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Comunicat de presã

iberalul Ionuþ Stroe atrage atenþia cã modificãrile avute în vedere pentru
Directiva privind lucrãtorii detaºaþi discrimineazã firmele româneºti ºi pune în pericol locurile de muncã ale românilor.
Deputatul PNL Ionuþ Stroe a
susþinut o declaraþie de presã la
Palatul Parlamentului, în cadrul
cãreia a atras atenþia asupra
efectelor negative pe care le va
avea modificarea DIRECTIVEI
96/71/CE privind detaºarea lucrãtorilor în cadrul prestãrii de
servicii.
Ionuþ Stroe a declarat: “Consider cã prin modificarea Directivei privind muncitorii detaºaþi
vor fi discriminate firmele româneºti care lucreazã în afarã,
iar lucrãtorii români detaºaþi îºi
pot pierde locurile de muncã.
Dreptul de a munci în alte þãri
UE este cel mai important beneficiu dobândit în urma aderãrii noastre la Uniunea Europeanã. Zeci de mii de români
sunt în pericol sã îºi vadã acest
drept afectat, iar ce mã îngrijoreazã ºi mai tare este lipsa de
reacþie a Guvernului. Dacã vor
intra în vigoare aceste modificãri, în UE se va legaliza o formã de protecþionism ºi izolaþionism care e în contradicþie flagrantã cu libertãþile fundamentale: libera circulaþie a persoanelor ºi serviciilor”.
În luna noiembrie vor începe
negocierile între Comisie, Parlamentul European ºi Consiliul
Uniunii Europene pentru forma
finalã pe care o vor lua aceste
modificãri, dar principalele direcþii au fost deja stabilite.
Schimbãrile vizeazã reducerea
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drasticã a perioadei de detaºare
la 12 luni, cu posibilitatea de
extindere în anumite cazuri
pânã la 18 luni ºi modificãri la
regimul salarizãrii. Astfel, va
deveni mult mai scump ºi mai
complicat pentru firme sã contracteze muncitori detaºaþi. Studiile aratã cã cel puþin 2/3 din
numãrul muncitorilor detaºaþi
îºi vor pierde locul de muncã
sau vor fi forþaþi înspre zona gri
sau neagrã a economiei. Astfel,
un demers iniþiat de anumite state în numele reducerii aºa-zisului „dumping social” va avea ca
efect tocmai erodarea drepturilor lucrãtorilor detaºaþi.
Dacã modificãrile propuse
vor intra în vigoare, þara noastrã se expune la trei mari riscuri.
În primul rând, aproape 50.000
de români vor deveni mai puþin
competitivi pe piaþa muncii din
Vest. În al doilea rând, firmele
româneºti vor fi discriminate,
mai mult chiar decât astãzi. Scopul este clar: de a descuraja activitatea firmelor româneºti ºi
contractarea lor de cãtre parteneri externi. În al treilea rând,
bugetul nostru de stat va fi vãduvit de sumele importante provenite din impozitele ºi contribuþiile aferente salariilor pe care
le primesc lucrãtorii detaºaþi.
Cetãþenii europeni sunt egali
în drepturi, indiferent de þara de
origine. Pentru a apãra drepturile românilor, e esenþial sã cunoaºtem sensul dezbaterilor europene, iar Guvernul sã iasã din
starea de apatie de care a dat
dovadã pânã acum pe aceastã
temã.
Ionuþ Stroe, Deputat PNL

A

tunci când ºi-a pus în
cap sã candideze la
Primãria Craiova, Lia
Olguþa Vasilescu a ºtiut cã
trebuie sã apese pe butonul
magic, fotbalul, pentru a-ºi
asigura victoria în faþa mult
mai bine cotatului Antonie
Solomon. A fãcut-o cu naturaleþe, avându-l la braþ pe
Adrian Mititelu, cel care reuºise sã promoveze din nou
clubul la scurtã vreme dupã
ce îl preluase de la Dinel Staicu, dar totodatã îl îngropase
în anonimat dupã ce fusese
exclus din toate competiþiile
de cãtre Federaþia Românã de
Fotbal.

Olguþa ºi-a þinut
promisiunea
Planul Olguþei, fãcut public
cu ocazia lansãrii candidaturii, era acela de a reînfiinþa

8.000 de abonamente deja vândute, un record
postdecembrist absolut nu numai în acest
oraº, un stadion modern, aºa cum oltenii nu
au avut niciodatã, ºi o echipã de fotbal care,
pe lângã prezentul respectabil, are acum ºi
un trecut glorios. De aceste realitãþi se fac
„vinovate“, în principal, trei persoane, douã
dintre ele mult ºi pe deplin corect mediatizate, în timp ce a treia, modestã, preferã un
anonimat nu tocmai sãnãtos pentru o societate care are, mai mult decât oricând, nevoie
de modele. Dacã probabil primele douã personaje deja le-aþi ghicit, ex-primarul Lia
Olguþa Vasilescu ºi proprietarul Universitãþii
Craiova, Mihai Rotaru, cea de-a treia este, cu
voia dumneavoastrã, cea mai cunoscutã în
lumea fotbalului: Pavel Badea.
echipa ºi de a forþa federaþia
sã îi acorde Universitãþii un
loc în liga a doua. Dacã primãriþa s-a þinut de promisiune imediat dupã câºtigarea

mandatului, Adrian Mititelu nu
a respectat înþelegerea ºi a refuzat sã finanþeze echipa de fotbal. Pusã în faþa unei situaþii penibile cel puþin din punct de

vedere electoral, Lia Olguþa Vasilescu a scos din pãlãrie doi investitori potenþi ºi dedicaþi Universitãþii, Mihai Rotaru ºi Adrian Andrici, cu care a reinventat
peste noapte echipa de fotbal a
oraºului. Cei doi oameni de afaceri aveau sã demonstreze, în
anii care au urmat, cã epoca
„mânãrelilor“ fotbalistice olteneºti girate de persoane precum
Dinel Staicu sau Adrian Mititelu a apus de mult pe malurile
Jiului. Profesionist, cei doi au
clãdit de la zero un club de fotbal, „îngropând“ milioane de
euro în proiect pânã ce lucrurile au început sã meargã de la
sine.

Badea, ca sarea-n
bucate!
Cel care a desãvârºit însã
www.indiscret.ro

aceastã capodoperã este fostul mare fotbalist al Craiovei,
Pavel Badea, în calitatea sa
de director al Clubului Sportiv Universitatea Craiova. De
unul singur ºi cu dragoste
pentru tot ceea ce a reprezentat Craiova Maxima, Badea
a pus la dispoziþia noului club
atât sigla, cât ºi palmaresul
celei mai iubite echipe din
provincie. Tot Pavel Badea,
nu ca persoanã fizicã, ci ca
entitate sportivã, CS Universitatea Craiova, a fost cel
care, ani la rândul, s-a luptat
cu Mititelu prin instanþele româneºti pentru a demonstra
ºi juridic cã atât sigla cât ºi
palmaresul Universitãþii Craiova aparþin clubului omonim subordonat Ministerului
Educaþiei. Sigur pe argumentele juridice pe care le deþinea ºi cu o perseverenþã împrumutatã de pe meleagurile
nipone, Bãdiþã, cum este el
alintat în lumea fotbalului, a
reuºit sã rãzbeascã într-un
rãzboi care-i asigurã actualului club patronat de Rotaru ºi
Andrici un trecut glorios,
obligându-i, practic, pe cei
doi sã asigure un viitor luminos fotbalului craiovean. Bãdiþã a ales sã poarte acest rãzboi fãrã a se bate cu pumnii
în piept pe Facebook, sã organizeze conferinþe de presã
pompoase sau sã sune prin
redacþiile sportive bucureºtene. A fãcut-o din dragoste
pentru dreptate ºi culorile
alb-albastre, cu demnitate ºi
modestie. A evitat sã foloseascã acest rãzboi în campania electoralã pentru Primãria Craiova atunci când a
fost desemnat de PNL sã candideze, pierzând procente
bune în bãtãlia ce avea sã-i
încheie, cel puþin pentru o
perioadã, cariera politicã.

Renaºte oraºul?
Fericitul eveniment al
recãpãtãrii palmaresului
a venit chiar în sãptãmâna inaugurãrii noului
stadion, o arenã pe mãsura unei echipe legendã
a fotbalului românesc.
Fãrã putinþã de tãgadã,
noul „Ion Oblemenco“
este poate cea mai importantã realizare a unei clase politice doljene, care,
de altfel, s-a dovedit a nu
se ridica la înãlþimea istoriei oraºului ºi judeþului pe care le-a reprezentat sau le reprezintã. Poate fi ºi acesta un bun început al renaºterii acestui oraº pe nedrept sãrãcit ºi subdezvoltat în ultimii 25 de ani!
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ADMINISTRAÞIE
edili ºi pentru documentaþia
aferentã ultimului lot de blocuri
bãgate pe þeava reabilitãrii. Procedura de achiziþie „servicii de
proiectare (expertiza tehnicã +
audit energetic iniþial + documentaþii pentru obþinerea avizelor/acordurilor necesare eliberãrii autorizaþiei de construire ºi alte avize/ acorduri + documentaþie de avizare a lucrãrilor de intervenþie) pentru proiectul “Creºterea eficienþei
energetice a blocurilor din Municipiul Craiova, Bl. O10, Bl.
O7, Bl.O8, Bl.U7 – Lãpuº

Municipalit
at
ea in
ves
e masiv în document
aţia ttehnică
ehnică pentr
u tr
ei
Municipalitat
atea
inv
estt eşt
eşte
documentaţia
pentru
trei
noi lo
turi
de
blocuri
de
locuinţe
plus
un
s
pit
al.
loturi
spit
pital.

Primãria Craiova mutã balul
reabilitãrii termice în Lãpuº

Pe ultima sutã de metri a anului, Primãria Craiova a demarat procedurile de achiziþie publicã
pentru hârþogãria necesarã reabilitãrii termice a
14 blocuri din cartierul Lãpuº, grupate în trei
loturi distincte, precum ºi documentaþiei similare necesare pentru anveloparea Spitalului de
Boli Infecþioase. Municipalitatea pune la bãtaie
aproape 700.000 de lei pentru proiectare.
de Nicuºor Fota

D

eºi prima etapã a reabi
litãrii termice a clãdiri
lor de locuit din Craiova a stârnit ceva controverse ºi
disensiuni între autoritãþile locale ºi proprietarii de apartamente, mai ales la momentul
decontului, edilii se aratã gata
pentu runda a doua. Aceasta
pare localizatã, cel puþin din
datele disponibile la ora actualã, în partea de est a oraºului,
mai precis în cartierul Lãpuº.
Municipalitatea a lãsat în Sistemul Electronic de Achiziþii
Publice nu mai puþin de trei proceduri distincte pentru reabilitarea termicã a blocurilor de locuinþe, în vederea întocmirii
documentaþiei necesare pentru
derularea unui nou program finanþat parþial din fonduri europene. Prima licitaþie, lansatã în
prima zi a acestei sãptãmâni,
are în vedere un lot de cinci blocuri. „În vederea depunerii cererii de finanþare în cadrul POR
2014-2020, Axa prioritarã 3 Sprijinirea tranziþiei cãtre o

economie cu emisii scãzute de
carbon, Prioritatea de investiþii
3.1 - Sprijinirea eficienþei energetice, a gestionãrii inteligente
a energiei ºi a utilizãrii energiei
din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clãdirile publice ºi în sectorul
locuinþelor, Operaþiunea A Clãdiri rezidenþiale, pentru proiectul “Creºterea eficienþei
energetice a blocurilor din Municipiul Craiova, Bl.S3, Bl.S4,
Bl.S5, Bl.S6, Bl.4 – Lãpuº
Argeº” este necesar sã se achiziþioneze servicii de proiectare
pentru 5 blocuri, astfel: expertiza tehnicã, audit energetic iniþial, documentaþii pentru obþinerea avizelor/acordurilor necesare eliberãrii autorizaþiei de
construire ºi alte avize/acorduri, documentaþie de avizare a
lucrãrilor de intervenþie, conform cerinþelor Temei de proiectare nr.131020/16.10.2017.
În funcþie de concluziile raportului de expertizã va fi efectuat
auditul energetic, precum ºi
documentaþia tehnicã aferentã
fiecãrui bloc, doar pentru blo-

curile la care nu este necesarã
consolidarea. Proiectul a fost
inclus în Lista proiectelor prioritare pentru perioada 20162023 cuprinsã în Planul de acþiune pentru energie durabilã
(PAED), în cadrul sectorului
Rezidenþial, Domeniul strategic
I - Clãdiri rezidenþiale, Axa
prioritarã 1 – Creºterea eficienþei energetice în clãdiri rezidenþiale, Obiectivul specific 1”, se
aratã în anunþul de participare.
Procedura aleasã de edili este
licitaþia deschisã, cu data limitã de depunere a ofertelor pe la
mijlocul lunii decembrie ºi o
valoare estimatã a contractului
de 86.267 de lei noi, fãrã TVA.
O zi mai târziu, a fost postat
în SEAP ºi anunþul pentru al
doilea lot de blocuri. Edilii alocã pentru „servicii de proiectare (expertiza tehnicã + audit
energetic iniþial + documentaþii pentru obþinerea avizelor/
acordurilor necesare eliberãrii
autorizaþiei de construire ºi alte
avize/ acorduri + documentaþie
de avizare a lucrãrilor de intervenþie) pentru proiectul „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe din Municipiul Craiova Bl. U2, Bl. U9,
Bl.1, Bl.2, Bl.3 – Lãpuº Argeº”
suma de 80.952 de lei, procedura fiind de aceastã datã una
simplificatã, respectiv cererea
de ofertã, cu datã limitã stabilitã pentru 27 noiembrie. Acelaºi
tip de procedurã este folositã de

Argeº” are aceeaºi datã de
postare în SEAP ºi aceeaºi datã
ºi de deschidere a ofertelor, valoarea estimatã fiind o idee mai
mare: 81.811 lei.

Documentaþia
pentru spital,
la preþ dublu
Mai costisitoare se aratã a fi
documentaþia necesarã reabilitãrii termice a spitalului de boli
infecþioase, unde primãria investeºte în proiectare de douã
ori cât în cele trei loturi de blocuri la un loc. 444.000 de lei,
fãrã TVA, mai exact. Licitaþia
pentru achiziþie de „servicii de
proiectare (expertiza tehnicã +
audit energetic iniþial + documentaþii pentru obþinerea avizelor/acordurilor necesare eliberãrii autorizaþiei de construire ºi alte avize/acorduri + documentaþie de avizare a lucrãrilor de intervenþie (inclusiv
studiu luminotehnic) pentru
proiectul „Creºterea eficienþei
energetice a clãdirilor publice
din Municipiul Craiova aparþinând sectorului Sãnãtate, Spitalul Clinic de Boli Infecþioase
ºi Pneumoftiziologie Victor
Babeº Craiova”, conform cerinþelor Temei de proiectare nr.
120019/04.10.2017”, a fost
lansatã la sfârºitul aceste sãptãmâni, edilii stabilind termenul de depunere a ofertelor pe
18 decembrie.
15 - 21 noiembrie 2017
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Senatorul Bulacu:
“PSD se comportã precum
un biºniþar din talcioc”

ACTUALITATE

Comemorarea a 75 de ani
de la Confruntarea armatã
de la Cotul Donului –
Stalingrad

C

matã de la Cotul Donului –
Stalingrad.
Programul manifestãrilor
va fi urmãtorul:
Ora 10.00: Cimitirul Eroilor – Cetãþuia din Râmnicu
Vâlcea
- Slujba de pomenire a militarilor Armatei Române cãzuþi
în confruntãrile de pe Frontul de
Est din Stepa Calmucã, Cotul
Donului ºi Stalingrad, în urmã
cu 75 de ani;
- Alocuþiuni;
- Onorul gãrzii militare;
- Depunere de coroane.
Ora 12.00: Sala „Iosif Episcopul” - Casa „Sf. Ierarh Calinic” din cadrul Centrului
Eparhial al Arhiepiscopiei
Râmnicului:
Simpozionul Cotul Donului
– Stalingrad 1942 – Rossoºka
2017.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

“Internaþionala
versus
Multinaþionala”
Guvernarea amatoristã PSDALDE, bazatã pe interese de
moment, a distrus stabilitatea
economicã a României. Pentru
a-ºi acoperi minciunile din campania electoralã ºi incompetenþa în guvernare, PSD a dãrâmat
viitorul ºi perspectivele dezvoltãrii României. Modificãrile
aduse Codului Fiscal, cu 7 sãptãmâni înainte de a intra în vigoare, au închis graniþele þãrii
pentru posibili investitori. Mediul de afaceri a devenit impredictibil ºi nefavorabil. Nimeni
nu ºtie la ce sã se mai aºtepte
de la guvernarea PSD, iar efectele se vor simþi dramatic în cursul anului 2018, prin reducerea
semnificativã a investiþiilor pri-

Publicitate

u binecuvântarea Înalt
preasfinþitului Pãrinte
Arhiepiscop Varsanufie, joi, 16 noiembrie 2017, Arhiepiscopia Râmnicului împreunã cu Academia Oamenilor de
ªtiinþã din România, Garnizoana MApN Vâlcea ºi Inspectoratul de Jandarmi Vâlcea, Societatea Culturalã ART-EMIS,
în colaborare cu Instituþia Prefectului Judeþului Vâlcea, Consiliul Judeþean Vâlcea, Primãria Râmnicului, ANCMRR MApN Vâlcea, ACMRR SRI Sucursala Vâlcea, Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã Vâlcea, Asociaþia Naþionalã Cultul
Eroilor „Regina Maria”, Asociaþia Naþionalã „Cercetaºii
României”, Forumul Cultural al
Râmnicului ºi Inspectoratul
ªcolar Judeþean Vâlcea, organizeazã o serie de manifestãri comemorative, liturgice ºi culturale prilejuite de împlinirea a 75
de ani de la Confruntarea ar-

Într-o declaraþie politicã cititã în ºedinþa
Senatului din data de
14.11.2017, senatorul
PNL de Vâlcea, Romulus Bulacu, criticã
mãsurile fiscale anunþate de Partidul Social
Democrat. Parlamentarul liberal afirmã cã
aceste mãsuri au
închis graniþele României pentru posibili
investitori, au împovãrat marile companii,
au dus la mãrirea
preþurilor ºi îi vor
afecta puternic pe
salariaþii de rând.
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vate în economie. Prin mãsurile luate, PSD ºi ALDE au dat
de înþeles cã îi urãsc pe toþi cei
care sunt competitivi pe o piaþã
liberã.
PSD se comportã precum un
biºniþar din talcioc, jucând o
“alba /neagra” cu destinul economic al României. Ultimul
atac la buzunarul românului este
denumit ºmechereºte “Marea
Revoluþie Fiscalã”. Trecerea
poverii fiscale de la angajator
la angajat a scos în stradã sindicate ºi a revoltat administraþia localã, deja lovitã în plex de
perversitatea actualei guvernãri.
Schimbarea majorã de filosofie
fiscalã prin mutarea contribuþiilor sociale aproape exclusiv în
sarcina angajatului, caz unic cel
puþin la nivelul statelor membre
UE, nu este însoþitã de o justificare care sã facã acest demers
unul credibil ºi acceptabil pentru partenerii sociali.
Efectele Ordonanþei nu au
ezitat sã aparã. Nu se terminase
ºedinþa Guvernului cã euro deja
sãrise la maximul istoric din
2012 - 4,63 lei. Coºul de cumpãrãturi s-a mãrit cu 20%, preþul produselor alimentare de
bazã a luat-o razna, ouãle ºi
untul au suportat mãriri de
120%, iar inflaþia a ajuns la
2,6%. ªi de parcã nu era destul,
avem acum milioane de contracte de muncã în aer ºi milioane de români care trãiesc cu
spaimã, neºtiind ce le va aduce
ziua de mâine. Nu ºtiu exact nici
dacã le scade sau nu salariul,
nici dacã vor mai avea un salariu de la 1 ianuarie. Impactul
detaliat pe diverse categorii de

salariaþi va putea fi mãsurat cu
exactitate abia în februarie-martie anul viitor. Pânã atunci, teama lor va duce la decizii pripite, iar deciziile lor spontane vor
afecta ºi mai mult piaþa economicã.
Pentru a se scuza în faþa electoratului privind aceastã mãsurã, PSD ºi ALDE au însãilat o
poveste unde multinaþionalele
sunt “vampirii care sug sângele
poporului”. Pe liderii PSD ºi
ALDE nu îi intereseazã povara
legislativã asupra companiilor,
pentru simplul motiv cã ei întotdeauna ocolesc regulile sau
le încalcã: îºi angajeazã rude, îºi
dau fonduri, contracte cu statul
sau, mai nou, chiar insule pe
Dunãre, transformate în paradis
fiscal. De ce fac asta? Pentru cã
nu vor creºte salariile, nu vor
construi nici autostrãzi, nici
ºcoli, nici spitale, iar când oamenii se vor trezi la realitate ºi
vor pune întrebãri, trebuie sã
aibã þapi ispãºitori. E o modalitate propagandisticã, manipulatorie, ipocritã ºi laºã. Ne-am
întors în vremuri pe care ni le
doream apuse. Multinaþionala a
devenit “duºmanul de clasã”,
personajul burghez din cauza
cãruia nu putem avea o “societate multilateral dezvoltatã”.
PSD a mutilat Codul Fiscal,
a cãsãpit veniturile românilor ºi
pentru a se apãra în faþa opiniei
publice a creat o nouã diversiune. A mutat întreaga discuþie în
direcþia care-i este atât de dragã: populismul naþionalist, antieuropean ºi anti-capitalist”, aratã senatorul Bulacu în aceastã
declaraþie politicã.
www.indiscret.ro

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

Unde dai ºi unde crapã

C

a o consolare onestã
pentru pagubele pe
care ni le provoacã,
este indicat, din când în când,
un perdaf. Sine ira et studio,
sine trufie, sine scandal. Doar
ca sã-ºi dea seama cã nu e de
capul sãu. Cã dacã ne smulgem
orologiile din carne, nu ºtim ce
ar face. N-avem oºti, nu îl putem nimici ºi nici nu cred cã
acesta e rostul. Dar ne putem
amuza pe seama operei sale
fãrã coperte, fãrã pozã de-a
patra. Debitând ºi el lucruri
trãsnite, promovate dintr-un
lustru în altul, dintr-un veac în
altul. Încã înainte de Hristos,
Horaþiu, prin Carpe diem!, îndemna la beatitudinea-atom,
Virgil Ianþu, aproape de noi,
îndemna prin cei mici la glumiþe-moleculã ºi de-aici mai
departe, din element în element. ªi cum sã nu zâmbeºti
la astfel de perle mai scãpãrãtoare decât barierele de corali
ale unui bacalaureat: ”1 noiembrie în istorie. Mihai Viteazu cucereºte Transilvania. Se
formeazã Uniunea Europeanã”. Cred ºi eu cã se formeazã. Nu ne-ajunge Catalonia din
viitorime? Hai cu tratatul de
aderare, ºi cu asta, basta! ”7
noiembrie în istorie. Revoluþia sovieticã a învins. Roosevelt devine preºedinte pentru
a patra oarã”. Lampa lui Roosevelt ne orbeºte ºi azi, e clar.
Iar ca secretar general al
PCUS, continuatorul sãu a
avut grijã sã stingã lumina a
milioane de conaþionali opozanþi înainte de a-l lua în primire fantoma lui Nikita Ser-

gheevici. ”10 noiembrie în istorie. Începe sã fie demolat
Zidul Berlinului. Turiºtii se
urcã pe Zidul Chinezesc”. Ce
sã zicem, aceºtia sunt de felicitat pentru cã s-au orientat pe
loc ºi, fãrã sã rateze clipa horaþianã, au ºi gãsit pe ce se cãþãra, apolitic, bãnuiesc. Atunci
când au nimerit pe platoul din
Piaþa Tiananmen, lucrurile au
cãpãtat o altã turnurã. Pe 24
septembrie, aflam cã ”Profetul
Mahomed îºi terminã pelerinajul”. Drept urmare, enunþurile
convieþuind la un punct ortografic distanþã, ”minerii pornesc spre Bucureºti”. De la
Lupeni ºi Mecca bag samã.
Presa nu consemneazã dacã
pletosul Luceafãr al huilei ºi
ortacii s-au întâlnit cu Profetul. Cert este cã tot ceea ce s-a
propovãduit s-a adeverit, iar
pentru ostenealã li s-a rãspuns
la adio cu salam aleikum. ”14
noiembrie în istorie. Dobrogea
devine parte a României. La
Braºov începe revolta”. Când
coborâm din tren la Constanþa, coborâm de fapt la Braºov,
care o cârmise cu Cadrilaterul
spre fraþii noºtri bulgari. ”Accident tras la indigo, în ultimele zile, în Europa ºi SUA. Elevii scriu un denunþ la Olimpiada de Limba Românã. Bulgaria ºi România îndeplinesc criteriile pentru aderarea la spaþiul Schengen”. Mai citiþi o
datã aceste aserþiuni în trepte.
Aþi economisit câteva comprimate pe care farmaciile vi le
oferã la preþul piperat al tristeþii (scumpiri, inflaþie etc.) convertite în umor involuntar.
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iblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia
Aman” organizeazã
miercuri, 15 noiembrie, Conferinþa ªtiinþificã Internaþionalã
“Martin Luther: 500 Years after the Reformation” (Martin
Luther: 500 de ani de la Reformã).
Organizatã pentru a marca
500 de ani de la evenimentul
epocal reprezentat de apariþia
„Disputatio pro declaratione
virtutis indulgentiarum“, text
cunoscut sub denumirea de
„Cele 95 de Teze“, manifestarea planificatã la bibliotecã va
reuni profesori ºi cercetãtori din
România, dar ºi din þãri precum
Spania ºi Franþa.
Afiºate pe uºa bisericii din
Wittenberg în data de 31 octombrie 1517, cele 95 de Teze redactate de Martin Luther, în
esenþã o listã de întrebãri de supus dezbaterii, au declanºat o
adevãratã revoluþie în interiorul
Bisericii Catolice. Deºi autorul
ºi-a propus redactarea tezelor
într-o notã echilibratã, cele 95
de principii enunþate de Martin
Luther au antrenat o serie de
evoluþii care, într-un timp relativ scurt, au determinat o schimbare radicalã de paradigmã nu
doar în sfera religioasã, ci ºi în
domeniile politic, juridic, social
ºi etic.
Prelegerile înscrise în cadrul
conferinþei vor trata problematici precum sursele spaniole referitoare la impactul Reformei
Protestante în Transilvania,
consecinþele Reformei Luterane în Monarhia Spaniolã în secolele XVI ºi XVII, dar ºi procesul de desecularizare antrenat
de Reformã, cu toate mutaþiile
politice, economice ºi sociale
antrenate. De asemenea, vor fi
prezentate ºi dezbãtute diferite
poezii ºi cãrþi religioase apãrute în spaþiul autohton ºi Europa
Occidentalã ºi se vor enunþa
paralele între Ortodoxie ºi Protestantism în plan teologic. Pentru a închide cercul deschis de
Reforma din 1517, se vor dezbate ºi iniþiativele ºi rezultatele
efective obþinute de Contrareformã.
“O manifestare ºtiinþificã
consacratã lui Martin Luther ºi
celor 95 de teze expuse în 1517
reprezintã atât un gest istoric,
responsabil, în raport cu unul
dintre evenimentele timpurii ale
istoriei moderne de care se leagã o serie de mutaþii ºi evoluþii
la nivel european ºi nu numai,

Conferinþa
Internaþionalã
“Martin Luther:
500 Years
after the
Reformation”

cât ºi o bunã ocazie de a dezbate ºi discuta cu specialiºti de
formaþie ºi religie diferite. La
conferinþa organizatã la bibliotecã vor participa cu prelegeri
profesori, teologi ºi cercetãtori,
rezultatul pe care ni-l propunem
constând în împãrtãºirea unui
evantai cât mai generos de opþiuni ºi viziuni. 500 de ani de la
episodul Wittenberg mai înseamnã ºi o nouã paginã în istoria creºtinismului, un capitol

fãrã de care specificitãþile, evoluþia ºi diferenþele dintre noi ar
fi cu neputinþã de pãtruns. Diversitate de profesiuni de credinþã într-o singurã credinþã,
aceea creºtinã”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”.
Evenimentul se va desfãºura
în sala “Biblioteca Exilului Românesc din Paris - Basarab Nicolescu”, începând cu ora 9,30.
www.indiscret.ro
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ACTUALITATE

Mioarele unui
caracalean “bat”
scutul american
de Mihaela Bobaru

O

ile unui fermier din
Olt creeazã probleme autoritãþilor judeene ºi Ministerului Apãrãrii
Naþionale. Amplasate de stãpân în apropierea scutului
NATO, ele dau mari bãtãi de
cap militarilor pentru cã activeazã senzorii acestuia. Autoritãþile încearcã de trei ani
sã-l determine pe fermier sãºi mute saivanul din zona de
protecþie a unitãþii militare ºi
sã demoleze adãpostul pentru animale, construit fãrã autorizaþie. Pentru cã acesta refuzã, disputa s-a mutat în instanþã.

Mai întâi a fost
saivanul…
Saivanul care a devenit
centrul atenþiei autoritãþilor
române ºi americane a fost
construit în urmã cu peste 10
ani, fãrã respectarea prevederilor legale în domeniul construcþiilor, pe un teren extravilan, proprietate privatã.
Timp de câþiva ani, fermierul Dumitru Bleja ºi-a vãzut
de oile lui la construcþia situatã în apropierea unitãþii
militare dezafectate. Problewww.indiscret.ro

mele au început în mai 2011,
atunci când Consiliul Suprem
de Apãrare a Þãrii (CSAT) a
aprobat oficial amplasarea scutului antirachetã american din
România la fosta bazã aerianã
de la Deveselu. Cu douã luni
înainte, în martie 2011, UM
01871 Deveselu a sesizat Primãria Stoeneºti cu privire la
faptul cã saivanul a fost construit fãrã autorizaþie ºi fãrã aviz
de la Statul Major al Armatei,
fiind încãlcatã astfel atât legislaþia privind amplasarea de edificii în apropierea obiectivelor
militare, cât ºi cea în construcþii. Autoritãþile au solicitat în
mai multe rânduri demolarea
saivanului, ciobanul a refuzat ºi
tot aºa. Disputa a ajuns în instanþã. De trei ani se luptã Ministerul Apãrãrii cu proprietarul
a sute de oi, cã tot nu a reuºit
sã-l oblige sã demoleze saivanul construit din plãci de beton,
care „submineazã cerinþele de
securitate fizicã minime” ale
facilitãþii militare. “Cazul este
în instanþã. Pe lângã procesul
intentat de Ministerul Apãrãrii,
am avut ºi noi ºi Consiliul Judeþean proces. Acestea au fost
suspendate pânã la finalizarea
cauzei ministerului. Ce pot sã
vã spun este cã saivanul este
construit fãrã autorizaþie, pe

vremea fostului primar, pe un
teren pe care domnul în cauzã
l-a cumpãrat”, a declarat edilul comunei Stoeneºti, Alexandru Damian.

Ajutat de fiica
de la primãrie
„Primãria Stoeneºti, prin
adresa înregistratã cu nr. 197/
05.04.2011, a rãspuns cã «nu
are calitate ºi nu poate dispune
pentru un drept care este garantat de lege – dreptul de proprietate», adresã care este semnatã,
pe lângã primar, ºi de inspectorul de specialitate Bleja Nicoleta, nimeni alta decât fiica proprietarului de saivan. La momentul semnãrii adresei de rãspuns nr. 1197/05.04.2011, decizia inspectorului de specialitate Bleja Nicoleta, în calitate de
funcþionar public, a fost influenþatã de interesul patrimonial
al tatãlui sãu, rudã de gradul I,
referitor la situaþia sesizatã de
Unitatea Militarã 01871 Deveselu”, se mai precizeazã în documentele de la instanþã. Tot
acolo se spune cã, neavând
compartiment de specialitate cu
atribuþii de control, Primãria
Stoeneºti ar fi trebuit sã trimitã
sesizarea MApN cu privire la
saivanul de lângã baza militarã

la Consiliul Judeþean Olt, lucru
care nu s-a întâmplat. Dumitru
Bleja a obþinut, în instanþã, în
primãvara lui 2014, recunoaºterea oficialã a dreptului de proprietate asupra saivanului, pentru a-l putea înregistra în evidenþele fiscale ºi de cadastru ale
Primãriei Stoeneºti. Ulterior, a
obþinut ºi certificat de urbanism
de la Consiliul Judeþean Olt ºi a
solicitat aviz de la MApN, necesar pentru eliberarea autorizaþiei de construcþie. Ministerul
i-a respins însã solicitarea, dar
ºi solicitarea de acordare a unor
despãgubiri în valoare de
81.841 lei (circa 18.000 euro)
pentru situaþia în care ar fi fost
obligat sã demoleze saivanul.
Situaþia creatã la Stoeneºti s-a
aflat chiar ºi în atenþia fostului
premier Victor Ponta, care ºi-a
trimis Corpul de Control la faþa
locului pentru a verifica situaþia.

În proces
cu Ministerul
Apãrãrii Naþionale
Dumitru Bleja a avut pe rol
mai multe procese cu diverse
instituþii ale statului. Consiliul
Judeþean Olt a obþinut la Tribunalul Olt, în aprilie acest an,
confirmarea deciziei sale prin
care a dispus demolarea saivanului ºi amendarea proprietarului cu 3.000 de lei pentru construire ilegalã, însã Dumitru
Beja a cerut ºi a obþinut, luna
trecutã, revizuirea acestui proces. Revizuirea urmeazã sã se
judece dupã soluþionarea procesului de la ÎCCJ privind avizul
MApN pentru construirea saivanului. Prin cererea adresatã
judecãtorilor, fermierul solicitã
justiþiei sã oblige Statul Major
al Armatei sã emitã aviz pozitiv
pentru construirea saivanului,
este încã pe rol. MApN a obþi-

nut o decizie favorabilã la
prima instanþã, Curtea de
Apel Bucureºti, în aprilie
2015, însã proprietarul a înaintat recurs, al cãrui prim termen se va judeca la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie pe
17 ianuarie anul viitor. Un
eventual succes i-ar permite
lui Bleja sã obþinã despãgubiri ca urmare a demolãrii
saivanului, care pare în acest
moment iminentã. Solicitarea
directã de despãgubiri i-a fost
respinsã de cãtre Judecãtoria
Caracal în aprilie anul acesta
ca fiind perimatã. De altfel,
Bleja a reclamat instanþei cã
MApN îi refuzã avizul tocmai pentru a nu-i acorda despãgubiri. Proprietarul a invocat în instanþã cã, la data construirii saivanului aflat la
aproximativ 25 de metri de
gardul unitãþii militare, respectiv la 4,2 metri de latura
esticã a acesteia, în conformitate cu legislaþia privind
apãrarea naþionalã, nu avea
obligaþia de a solicita aviz de
la Statul Major al Armatei
pentru construcþia respectivã,
aceastã obligaþie revenind
doar persoanelor juridice. În
plus,omul susþine cã, la vremea respectivã, nu a primit
niciun fel de notificare în sensul demolãrii saivanului.

Pãºunatul oilor
activeazã senzorii
scutului
Cele câteva sute de oi deþinute de Dumitru Bleja creeazã probleme soldaþilor
americani de la Baza NATO.
Deplasarea mioarelor în timpul pãºunatului activeazã
senzorii de miºcare de la unitate. Cu toate acestea, saivanul rãmâne pe poziþie pentru
cã, de trei ani de când se aflã
pe “calea judecãþii” cu ajutorul magistraþilor, Dumitru
Bleja a reuºit sã-ºi pãstreze
construcþia ilegalã. Una care
pune în pericol o înþelegere
internaþionalã parafatã printrun protocol încheiat între statul roman ºi NATO. Oile ciobanului din Caracal se dovedesc a fi mai “tari” decât scutul de la Deveselu, declarat
operaþional în mai 2016. Sistemul antirachetã a costat circa 800 de milioane de dolari
ºi este compus din 24 de interceptoare SM-2 ºi dintr-un
un radar antibalistic.
15 - 21 noiembrie 2017

Deputatul Neaþã,
8
POLITICÃ întâlnire cu tineri
implicaþi în acþiuni
de voluntariat

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Ipocrizie, numele tãu
este PNL!

D

Eugen Neaþã, deputat PSD de Vâlcea, a avut
recent o întâlnire cu tineri implicaþi în diverse
acþiuni de voluntariat, una dintre acestea fiind
buna organizare a Campionatului European de
Box - Cadeþi 2017, desfãºuratã în iulie, la Râmnicu Vâlcea. Parlamentarul vâlcean a anunþat
pe pagina sa de socializare cã le-a vorbit invitaþilor sãi despre prioritãþile legislative ºi le-a
oferit diplome din partea sa, dar ºi, câte una,
din partea Federaþiei Române de Box. Eugen
Neaþã spune cã voluntariatul este una dintre
valorile umanitãþii, iar cei care le promoveazã
trebuie preþuiþi, mai ales cã mulþi sunt foarte
tineri.

”Din dorinþa de a fi un sprijin
real pentru tinerii noºtri, am invitat la biroul meu parlamentar
un grup de elevi implicaþi în
acþiuni de voluntariat ºi caritate. A fost o plãcere sã fiu gazda
lor ºi o mare bucurie sã îi cunosc pe fiecare. Am discutat
despre cum funcþioneazã Parlamentul României, despre prioritãþile legislative mediatizate în
ultima perioadã ºi despre rolul
prevenþiei în societate. Este
foarte important sã susþinem ºi
sã încurajãm aceºti tineri minu15 - 21 noiembrie 2017

naþi, sã le fim alãturi ºi sã fim
un exemplu pentru ei.
Pentru cã am fost direct implicat în desfãºurarea Campionatului European de Box - Cadeþi 2017 ce a avut loc în Râmnicu Vâlcea ºi pentru cã aceºti
tineri au rãspuns pozitiv solicitãrii mele de a se implica, le-am
oferit o diplomã care atestã
mulþumirea ºi aprecirea mea
pentru munca lor ºi pentru contribuþia în buna desfãºurare a
competiþiei.
Totodatã, la rugãmintea colegului meu, deputatul Vasile Citea - preºedinte al Federaþiei
Romane de Box, am înmânat
tinerilor voluntari ºi câte o di-

cãrile Codului fiscal sã nu
afecteze fondurile de funcþionare ºi de dezvoltare ale municipiilor.
Guvernul a propus primarilor creºterea cotei defalcate
din impozitul pe venit de care
beneficiazã municipiile de la
41,75%, cât este acum, la
43%, în contextul în care Guvernul are în vedere reducerea
impozitului pe venit de la 16%
la 10%.
Totodatã, Guvernul va
acorda compensaþii de la bugetul de stat, în situaþiile în
care, ºi dupã aceastã majorare a cotei, bugetele autoritãilor locale pentru anul viitor
vor fi afectate.
Guvernul a propus, aºadar,
o logicã a colaborãrii, a bunei
credinþe, a suportului pentru
toate primãriile, indiferent de
culoarea politicã a primarilor.
Cum înþelege PNL sã rãspundã la aceastã abordare
constructivã? Cum se vede.
Cu rea-credinþã, difuzând informaþii mincinoase, construind acþiuni împotriva unei
înþelegeri CORECTE la care
au fost parte.
În aceste condiþii, nu ai cum
sã nu spui: Ipocrizie, numele
tãu e PNL!

Publicitate

”Exemplul pe care
ei îl dau este
unul de urmat”

plomã din partea Federaþiei.
Exemplul pe care ei îl dau este
unul de urmat ºi ne obligã pe
noi, cei aleºi, sã clãdim o bazã
legislativa armonioasã, astfel
încât sã le oferim premisele pentru un viitor mai bun. Felicit
dascãlii care sunt direct implicaþi în aceste activitãþi! Felicit
dascãlii care pregãtesc aceºti tineri!
Tinerii sunt viitorul nostru!”
(M.P.)

edublarea, limbajul
dublu, ”douã feþe”
devin practici perfecþionate în PNL de la o sãptãmânã la alta.
Partidul domnului Orban
face din cameleonism strategie
politicã de partid. PNL atacã
public reforma justiþiei, deºi pe
fond o susþine. PNL atacã reforma Codului Fiscal, deºi recunoaºte în forurile sale interioare cã este o mãsurã cu adevãrat liberalã.
Acum, PNL ºi-a pus primarii sã acuze Guvernul cã distruge (prin aceeaºi reformã fiscalã) bugetele primãriilor. Asta
dupã ce, sãptãmâna trecutã,
primari PNL de top au CONVENIT în cadrul întâlnirii premierului cu Asociaþia Municipiilor din România niºte lucruri foarte clare prin care bugetele primãriilor nu vor fi
afectate în 2018.
Oare cum se numeºte asta?!
Dezinformare, manipulare sau
ipocrizie politicã?! Cred cã
toate la un loc!
Reprezentanþii Guvernului
ºi cei ai Asociaþiei Municipiilor din România au convenit
mãsuri pentru menþinerea bugetelor locale din 2018 cel puþin la nivelul veniturilor din
acest an, astfel încât modifi-
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SPECIAL
zboarã, putând fi folosit pe
uscat ºi pe apã.
Marele sãu proiect este primul avion supersonic românesc pe care l-a construit parþial.

Acuzat cã poartã
vina pentru
prãbuºirea
unei sonde
spaþiale
pe Marte

de Marielena Popa

P

opescu este vizat de
cinci capete de acuzare de deturnare de
fonduri, 13 capete de acuzare de fraudã ºi un capãt de
acuzare de fals. Prejudiciile
sunt de la 100 la 20.000 de
dolari, o glumã pentru o Românie în care se furã pe rupte!
Pânã în anul 2014, când ºia transferat centrul de operaþiuni în SUA, Asociaþia Românã pentru Cosmonauticã ºi
Aeronauticã (ARCA) ºi-a
desfãºurat activitatea în atelierele din comuna PãuºeºtiMãglaºi, judeþul Vâlcea.
Nãscut în Vâlcea, în 1977,
Dumitru Popescu a absolvit
Facultatea de Teologie, dupã
ce abandonase Politehnica.
ARCA, în fapt un ONG, a
fost fondatã în 1999 de cãtre
un grup de entuziaºti ai rachetelor ºi este o companie cu
importante realizãri în domeniu.

Au construit
prima rachetã
româneascã
Dumitru Popescu ºi colewww.indiscret.ro

Geniu vâlcean
al aeronauticii,
arestat în SUA
gii sãi au construit în 2004 prima rachetã sutã la sutã româneascã, Demonstrator 2B. În
2006-2007, au lansat atât de pe
mare cât ºi de pe uscat mai multe misiuni stratosferice pentru
testarea de echipamente aerospaiale. Pentru aceste misiuni,
ARCA a realizat cele mai mari
baloane solare ºi cu heliu create vreodatã în lume. În 2010,
compania a lansat prima rachetã spaþiala româneascã, Helen
2, care a atins altitudinea de 40
de kilometri, reprezentând ve-

hiculul românesc care a
ajuns în cel mai înalt punct
deasupra Romaniei.
În 2012, a devenit partener ESA (Agenþia Spaþialã
Europenã), semnând un contract de peste un milion de
dolari pentru prestare de servicii într-un proiect care are
ca obiectiv trimiterea unei
sonde pe planeta Marte.
În 2016, Popescu a anunþat cã firma pe care o conduce a lansat produsul ArcaBoard, un hoverboard care

Publicitate

Dumitru Popescu,
geniul vâlcean al
aeronauticii, directorul companiei Arca
Space Corporation,
cu sediul în Las
Cruces, a fost
arestat în Jonesboro
- Georgia, sub acuzele de fraudã, fals
în acte ºi deturnare
de fonduri în Statele
Unite.

În România, Dumitru Popescu a fost acuzat de imposturã de cãtre Agenþia
Spaþialã Românã, iar el a
rãspuns cu o plângere penalã împotriva preºedintelui
acesteia.
Dumitru Popescu a fost implicat ºi în alte scandaluri dea lungul timpului. În 2016,
spre exemplu, el a fost acuzat cã e responsabil de prãbuºirea sondei spaþiale Schiaparelli pe Marte.

15 - 21 noiembrie 2017
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Leul, prima victimã
a ”revoluþiei fiscale”

A

ccentuarea tensiunilor
sociale ºi politice provocate de „revoluþia
fiscalã”, la care se adaugã creºterea preþurilor ºi a deficitului
comercial, a pus leul într-o situaþie gravã, iar cursul euro a
crescut în doar câteva zile cu
aproape ºase bani.
Cursul euro a crescut de la
4,5968 lei, la începutul perioadei, la 4,6495 lei, la sfârºitul
ei, când piaþa valutarã s-a deschis pe depreciere, la 4,648 lei,
care a reprezentat minimul
ºedinþei. Presiunea creatã de
cei care doreau sã scape de lei
a împins euro pânã la un maxim de 4,661, cotaþie care nu a
mai fost înregistratã vreodatã
în piaþã.
Guvernatorul BNR a atras
atenþia încã de la începutul
anului asupra faptului cã leul
nu poate avea decât o direcþie,
una de depreciere. Acesta a
afirmat de curând cã deprecierea leului a fost mai de duratã
ºi a fost asociatã cu deteriorarea balanþei comerciale, „cursul este în relativ echilibru.
Prin echilibru sã se înþeleagã o
flexibilitate mai mare. Sã nu ne
speriem cã s-a depreciat cursul cu o sutime de ban. Noi îl
vedem în zona în care este în
prezent“.
De altfel, Banca Centralã a
anunþat cã se va concentra pe
menþinerea dobânzilor aproape de rata cheie ºi cã va adopta o politicã mai flexibilã a cursului de schimb.
Banca Centralã, care, sã recunoaºtem, nu a luat mãsuri de
preîntâmpinare a dezechilibrelor, a avut în ultimele luni de
ales între stabilizarea pieþei
monetare, unde dobânzile au
revenit pe creºtere, dupã ce
inflaþia din octombrie a urcat
la 2,63%, cel mai înalt nivel
din august 2013, ºi apãrarea
leului.

Pentru a proteja numãrul tot
mai mare de români care au
luat credite în lei, BNR a hotãrât sã regleze dobânzile ºi sã
abordeze într-un mod mult
mai relaxat cursul, care a înaintat cãtre un nou palier cuprins între 4,6 ºi 4,7 lei, cu
posibilitatea de a fi depãºit
tangenþial.
La deprecierea leului contribuie ºi creºterea ratei anuale a
inflaþiei, care a urcat de la
1,77%, în septembrie, la
2,63% în octombrie, cel mai
înalt nivel din august 2013,
când a fost 3,67%, potrivit
datelor publicate vineri de
INS. Pe de altã parte, deficitul comercial al României, generat de creºterea importurilor
peste nivelul exporturilor, a
fost în august de 1,19 miliarde euro, în creºtere cu 29,5%
faþã de nivelul înregistrat în
aceeaºi lunã a anului trecut.
Revenind la piaþa valutarã,
cursul dolarului a sãrit de la
3,9746 la 3,9913 lei, maxim
al ultimelor patru luni, iar cotaþiile au depãºit pragul de 4
lei.
Moneda elveþianã a fluctuat
pe pieþele internaþionale între
1,154 ºi 1,162 franci/euro, iar
media ei a urcat de la 3,9511
la 4,0078 lei.
Perechea euro/dolar a scãzut la începutul perioadei pânã
la un minim de 1,1554 dolari,
însã spre finalul intervalului
euro a început sã se întãreascã, el fluctuând între 1,1637
ºi 1,1675 dolari.
Scãderea monedei americane s-a datorat analizelor care
sugereazã posibilitatea ca Senatul SUA sã amâne, timp de
un an, punerea în aplicare a
reducerilor fiscale propuse de
preºedintele Donald Trump.
Analiza cuprinde
perioada 7 – 13 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.
15 - 21 noiembrie 2017

18 noiembrie –
o zi despre pãduri
ºi voluntariat
“Ne întoarcem la Greceºti pentru a planta cerul
în pãmânt, în aºteptarea copãcelului care se va
ridica mai apoi la cer, fixând, în acelaºi timp,
pãmântul. Acolo unde greºelile trecutului au
provocat atâtea calamitãþi prezentului, faptele
bune ale prezentului vor garanta o lume ocrotitã de naturã ºi nu una pierdutã în deºert viitorului. Plantãm pe un teren cu risc mare de alunecare. Solul se va fixa ºi se vor forma perdele de
protecþie. În timp, pãdurile vor redeveni pãduri,
iar oamenii... oameni, cu lecþia propriilor pierderi, din propriile greºeli, învãþatã. Sã “plantãm
fapte bune în România” nu mai reprezintã o
datorie sau o necesitate, ci devine o înþelegere
corectã a lumii în care trãim, în care o ºansã
pentru naturã este, de fapt, o ºansã pentru noi
înºine! ”, declarã Marlena Melinescu, coordonator local Dolj.

L

Romanescu”, ªcoala Gimnazialã “Nicolae Bãlcescu”, ªcoala Gimnazialã “Sf. Dumitru”,
Grãdiniþa “Floarea Albastrã“,
Grãdiniþa “Dumbrava Minunatã”, Grãdiniþa “Nicolae Romanescu”, Grãdiniþa “Elena Farago”, ªcoala Specialã “Sf. Vasile”, companii ºi voluntari independenþi. Sponsorul local al
evenimentului este Cinema INSPIRE Craiova.
Mulþumim tuturor voluntarilor ºi sperãm sã þinã vremea cu
noi. Echipa organizatoricã va
anunþa orice modificare a programului care poate apãrea în
funcþie de condiþiile meteorologice.

a Greceºti, în judeþul
Dolj, aproximativ 650 de
voluntari s-au înscris
pentru a planta 10.000 de puieþi forestieri de cer, pe o suprafaþã nouã, de 2 hectare.
Voluntarii vor primi în urma
activitãþii de plantare sau de organizare o diplomã Green Endorsement, recunoscutã în CV
de peste 30 de companii de renume (detalii pe www.plantamfaptebune.ro, secþiunea Green
Endorsement).
Acþiunea din 18 noiembrie
este realizatã cu sprijinul urmãtorilor parteneri instituþionali:
Ministerul Apelor ºi Pãdurilor,
Romsilva, Jandarmeria Românã ºi Administraþia Naþionalã a
Penitenciarelor.
Sprijinã, de asemenea, iniþiativa Dedeman, JYSK, Daikin
România, Tibbett Logistics,
FAN Courier ºi Coca Cola
HBC.
Organizatorii locali sunt:
Asociaþia CREªTINII ºi Consiliul Local Greceºti. Partenerii
locali ai acþiunii sunt: Palatul
Copiilor Craiova, Gruparea Jandarmi Mobilã „Fraþii Buzeºti”,
Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al Judeþului
Dolj, ªcoala Militarã de Subofiþeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Dragãºani,
ªcoala Postlicealã sanitarã
SAN-ECO-MED Craiova, Eco
ªcoli ºi Eco Grãdiniþe din Dolj:
ªcoala Gimnazialã Coºoveni,
ªcoala Gimnazialã “Nicolae
www.indiscret.ro
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Craiova gãzduieºte, în
în perioada
perioada CULTURÃ
ieºte,
perioada 13
13 –– 17
17
perioada
noiembrie, cea de-a XXIV-a
ediþie a Festivalului
„Maria Tãnase”
Tãnase”
„Maria

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/80-evenimente/
81-festivalul-maria-tanaseºi pe https://
www.facebook.com/cjcpct.dolj/posts/
814719898685484.
În recital, pe scena celebrului festival,

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.

„Pe urmele lui Racoviþã în
cercetarea ºtiinþificã a peºterilor”

M

iercuri, 15 noiembrie, la Secþia
de ªtiinþele naturii a Muzeului
Olteniei va avea loc o nouã ediþie a conferinþei „Pe urmele lui Racoviþã în cercetarea ºtiinþificã a peºterilor”,
sub al cãrei generic se urmãreºte omagierea ilustrului savant român Emil Racoviþã (n. 15 noiembrie 1868 – d. 19 noiembrie 1947), biolog de renume mondial,
explorator polar, fondator al Biospelogiei
ca ºtiinþã ºi al primului Institut de Speologie din lume. Evenimentul omagial se
deschide la ora 11.00 ºi cuprinde expuneri ºi videoproiecþii în care se vor evidenþia excepþionalele realizãri ºtiinþifice
ale savantului, dar ºi rezultatele actuale
din domeniul Biospeologiei româneºti.
La eveniment este invitatã sã participe
d-na biolog Oana Mirela Chachula, biolog investigator la Muzeul Naþional de Istorie a României ºi totodatã specialist în
chiropterologie ºi explorãri carstice, cu
o experienþã speologicã de peste 15 ani,
www.indiscret.ro

participantã la diverse expediþii internaþionale organizate în Grecia, Franþa,Turcia, Anglia ºi NE Indiei - Meghalaya.
Domnia Sa ne va conferenþia despre: Nebãnuitele frumuseþi ale subteranelor din
România ºi de pe mapamond; peºterile
din România între conservare ºi exploatare turisticã.
Evenimentul este organizat de muzeograf dr. Mirela Sabina Ridiche ºi face parte din proiectul cultural-educativ „Muzeul
– o ªcoalã Altfel” sprijinit financiar de
Consiliul Judeþean Dolj. La eveniment ºiau anunþat participarea studenþi ai Departamentului de biologie – Facultatea de
Horticulturã a Universitãþii din Craiova,
elevi de la Colegiul Naþional „Carol I”,
Colegiul Naþional „Elena Cuza”, ªcoala
Gimnazialã ”Mihai Eminescu” din Craiova ºi cadre didactice, însã evenimentul este
deschis pentru tot publicul interesat de tematica acestei conferinþe.
15 - 21 noiembrie 2017
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Râmnicu Vâlcea
gãzduieºte Gala Premiilor
Uniunii Artiºtilor Plastici

P

entru o zi, capitala arte
lor vizuale din România
se mutã la Râmnicu
Vâlcea. Consiliul Director al
Uniunii Artiºtilor Plastici din
România a decis organizarea
”Galei Premiilor UAP din România” pentru anul 2016 la
Râmnicu Vâlcea. Evenimentul
va avea loc în data de 23 noiembrie 2017, la ora 17.30, la
Grand Hotel Sofianu, când vor
fi premiaþi artiºtii care au avut
participãri expoziþionale semnificative în anul 2016.

Gala Premiilor UAP se desfãºoarã cu sprijinul Ministerului Culturii, al sponsorilor iubitori de artã ºi va fi transmisã
în direct pe TVR3. Primãria
municipiului Râmnicu Vâlcea a
anunþat cã sprijinã financiar
acest eveniment cultural deosebit. Promotorul ceremoniei
UAP în oraºul-capitalã a judeþului Vâlcea este pictorul
Gheorghe Dican (foto), preºedinte al UAP Vâlcea ºi vicepreºedinte al UAP România.
(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.

Publicitate

Publicitate

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.

15 - 21 noiembrie 2017

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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Râmnicu Vâlcea: Patinoarul
din centru va fi dat
în folosinþã pe 1 decembrie
P

rimãria municipiului
Râmnicu Vâlcea organizeazã, în perioada 1
decembrie 2017 – 7 ianuarie
2018, Târgul ”Decembrie Magic”, care revine în zona centralã, recent modernizatã. Comercializarea produselor specifice sãrbãtorilor de iarnã se va
face în cele 29 de cãsuþe noi din
lemn puse la dispoziþie de municipalitate.
Marea surprizã a acestui an va
fi patinoarul la care deja se lu-

creazã ºi a cãrui capacitate este
de 100 de persoane pe serie.
Potrivit regulamentului de funcþionare, intrarea la patinoar va
fi gratuitã pentru copii, elevi ºi
studenþi, iar adulþii vor plãti 10
lei. Accesul pe gheaþã nu va
depãºi o orã.
Potrivit purtãtorului de cuvânt al primãriei, Daniel Ionescu, pentru acest an patinoarul a
fost închiriat, însã în perspectivã municipalitatea va avea propriul patinoar.

Primãria a mai anunþat cã, începând de vineri, 10 noiembrie,
în Scuarul Mircea cel Bãtrân a
fost datã în folosinþã o reþea wifi pentru conectarea la internet
a vizitatorilor principalei pieþe
publice a Râmnicului. Hotspotul ”Primãria Râmnicu Vâlcea”
poate fi folosit de oricine, fãrã
parolã ºi fãrã vreo limitare de
timp, fapt care va spori atractivitatea zonei centrale, recent
modernizatã.
(M.P.)

Vâlcea îºi prezintã oferta la Târgul
de Turism al României
„Joi, 16 noiembrie a.c., va
avea loc deschiderea oficialã a
standului de prezentare al judeþului Vâlcea, amenajat în cadrul Târgului de Turism al României, care se desfãºoarã în
perioada 16-19 noiembrie
2017, la ROMEXPO Bucureºti. În cele patru zile ale târgului, între orele 10.00 ºi
17.00, Consiliul Judeþean Vâlcea, prin Centrul Naþional de
Informare ºi Promovare Turisticã Vâlcea (CNIPT Vâlcea), va
prezenta participanþilor la eveniment oferta turisticã a judeþului Vâlcea, abordând mai
multe teme de interes”, anunþã
Consiliul Judeþean Vâlcea întrun comunicat. Documentul detaliazã ºi programul celor patru zile ale Târgului: „Astfel, în
prima zi, vedete vor fi Turismul Balnear ºi staþiunile balneoclimaterice, a doua zi, sub
genericul Drumul Vinului, vor
avea loc degustãri de vinuri din
podgoriile Drãgãºani, pentru
ca a treia zi gastronomia locawww.indiscret.ro

lã, momentele artistice ºi demonstraþiile meºterilor populari sã împãrtãºeascã publicului Obiceiuri ºi Tradiþii din
zona Olteniei de sub Munte.
Ultima zi a târgului va fi rezervatã prezentãrii Þãrii Loviºtei
ºi Vãii Lotrului, a cãrei vedetã
incontestabilã este Transalpina
Ski Resort“.
Judeþul Vâlcea a pregãtit ºi o
surprizã pentru vizitatorii standului: Voucherul „Turistul

Anului 2018”, care va fi obþinut prin tragere la sorþi ºi va reprezenta contravaloarea unui
sfârºit de sãptãmânã la Râmnicu Vâlcea pentru douã persoane. Acestea vor avea prilejul sã
viziteze ºi principale obiective
turistice din judeþ. În cadrul evenimentului, se vor distribui peste 4.000 de pliante de promovare ºi materiale audio-video.
(M.P.)

ACTUALITATE

de Doru Câplea
Consilier local PNL

Tineretul Naþional Liberal
pune umãrul la
dezvoltarea României

S

âmbãta trecutã am participat la Alba Iulia, la
prima ºedinþã a noului
Birou Executiv al Tineretului
Naþional Liberal. Împreunã cu
colegii din Biroul Executiv al
TNL am adoptat o primã rezoluþie politicã, „România altfel,
prin noi înºine”, al cãrei obiectiv central este acela de a-i convinge pe tineri sã ni se alãture
în efortul nostru de a facilita
dezvoltarea României.
În condiþiile în care, astãzi,
Partidul Social Democrat calcã în picioare tot ce s-a construit de la intrarea României
în Uniunea Europeanã în încercarea de a-ºi slava corupþii,
în condiþiile în care Partidul
Social Democrat cotinuã sã
contribuie la mãrirea decalajelor dintre regiuni, în condiþiile
în care Partidul Social Democrat a creat un adevãrat haos
fiscal, implicarea tinerilor ºi
trezirea spiritului civic în societatea româneascã devin
esenþiale.
Istoria noastrã ne onoreazã,
dar ne ºi obligã ca, în urmãtorii ani, sã facem din þara noastrã un stat dezvoltat unitar ºi
echilibrat, o democraþie constituþionalã modernã în care proprietatea privatã, libera iniþiativã ºi mediul de afaceri sã fie
principalii piloni ai prosperitãþii.
Adevãrul istoric reprezintã
baza motivaþiei noastre de a
dezvolta unitar ºi echilibrat
România. Istoria nu mai poate
fi schimbatã: liberalii au înfiinþat, în 1918, un stat român
modern, iar regimul comunist
l-a confiscat la puþin dupã un
sfert de veac ºi i-a masacrat
sistematic, timp de aproape o
jumãtate de secol, cele mai

importante componente: democraþia, diversitatea ºi pluralismul politic. Istoria noastrã explicã ºi justificã, aºadar,
importanþa pe care o acordãm
valorilor liberale ºi fermitatea
cu care înþelegem sã combatem orice derapaje de la acestea.
Noi, Tineretul Naþional Liberal, considerãm cã este de
datoria noastrã sã-i aducem
alãturi ºi sã-i sprijinim pe toþi
cei care doresc sã influenþeze
pozitiv evoluþia statului ºi a
societãþii. Avem datoria de a
spune lucrurilor pe nume:
modelul liberal a fost ºi este
singurul în mãsurã sã dezvolte România. Acest fapt este
demonstrat de progresele înregistrate în Alba Iulia, Braºov, Cluj-Napoca, Oradea,
Sibiu, Timiºoara ºi alte comunitãþi care au ca numitor comun faptul cã au fost ºi sunt
gestionate de administraþii liberale.
Chemãm alãturi pe toþi cei
care vor sã contribuie prin
fapte, comportament sau atitudine, la îndeplinirea acestui
obiectiv naþional. Chemãm
alãturi de noi tinerii care înþeleg sã-ºi manifeste revolta faþã
de starea de fapt într-un mod
constructiv ºi pozitiv, care
cred cã politica ºi morala pot
coexista ºi care sunt dispuºi
sã facã doar acele compromisuri care nu-i compromit.
Împreunã am realizat Marea Unire, ºi tot împreunã,
acum, la împlinirea a 100 de
ani de România, ne angajãm
ca, dupã puterea ºi priceperea
noastrã, sã facem din dezvoltarea României obiectivul
nostru primordial. Prin noi
înºine!
15 - 21 noiembrie 2017
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ACTUALITATE
La invitaþia deputatei
PSD Daniela Oteºanu,
elevii clasei a VI-a C
de la Colegiul Naþional
‘’Mircea cel Bãtrân’’
Râmnicu Vâlcea au
vizitat, recent, Parlamentul României.
de Marielena Popa

E

i au avut astfel prilejul sã
cunoascã locul în care îºi
desfãºoarã activitatea autoritatea legiuitoare a þãrii, sã
afle amãnunte despre parcursul
proiectelor de lege între cele
douã Camere ºi sã facã un tur
al clãdirii. Palatul Parlamentului este a doua cea mai mare clãdire administrativã pentru uz
civil ca suprafaþã din lume ºi cea
mai grea clãdire de pe mapamond.
Mai multe premii din partea
statului pentru elevii ºi studenþii olimpici În acest context,
Daniela Oteºanu a anunþat cã
deputaþii au adoptat, pe 31 octombrie, cu unanimitate de voturi (268), proiectul de Lege
privind modificarea ºi completarea Legii nr. 235/2010

Deputata Daniela Oteºanu
a dus un grup de elevi în
cea mai grea clãdire din lume
pentru acordarea burselor de
merit olimpic internaþional
elevilor premiaþi la olimpiadele ºcolare internaþionale, urmând sã primeascã burse ºi
cei care au luat menþiuni.
„Astfel, se acordã bursa Meritul Olimpic elevilor ºi studenþilor care au obþinut premii ºi menþiuni la olimpiadele internaþionale. Cuantumul
acestei burse este echivalentul de bazã minim brut pe þarã
garantat în platã pânã la data
acordãrii. Bursa poate sã fie
cumulatã ºi cu alte premii sau
burse ºi se acordã pe toatã
durata menþinerii performanþelor profesionale obþinute ca
elev sau student. Ministerul
Educaþiei Naþionale acordã
premii pentru profesorii care
au pregãtit loturile olimpice
internaþionale în cuantum de
5.000 de lei. Premiile se acordã prin ordin al ministrului.
Bursele Meritul Olimpic se
acordã tot din bugetul Ministerului Educaþiei”, a declarat
parlamentarul PSD.
(M.P.)

Situaþia lucrãrilor derulate de SC APAVIL
SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada
6-10 noiembrie 2017

Publicitate

SC APAVIL SA a desfãºurat ºi
în sãptãmâna 6-10 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 Remus Belu,
Gib Mihãescu.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 2 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile Topolog nr. 58 ºi Gib Mihãescu nr 42.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au curãþat manual cãminele de canalizare ºi gurile de
scurgere pe strãzile: Nicolae
Bãlcescu, Ostroveni, Carol I,
Dacia, Nichita Stãnescu, Matache Temelie, Luceafãrului,
Marin Preda, I.L. Caragiale,
bulevardul Tineretului, Timiº,
Pandurilor, Mihai Eminescu,
Nicolae Titulescu, Regina Maria, Maior V. Popescu, Cerna,
General Magheru, Ostroveni,
Nicolae Iorga, Zãvoi, zona
15 - 21 noiembrie 2017

Centralã, Matei Basarab, Petriºor, Republicii;
- 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 înlocuit reþea apã potabilã ºi branºamente pe strada Matei Basarab Bl. N 9;
- s-au început lucrãrile de înlocuit branºament apã potabilã
strada Antim Ivireanu nr 9;
- s-au curãþat pompele de canalizare din zonele: Arinilor,
bulevardul Dem Rãdulescu ºi
Goranu;
- s-au reparat cãminele de canalizare menajerã în zona Traian, blocurile 98, 119;
- s-a refãcut suprafaþa carosa-

bilã pe Calea lui Traian, bloc S5;
- s-a ridicat la cotã un cãmin
de canalizare menajerã în zona
Centralã;
- s-a refãcut suprafaþa carosabilã strada Lucian Blaga, blocul A9.
CÃMINE CURÃÞATE. Au
fost curãþate gurile de scurgere ºi cãminele de canalizare în
mai multe zone din municipiul
Rm. Vâlcea: str. Ostroveni, bl.
A14, sc. A ºi B; str. Regina
Maria, bl. C3; str. Lucian Blaga, bl. A33, bl. A42/2, sc. A,
bl. A42/1, bl. A34/1, bulevardul Pandurilor bl. A7. A fost
desfundatã canalizarea menajerã: Poliþia Rutierã – Vamã, str.
Nicolae Iorga, bl. A23 ºi A25;
str. I.C. Brãtianu, bl. A64, sc.
A,B,C; str. Matei Basarab, bl.
113; Aleeea Mioriþei, bl. N4;
Calea lui Traian, bl. 6 (1 Mai);
str. ªtirbei Vodã, nr. 46; , str.
Sacerdoþeanu, nr. 25.
8 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost înlocuite 10 apometre, fiind întocmite 10 documentaþii
tehnice.
www.indiscret.ro

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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HCM Râmnicu Vâlcea
a învins Danubius Galaþi
ºi a urcat pe locul 3
în Liga Naþionalã
H

CM Râmnicu Vâlcea
a învins duminicã, în
Sala Sporturilor Traian, pe Danubius Galaþi, scor
26-17 (12-6) ºi a urcat pe locul 3 în Liga Naþionalã, acumulând 18 puncte din 9 jocuri.
Cu ºase meciuri din ultimele
ºapte etape câºtigate, echipa
din Râmnicu Vâlcea este în
mare formã, fetele pierzând la
mare luptã doar în deplasare
cu liderul CSM Bucureºti.
Antrenorul principal al
HCM Rm.Vâlcea, Aurelian
Roºca, a remarcat faptul cã
echipa sa a înscris multe goluri în partida cu Danubius,

dar a ºi irosit unele situaþii favorabile. ”Ne bucurãm pentru
aceastã victorie ºi pentru cã în
momentul de faþã suntem pe poziþia a treia în clasament. Am înscris cu multã uºurinþã, asta e
bine, dar trebuie sã ne punem
un semn de întrebare la câte ratãri am avut, ne-am creat multe
ocazii. Am fost de multe ori la
ºapte goluri diferenþã ºi apoi
imediat diferenþa s-a redus la
patru goluri. Trebuie sã avem
mai multã constanþã în joc, sã
fim mai atenþi. Ne dorim ca urmãtorul meci sã îl jucãm mult
mai bine, jucãm în deplasare la
Slobozia ºi ne va fi mult mai

greu”, a afirmat Roºca.
Conducerea clubului a felicitat întrega echipã, pe antrenori, dar ºi pe spectatorii
care, la acest meci, au umplut
Sala Sporturilor Traian.
HCM: Blazek, Razum,
Craiu - Bãcãoanu 6, Florica 6, Gavrilã 4, Adespii 4,
Glibko 3, Lopez 2, Vasilevskaya 1, Badea, Fraga,
Khouildi, Krnic, Craiu,
Mitrache.
Antrenori: Aurelian Roºca (principal), Gheorghe
Sbora, Ionel Gheorghe.
(M.P.)

”Ion Oblemenco”,
a doua viaþã

i s-a luat o piatrã de pe
inimã. Dupã o serie de
tatonãri ºi reajustãri
tehnice, astfel încât totul sã se
îmbine perfect, în ziua de graþie 9 a unºpea 2017, aºa cum va
rãmâne în anale, ”fu inaugurat
noul stadion «Ion Oblemenco»”, unul dintre cele mai frumoase din Europa. Aduce cu
Velodrome din Marsilia, arena
lui Olympique, numai cã atmosfera de-acolo se încinge, la nevoie, cu Marseilleza, pe când la
noi cu ”M-a fãcut mama oltean”. În prezenþa conducãtorilor iubiþi ºi a 30.000 de spectatori fideli, care, alãturi de Cenaclul Flacãra redivivus, au
cântat într-o veselie imnul Universitãþii de la Adrian Pãunescu încoace, inaugurarea a decurs cu fast, cu patriotism local
ºi lasere paradisiace. Am avut
ºi o scenografie (iar nu coregrafie!) 3D cu ”Dumnezeul oltenilor”, care ni s-a pãrut mirat ºi
el, stând în picioare, cum urmaºii de ieri ºi de azi ai ªtiinþei frâneazã din 1991, crestãtura pe
rãboj a ultimei isprãvi leonine.
Dar avem stadion. ªi ce stadion!
Cu fundul farfuriei ozeniste, de
pãºune verde, se întâmplã totuºi
ceva, s-a gãurit din prima, au
sãrit brazdele cât colo. Ca pe
Naþional Arena, la tãiatul buricului, pe refrenul ”merge ºi
aºa”. Nu-i vorbã, familiarizaþi
cu sârbele ºi bãtutele, cei de la
întreþinere au cârpit la loc peticele rebele. Cei care încununaserã opera distructivã, ai noºtri
mai mult contemplând, au fost

jucãtorii Slaviei Praga, invitaþi
la campanie ca la ºampanie. Au
marcat cât i-a þinut setea lor de
berari, iar la 0-4, pânã sã se încheie ostilitãþile, jumãtate din
publicul încasator de iluzii se ºi
grãbea spre ieºire. Se ºtie, ”cu
oltenii nu e de glumit!” Oricât
am da-o pe formalitãþile în cauzã, acest 0-4, fluierat copios, e
blamabil. Dar iese la spãlat, li
s-a întâmplat ºi altora. Avem
stadion, suntem în Europa, vom
gãzdui evenimente, vor veni ºi
”tricolorii”. Ne mai trebuie un
covor ca lumea ºi o echipã hotãrâtã sã rupã blestemul discontinuitãþii ierarhice. Copilaºul
din 1991, atunci când toatã Oltenia a scandat ”Cupa ºi campionatul”, s-a fãcut de 26 de leaturi, e om la casa lui. Vine Nostradamus din Orodel ºi prezice:
la anul, craiovenii pot câºtiga
titlul! O primã condiþie – îndeplinitã, nu credem cã nu îºi doreºte cineva râvnita cununã de
lauri. A doua condiþie, care derivã organic din prima, e ca taxa
pe valoarea adãugatã: sã fim
primii. Locul 2 nu se pune. Mizãm pe incursiunile lui Bãluþã,
pe trasoarele lui Bancu, pe spiritul de panduri. Sunã ca în Iliada ”Campioana unei mari iubiri”, dar, o datã deveniþi sclavii metaforei pãunesciene, pe
unde scoatem cãmaºa când, fãrã
supãrare, Bardul însuºi ne-a dat
cu metafora în cap: ”Suntem
peste tot acasã,/ Porþile ni se
deschid,/ Nu-i echipã mai frumoasã/ ªi iubitã ca…” Nþ, nu
rimeazã cu Universitatea!

Sâmbãtã, la Mãciuca, se sãrbãtoresc 55 de ani de învãþãmânt liceal

L

iceul Mãciuca, una dintre ºcolile de prestigiu din
judeþul Vâlcea, împlineºte 55 de ani de la înfiinþare.
Absolvenþii din toate promoþiile, precum ºi cadrele didactice
sunt invitaþi sã participe la
aceastã aniversare, sâmbãtã, 18
noiembrie, începând cu ora 11,
spre a marca peste o jumãtate
de secol de învãþãmânt liceal în
Mãciuca.
Liceul teoretic Mãciuca s-a
înfiinþat în 1962 în localul unei
ºcoli spaþioase cu etaj, construitã în anii 1957-1960. Altã clãdire, ridicatã în apropiere, în
1964, va fi destinatã internatului ºi cantinei. În 1989, ºcoala
www.indiscret.ro

devine Liceul de MatematicãFizicã, curs de zi.
An de an, generaþii de foºti
elevi revin la Mãciuca pentru a
se reîntâlni ºi pentru a-ºi revedea profesorii.
(M.P.)
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Indiscreþii
de Vâlcea
Sub „performanta” conducere a lui Dumitru Lovin,
candidatul ALDE Gheorghe
Guþui a reuºit la alegerile
parþiale pentru Primãria
Vlãdeºti un scor zdrobitor
(pardon, autozdrobitor): 46
de voturi.
Ruºine mai mare ºi demonstraþie mai bunã a neputinþei ºi nepriceperii nici cã
se poate! Lovin, demisia!

Dragoste
cu ºantaj!
IPJ Vâlcea anunþã cercetãri faþã de o tânãrã de 23 de
ani din Brezoi care îºi ºantaja iubitul (46 de primãveri), cerându-i bani pentru
a nu povesti nevestei acestuia despre relaþia lor extraconjugalã. Cicã, ultima
oarã, tânãra i-a cerut ”persoanei vãtãmate” 2.000 de
lei... „Vãtãmatul” i-a promis
1.000 de lei ºi a chemat Poliþia care a prins-o în flagrant, cum devine! Domn’e,
ce s-au iubit ãºtia!

Delia va cânta la
Craiova cu casa închisã

Pe 16 decembrie,
Balul Primãriei
Balul Primãriei Râmnicu
Vâlcea va avea loc pe 16
decembrie, la Sala Sporturilor Traian. Banii, 700.000
lei, au fost alocaþi încã din
varã prin HCL 276/
14.07.2017. Pânã acum,
municipalitatea nu a stabilit programul evenimentului.

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.

Doi jurnaliºti
de top la Vâlcea
Sã-i deplângem pe eroi ºi
sã plângem ºi de noi! Jurnaliºtii Ion Cristoiu (foto) ºi
Florian Bichir participã joi,
16 noiembrie, la comemorarea a 75 de ani de la confruntarea armatã de la Cotul Donului – Stalingrad, organizatã la Râmnicu Vâlcea.
Bun prilej pentru o discuþie
cu jurnaliºtii din presa localã care, spre disperarea clasei politice, nu vor sã piarã,
în ciuda tuturor greutãþilor,
of, of!

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

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

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