bibliotecã” ºi
lansarea revistei „Nihon Made
– Culturã ilustratã pentru tineri”.
Proiectul „CRESC la bibliotecã”, lansat de Biblioteca Judeþeanã “George Bariþiu” din
Braºov ºi implementat în patru
biblioteci publice din România:
Braºov, Craiova, Reºiþa ºi Zalãu, a constat în desfãºurarea
unui numãr de trei ateliere interactive de istorie, corespondenþã ºi tehnicã a interviului,
activitãþi subsumate unor subiecte istorice precum „Marea
Unire din 1918” ºi „Participarea României la Primul Rãzboi
Mondial”. La atelierele interactive desfãºurate la Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” au participat 10 co-

pii de la centrele sociale aflate
în administrarea Arhiepiscopiei
Craiovei.
Scopul întâlnirii de luni, 6
noiembrie, a fost acela de a realiza un bilanþ general al activitãþilor desfãºurate. Cu aceeaºi
ocazie, s-au dezbãtut ºi analizat
impactul, experienþele comune
ºi rezultatele de ansamblu ale
proiectului. De asemenea, copiii
au primit premii pentru activitãþile desfãºurate în cadrul proiectului.
Cu acelaºi prilej, Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” a organizat lansarea
primului numãr al Revistei de
benzi desenate „Nihon Made –
Culturã ilustratã pentru tineri”.
Publicaþia este rezultatul unui
proiect editorial finanþat de Cãtre Administraþia Fondului Cultural Naþional, implementat de
cãtre Biblioteca Judeþeanã
„George Bariþiu” în parteneriat
cu Asociaþia Musashino Japonia din Braºov.
Aflatã la primul numãr, revis-

ta este realizatã în tehnica japonezã de graficã manga ºi se
adreseazã în mod special tinerilor cu vârste cuprinse între 14
ºi 20 de ani. Scopul revistei constã în susþinerea ºi dezvoltarea
creativitãþii adolescenþilor, respectiv apropierea acestora de
cultura scrisã.
La eveniment au fost prezenþi
Daniel Nazare, manager Bibliotecii „George Bariþiu” Braºov,
reprezentanþii centrelor sociale
aflate în administrarea Arhiepiscopiei Craiovei, elevii care au
participat la seria de trei ateliere interactive ºi bibliotecarii
Sofia Lavinia Cercel, Carmen
Ticã ºi Alexandru Ionicescu,
coordonatorii activitãþilor desfãºurate la Craiova.
„Proiectul «CRESC la bibliowww.indiscret.ro

tecã» a fost una dintre cele mai
inspirate iniþiative pe care am
pus-o în practicã la Aman în
ultima vreme. Þintind subiecte
precum Unirile din 1918 ºi Primul Rãzboi Mondial, atelierele
desfãºurate în cadrul proiectului au contribuit la promovarea
unor valori ºi principii naþional-identitare. Participanþii,
elevi ºi tineri aflaþi la vârsta
pubertãþii, au avut ocazia de a
se informa cu privire la evenimentele cu rol fondator de acum
100 de ani. De asemenea, ne
mândrim ºi cu faptul cã am reuºit sã-i familiarizãm pe copii
atât cu documentele de epocã,
cu scrisorile ºi memoriile redactate de contemporanii acelor vremuri, cât ºi cu tehnica ºi
modalitãþile necesare realizãrii

unui interviu. În aceeaºi ordine
de idei, îi felicit pe colegii de la
Braºov pentru realizarea unei
minunate reviste de benzi desenate pe care o vor lansa ºi distribui gratuit la Biblioteca
Aman”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”.
Prin evenimentul organizat,
cele douã biblioteci au urmãrit, pe de o parte, schimbul de
informaþii, inventarierea ºi diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului
„CRESC la bibliotecã”, iar pe
de altã parte, lansarea proiectului editorial „Nihon made –
Culturã ilustratã pentru tineri”,
revistã bilingvã realizatã în tehnica manga.
8 - 14 noiembrie 2017

Festivalul
12
Culturii
CULTURÃ
Româneºti
ºi-a desemnat
laureaþii

P

Buþu, Dahlia Panã, Dan Lupescu, Mihai Fotache, Daniel Noþulescu, Paulian Buicescu,
Panait Popescu, Gela Enea, Armand Tudor, Rodica Stovicek,
Daniela Tiger, Mariana Didu,
Alina Dumitru.
Tot prin Hotãrâre a Preºedintelui USE, la sugestia mai multor cadre didactice ºi membri
USE, se înfiinþeazã Cenaclul literar-aristic “Eugen Braloºtiþeanu” ºi Cenaclul “Orizonturi literare”. Membrii cenaclurior
vor beneficia de apariþia creaþiilor lor în revista “Cenaclul”
pe suport de hârtie. Cenaclul
“Orizonturi literare” funcþioneazã ca “grup” închis pe facebook.
Festivitaþile de înmânare a
diplomelor au avut loc sâmbãtã, 4 noiembrie 2017, la Craiova, în sala de festivitãþi a ªcolii
gimnaziale Sfântul Dumitru.
(Mihai Marcu)

Publicitate

rima ediþie a Festivalului Culturii Româneºti
s-a încheiat. Au fost primite pe adresa Uniunii Scriitorilor Europeni (USE) un numãr
de 76 de creaþii: poezie, epigrame, criticã literarã ºi prozã.
Dupã o selecþie riguroasã au
fost aleºi urmãtorii: Mihaela
Vargovschi, Mirela Duma Bîlc
(Italia), Valentina Geambaºu,
Maria Cornelia Firescu, Dimitrie Acea, Valer Popean, Alexandrina Tulics (SUA), George
Ceauºu, Ion Dascãlu.
Pentru activitate deosebitã în
domeniul sensibil al culturii ºi
literaturii române, Preºedintele
USE – conform art.22 alin.1 din
Statut – a acordat Diplomã de
Excelenþã urmãtorilor: Nicolae
Marinescu, Dumitru Otovescu,
Marius Pantilimon, Gheorghe
Nedelescu, Ion Munteanu, Ion
Nãlbitoru, Ioana Raluca Bobolea, Elena Volcinschi, Elena
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Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro
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Craiova gãzduieºte, în perioada
perioada 13 – 17 noiembrie, cea
de-a XXIV-a ediþie a Festivalului
„Maria Tãnase“

C

onsiliul Judeþean Dolj ºi Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, în parteneriat cu TVR Craiova,
TVR 3 ºi TVR Internaþional organizeazã, în perioada 13 - 17 noiembrie 2017,
cea de-a XXIV-a ediþie a Festivalului Concurs Naþional al Interpreþilor Cântecului Popular Românesc „Maria Tãnase“. Evenimentul va avea loc la Teatrul
Naþional „Marin Sorescu“ din Craiova.
Biletele se gãsesc la Agenþia Teatrului
Naþional „Marin Sorescu“, în urmãtorul
program: luni – vineri: 11:00 – 19:00 ºi
sâmbãtã – duminicã: 12:00 – 19:00. Preþ
bilet: 30 lei / prima searã, 30 lei / a doua
searã, 40 lei / a treia searã.
Concurenþii, soliºti vocali ºi instrumentiºti, cu vârsta cuprinsã între 16 ºi
35 de ani, se pot înscrie pânã la data de
12 noiembrie 2017. Regulamentul ºi fiºa
de înscriere se gãsesc pe http://traditiidoljene.ro/index.php/evenimente/80evenimente/81-festivalul-maria-tanaseºi
p e h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
cjcpct.dolj/posts/814719898685484.
În recital, pe scena celebrului festival,

www.indiscret.ro

în serile de 15, 16 ºi 17 noiembrie, vor
urca interpreþi admiraþi de publicul craiovean, parte dintre ei cu destine legate
de acest festival, care le-a deschis poarta spre lumea muzicii populare româneºti. Spectacolele vor începe la ora
19:00, orã de la care TVR Craiova ºi
TVR 3 vor transmite în direct festivalul.
Tradiþia organizãrii la Craiova a unui
festival al muzicii populare româneºti,
iniþiat în anul 1969 ºi ajuns acum la cea
de-a XXIV-a ediþie, este expresia împlinirii datoriei sacre de valorificare a unui
gen artistic peren, pãstrat la loc de cinste în cultura ºi sufletul tuturor românilor. Aparent, o ediþie ca oricare alta din
cele XXIII desfãºurate pânã acum, ediþia din acest an marcheazã împlinirea a
48 de ani de viaþã ai Festivalului ºi putem afirma cã s-a scris deja… istorie. O
istorie de care se leagã ºi Cetatea Bãniei,
care, inteligent ºi plinã de devotament, a
înþeles sã „nascã“ ºi sã „creascã“ ceea
ce a devenit ulterior marcã de identitate
a locului – un festival naþional dedicat
Marii Doamne a cântecului popular românesc, Maria Tãnase.

ACTUALITATE

Bilanþul la un an de mandat
în slujba craiovenilor
de Doru Câplea, Consilier local PNL

R

ecent s-a împlinit un an de când
am onoarea, dar în acelaºi timp
imensa responsabilitate, de a fi
unul dintre reprezentanþii craiovenilor
în Consiliul Local al Municipiului Craiova. În tot acest timp am încercat sã
vin în întâmpinarea problemelor din comunitate ºi sã fac cu bunã credinþã tot
ceea ce depinde de mine pentru a îmbunãtãþi condiþiile de trai ale cetãþenilor din Bãnie.
Împreunã cu colegii mei am încercat
mereu sã atragem atenþia cã politica
PSD de majorare a tarifelor ºî de împovãrare a craiovenii cu biruri peste
biruri este una falimentarã, iar principala preocupare a administraþiei ar trebui sã fie acordarea unor mãsuri ºi stimulente prin care firme importante sã
fie atrase sã investeascã în economia
Craiovei. Partidul Social Democrat nu
a înþeles nimic ºi continuã aceastã politicã pãguboasã, în anul în curs reprezentanþii PSD propunând un buget în
care procentul alocat investiþiilor este
de doar 15%. În ciuda argumentelor ºi
propunerilor mele ºi ale colegilor mei,
maºinãria de vot a PSD ºi-a fãcut de
fiecare datã „datoria” ºi a votat împotriva interesului craiovenilor.
Ca ºi cum scumpirile generate de taxele ºi impozitele venite de la nivel
central nu au fost o loviturã suficientã
pentru populaþie, majoritatea PSDALDE din Consiliul Local Craiova a
mãrit preþul la la aproape toate serviciile publice furnizate de municipalitate. Ridicarea gunoiului, furnizarea
apei, închirierea spaþiilor din pieþe, furnizarea energiei termice sunt doar o
parte din serviciile considerate prea ieftine de cãtre aleºii PSD. Nici agenþii
economici nu au fost scutiþi de politica
de suprataxare a PSD, pe lângã creºterea accizelor la carburanþi, bonusul
vine de la administraþia localã care încã
taxeazã firmele pentru simplul fapt cã
plouã afarã, ba chiar le taxeazã ºi atunci

când nu cade un strop de ploaie. Propunerea PNL de eliminare a taxei pe
apa meteoricã, încã perceputã de la
persoanele juridce, zace uitatã prin sertarele primãriei, reprezentanþii PSD fãcându-se… cã plouã.
Un alt aspect important al activitãþii
mele l-a constituit documentarea la faþa
locului în cartierele Craiovei, în special în zonele periferice, unde problemele sunt foarte multe, iar administraþia se face din nou... cã plouã. În nenumãrate ºedinþe ale Consiliului Local am cerut explicaþii executivului în
privinþa situaþiei din cartierele Brestei
ºi Fãcãi, interpelãrile mele ducând la
salubrizarea zonei din jurul Bãlþii Craioviþei, reabilitarea unor locuri de joacã, reparaþia unor strãzi din aceste cartiere sau la sporirea mãsurilor de siguranþã ºi ordine publicã
Poate cea mai importantã realizare
din timpul mandatului meu o reprezintã activitatea mea în cadrul Consiliului de Administraþie al ªcolii Gimnaziale „Nicoale Romanescu”, unde,
împreunã cu o conducere extrem de
bine pregãtitã ºi doritoare sã ofere cel
mai bune condiþii de învãþare elevilor,
am reuºit concretizarea programului
“ªcoalã dupã ºcoalã”. Acest program
va servi ca model pentru multe instituþii de învãþãmânt din Craiova, fiind
printre primele after-school-uri de stat
din oraºul nostru. Pãrinþii au astfel
posibilitatea sã-ºi ºtie copiii în siguranþã, iar micuþii sã beneficieze de o
serie de activitãþi ºi programe pentru
o dezvoltare armonioasã.
Chiar dacã Partidul Naþional Liberal nu are majoritatea în Consiliul Local, îi asigur pe cetãþenii Craiovei cã,
împreunã cu colegii consilieri, facem
toate eforturile pentru a ne opune politicii de suprataxare a PSD ºi vom
veni cu proiecte care sã ducã la creºterea calitãþii vieþii în municipiul Craiova.
8 - 14 noiembrie 2017
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ACTUALITATE
Prin intermediul unei
interpelãri depusã la
Ministerul Transporturilor, deputatul liberal
Cristian Buican a
reluat subiectul modernizãrii DN7D, drum
de pãmânt care tranziteazã comunele Câineni–Boiºoara–Titeºti–Periºani ºi care
are o lungime de 31
de kilometri.
de Marielena Popa
„Necesitatea modernizãrii
DN7D, precum ºi urgenþa acestui demers, reies din importanþa pe care aceastã arterã rutierã
o poate avea în decongestionarea traficului de pe Valea Oltului, care în fiecare week-end
este blocat. Fie cã existã lucrãri
de întreþinere, fie din cauza unor
accidente sau a volumului mare
de maºini ce tranziteazã DN7
Valea Oltului, în fiecare sãptãmânã ºoferii trebuie sã suporte
ore întregi de ambuteiaje rutiere. Mai mult decât atât, moder-

În Vâlcea existã un Drum
Naþional de pãmânt
DN7D se af
lă în nor
dul judeţului şi tr
anzit
ează patr
u comune
află
nordul
tranzit
anzitează
patru
nizarea DN7D ar oferi ºi ºansa
unei dezvoltãri turistice durabile a localitãþilor din Þara Loviºtei, aceastã Bucovinã din Nordul Olteniei. Aceste localitãþi ce
sunt tranzitate de acest DN se
aflã într-o situaþie imposibilã, în
care majoritatea drumurilor judeþene ºi comunale sunt asfal-

Cristian Buican

tate, dar principala arterã naþionalã ce le tranziteazã aratã mai
rãu decât un drum forestier”,
aratã deputatul Buican, în interplarea adresatã ministrului
Transporturilor, Felix Stroe.

„Singurele lucrãri
de asfaltare au fost
realizate acum
mai bine de 10 ani,
pe o porþiune
de doar 6 km”
Parlamentarul liberal vâlcean
ºi-a exprimat dezamãgirea ºi în
privinþa a ceea ce a numit „lipsa de interes ºi a dispreþul arãtat de responsabilii guvernamentali privind modernizarea
acestui DN”, subliniind cã singurele lucrãri de asfaltare au
fost realizate acum mai bine de

10 ani, pe o porþiune de doar 6
km din cei peste 31 de km ai
drumului. „Este inacceptabil ca
în România anului 2017 sã mai
existe Drumuri Naþionale de
pãmânt, aºa cum este DN7D ºi
vã solcit sã întreprindeþi toate
mãsurile legale privind remedierea acestei probleme”, a arãtat
Cristian Buican.

„În România mai
sunt doar patru
astfel de DN-uri,
printre care ºi DN7D”
Într-un comunicat, acesta afirmã cã în ultimii 10 ani a iniþiat
demersuri parlamentare pentru
modernizarea DN7D de fiecare datã când s-a schimbat Ministrul Transporturilor. „Tocmai
de aceea am fãcut ºi aceastã
nouã interpelare. M-am gândit

cã, dacã noul ministru demite
directorii de la CFR pentru întârzieri ale garniturilor de tren
sau pe cei de la Metrorex pentru mici defecþiuni tehnice, va
lua taurul de coarne ºi în privinþa modernizãrii drumurilor naþionale de pãmânt din România.
Mai sunt doar patru astfel de
DN-uri, printre care ºi DN7D.
De asemenea, am vãzut cã cei
din conducerea Consiliului Judeþean se inspirã din activitatea
mea parlamentarã în privinþa
demersurilor pe care le fac la
nivel guvernamental ºi m-am
gândit ca de acum înainte sã le
dau murã în gurã câte o temã
pe sãptãmânã. Dacã vor rezolva mãcar 10% din problemele
pe care le voi ridica în Parlament, o sã mã declar mulþumit
ºi nu îi voi acuza de plagiat”,
conchide Buican.

Situaþia centralizatã a lucrãrilor derulate de SC APAVIL SA în
municipiul Rm. Vâlcea în perioada 30 octombrie – 03 noiembrie 2017

S

C APAVIL SA a desfãºurat ºi în sãptãmâna 30
octombrie – 03 noiembrie 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.
17, Poenari nr. 25, 1 Mai, Antim Ivireanu, Ostroveni Bl. B 1;
AVARII SOLUÞIONATE.
A fost soluþionatã o avarie la reþeaua de apã potabilã pe strãzile Cãzãneºti – Gura Vãii
8 - 14 noiembrie 2017

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au curãþat manual cãminele de canalizare ºi gurile de scurgere pe strãzile: Bl.M-CAR
Pensionari, P1, P2 - Zãvoi, S2Ostroveni, Antares - Str. Barajului, S7/1-Str. C.L.Traian-Sud,
ªcoala nr.13,A24/3, A27/3,
C25, A17/1,S9, C3 - Ostoveni,
Bl.60 - Str. G.Procopiu, C1,
A14, A69, C18 A54, A64, - Ostroveni, Spitalul Judeþean nr.1,
P1, P2, - Petriºor, A7, WW,
A20, C22, A26, A23, A25, A22,
C0, A37/2, B8, B9, A7 - Osto-

veni, H2, S8 - Str.Rapsodiei;
- s-au continuat lucrãrile pentru dezafectarea branºamentului
PT ACR, strada Eleodor Constantinescu;
- s-au continuat lucrãrile de
întregire reþea apã potabilã D
400 mm din strada Tudor Vladimirescu, intersecþie cu strada
Libertãþii pânã în strada Nicolae Bãlcesu, intersecþie cu strada Ferdinand ºi înlocuire conducte de serviciu;
- s-au continuat lucrãrile de
prelungire a reþelei de canalizare pe strada Ciocãneºtilor;
- S-au început lucrãrile de în-

locuit reþea apã potabilã ºi branºamente pe strada Matei Basarab Bl. N 9;
- S-au înlocuit robineþi generali ºi s-a refãcut cãminului de
apometru pe strada G-ral Magheru la Bl. S3, Sc F, G;
- S-a executat racord canalizare pe strada N.Balcescu nr.6
- S-a reparat carosabilul în jurul cãminelor la Bl:B1,A36/
2,A42/2-Ostroveni;
- S-au fixat placile din beton
armat pe strada Râureni-AnaBella;
- S-au curãþat grãtarele din
amonte de pompele de canaliza-

re din zonele: Arinilor, bulevardul Dem Rãdulescu, Goranu.
CÃMINE CURÃÞATE. Au
fost curãþate gurile de scurgere
ºi cãminele de canalizare în mai
multe zone din municipiul Rm.
Vâlcea: PECO – Rompetrol –
Str. Calea Bucureºti, Locuinþe
Sinistraþi - Cãzãneºti, Cãmin apã
- Str. Aleea Stejarului.
12 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 10
documentaþii tehnice.
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

Foto: facebook

R

În vr
eme ce căr
uţele gonesc pe bule
var
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căruţele
bulev
arde,
caii pasc nes
tingheriţi prin păr
culeţe
nestingheriţi
părculeţe

Craiova,
sub copitã
D

upã ce, o bunã pe
rioadã de timp, auto
ritãþile craiovene sau strãduit sã elimine caii ºi
cãruþele de pe strãzile oraºului, în ultima vreme lucrurile par sã fi revenit la „normal“. Astfel, nu este zi în
care locuitorii Craiovei sã nu
aibã ocazia sã admire respectivele mijloace de deplasare
traversând municipiul în
lung ºi-n lat. Ba chiar, de

cele mai multe ori, spectatorii
reuºesc sã le imortaliezeze ºi sã
le distribuie pe paginile de facebook. Sperãm doar cã printre prietenii lor virtuali sã fie
ºi niscai poliþiºti locali cãrora
ne simþim obligaþi sã le aminim
cã, în anul 2009, consilierii locali au adoptat hotãrârea nr.319
- modificatã ºi completatã prin
HCL nr. 279/2011 - care prevede cã „constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amen-

dã cuprinsã între 500 - 1.000
lei (...) accesul ºi deplasarea
în municipiul Craiova cu
vehicule cu tracþiune animalã, cu animale de povarã, de
tracþiune sau de cãlãrie, precum ºi cu animale izolate sau
în turmã“.
Ori, poate, pentru a fi în
pas cu Europa civilizatã, s-a
decis încurajarea utilizãrii
mijloacelor de transport ecologice...

Triunghiul
decapitaþilor

omânia - Turcia (ClujNapoca, 9 noiembrie) ºi
România - Olanda (Bucureºti, 14 noiembrie) constituie amicale de lux pentru Cosmin Contra. ªi doar utile pentru Mircea Lucescu ºi Dick Advocaat. De-aici concluzia cã,
vizavi de cei doi, ”Guriþã” are
ocazia de a demonstra cã e pe
drumul cel bun. El ºi lotul pe
care îl pregãteºte. Iar drumul are
capãtul de linie la Campionatul
European din 2020. Îmi închipui cã primul lucru pe care îl va
face este sã insufle ”tricolorilor”
cã ambele amicale de lux pot
cântãri mai încolo cât douã întâlniri oficiale. Sã zicem, în debutul noii competiþii Liga Naþiunilor. Ce altceva ne aºteaptã?
De obicei, în spatele etichetei de
partidã amicalã se ascund scuzele ºi cârpeala. Contra nu e
Daum ca sã umple douã blocnotesuri cu observaþii ce se vor
ºterge singure pânã la prima
reunire a lotului. Cunoaºte valoarea echipelor din Liga I, dacã
nu la fel de bine ºi valoarea
echipelor din Liga a II-a. Are
habar de jucãtorii care vin din
urmã, la schimb, a avut de-a
face cu mentalitatea multora
dintre cei ce au îmbrãcat ºi îmbracã tricoul naþionalei. Aºa
cum am citit bine, amicalele cu
Turcia ºi Olanda, ”distante” în
toatã regula, vor fi ”ultimele
jocuri ale României din 2017,
dar ºi primele dupã lansarea
identitãþii echipei naþionale ºi a
noului tricou”. De ce nu ºi a noilor crampoane, ºi a noilor ºorturi, ca sã fie tacâmul complet?

Ceva mai bombastic n-am auzit. Fotbalul românesc e în declin, îi lipsesc jucãtorii de marcã, iar noi promovãm tricouri.
Il Luce aliniazã un 11 din care
nu credem sã absenteze Emre
Calhanoglu de la AC Milan,
Emre Mor de la Celta Vigo sau
Cencez Under de la AS Roma.
Rulând în linii mari acelaºi lot
obosit, ”Guriþã” îi provoacã la
recurs, dupã doar cinci zile, pe
elevii lui Dick Advocaat. Din
cei 30 de jucãtori chemaþi de
Contra, 13 provin din campionatul intern: 6 de la FCSB, câte
2 de la CSU Craiova, litera B,
Viitorul ºi CFR Cluj, 1 de la
Dinamo. Ce tacticã revoluþionarã îl frãmântã pe ”Guriþã” pentru a-l surprinde pe Mircea Lucescu, nu putem ºti. Nici Dick
Advocaat nu e lesne de bãgat
în corzi. Sub comanda sa de
douã mandate (1992-1994 ºi
2002-2004), ”Portocala mecanicã” a prins sferturile CM din
SUA ºi semifinalele CE din
Suedia ºi Portugalia. Ratarea
Mondialului îi determinã ºi pe
batavi sã ia totul de la capãt,
asemenea atâtor reprezentative
decapitate. Ei vor întâlni Scoþia
pe 9 noiembrie, apoi România,
cu un lot lãrgit din care noul ºi
vechiul selecþioner are de unde
alege: Cillesen (FC Barcelona),
Daley Blind (Manchester United), Strootman (AS Roma),
Wijnaldum (Liverpool), Memphis Depay (Olympique Lyonnais). Vom vedea cât de serioºi
sunt ºi cât de profesioniºti. ªi
cât de puþin amical ne vor întinde ºi turcii, ºi olandezii.

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã

Foto: facebook
www.indiscret.ro
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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

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.

În ºedinþa ordinarã
din 28 septembrie
2017, consilierii locali
ai municipiului Râmnicu Vâlcea au aprobat amenzi drastice
pentru nerespectarea
curãþeniei în oraº.
de Marielena Popa

P

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

Pensiunea Siva

Publicitate

otrivit noilor norme,
cei care vor arunca pe
domeniul
public
resturi de þigãri, coji de seminþe, bilete de cãlãtorie, hârtii, ambalaje, gume de mestecat, deºeuri menajere etc., vor
fi sancþionaþi cu amendã de la
2.000 la 2.500 lei. Aceleaºi

amenzi vor fi aplicate ºi celor
care aruncã orice fel de deºeuri din maºinã (lit. u ºi v din
Hotãrârea CL privind Normele de salubrizare ale municipiului Râmnicu Vâlcea, modificatã în ºedinþa din 28 septembrie a.c.).
Potrivit lui Rândunel Bãdescu, ºeful Poliþiei Locale, au
fost date deja primele amenzi
ºi avertismente celor certaþi cu
bunul simþ. Însã „grosul” mãsurilor coercitive va începe din
luna decembrie. Municipalitatea a decis ca pentru o perioadã de circa 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestei HCL
sã informeze popuaþia ºi sã
aplice mai puþine amenzi.

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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Râmnicu Vâlcea:
Vâlcea:
Râmnicu
Luna Cadourilor,
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mizeriei aruncate
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public
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