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Consilierii judeþeni au
aprobat în ºedinþa din
28 noiembrie indicatorii tehnico-economici,
la faza de SF, pentru
proiectul de reabilitare
ºi extindere a aducþiunii Izvarna II. Investiþia, estimatã la peste
120 de milioane de
euro, face parte din
faza a doua a masterplanului judeþean de
apã ºi canalizare
derulat cu susþinere
financiarã consistent
de la Uniunea Europeanã de Compania
de Apã Oltenia.

operaþiunea „Noi vrem
pãmânt”, pentru apã
Firul I, bun de casat
de 25 de ani

de Nicuºor Fota

P

roiectul aflat pe ordinea
de zi a ºedinþei de marþi
a Consiliului Judeþean a
fost votat în unanimitate de aleºii doljeni, nu înainte ca aceºtia
sã fie puºi în gardã de ºeful CJ
Dolj, Ion Prioteasa, cã e vorba
de prima dintr-o serie întreagã
de hotãrâri pe aceastã temã.
„Este o investiþie de peste 120
de milioane de euro. Face parte
din proiectul extins pe POIM,
de 438 de milioane de euro, care
va însemna apã, canalizare, plus
celelalte obiective de investiþii
din judeþ. Cei mai mulþi bani
care au intrat vreodatã, cu o destinaþie precisã, în judeþul Dolj.
Va fi un drum foarte greu, pentru cã este ºi în judeþul vecin, în
Gorj. Probleme au fost ºi atunci
când s-a fãcut firul I, darãmite
acum cu atâtea proprietãþi de
expropriat, cu tot ce trebuie sã
traverseze aceastã conductã, e
destul de complicat. E un drum
greu, dar pe care ni-l asumãm.

Ne vom mai întâlni în urmãtorii ani sã votãm hotãrâri pentru
acest proiect”, a spus Ion Prioteasa.
Viitoarea conductã care va
asigura un surplus de apã potabilã de 900 de litri pe secundã
va traversa 16 localitãþi din judeþele Gorj ºi Dolj: Tismana,
Godineºti, Calnic, Teleºti, Rovinari, Bâlteni, Plopºoru, Brãneºti ºi Þânþãreni, Filiaºi, Brãdeºti, Coþofenii din Faþã, Almãj,
Iºalniþa, ªimnicu de Sus ºi Craiova. Pe cuprinsul acestora, autoritãþile traseazã un „culoar de
expropriere” de aproximativ 1,7
milioane de metri pãtraþi, cu terenuri atât în extravilan cât ºi în

intravilan. Procedura se anunþã
una complexã ºi anevoioasã,
spune secretarul CJ Dolj,
Gheorghe Barbãrasã, având în
vedere cã auroritãþile vor trata
cu mii de proprietari supuºi exproprierii. „Sunt peste 3.000 de
proprietari de terenuri, atât pe
Dolj cât ºi pe Gorj”, a precizat
Barbãrasã la ºedinþa de marþi a
Consiliului Judeþean.

Buget de expropieri
de milioane de euro
Exproprierea pentru realizarea aducþiunii Izvarna II nu va
fi nici simplã ºi nici ieftinã, a
precizat preºedintele CJ Dolj,

acesta mizând însã pe recuperarea din fonduri europene a banilor investiþi de administraþia
judeþeanã în aceastã operaþiune.
„Pentru treaba aceasta se va
crea un cont special, din care cei
care sunt expropriaþi sã se alimenteze. Aceºi bani în primã
instanþã îi vom pune noi, prin
intermediul companiei de apã.
Vestea bunã este cã sunt sume
eligibile, asta ca sã stea toatã
lumea liniºtitã, cã e vorba despre
o sumã destul de mare. Am putea ajunge, dupã cum spun estimãrile, la 4 milioane de euro, dar
e vorba de bani care vor fi recuperaþi din fonduri europene”, a
spus Ion Prioteasa.

Necesitatea unei noi aducþiuni pe traseul Izvarna – Craiova reiese ºi din faptul cã firul I,
realizat înainte de 1989, are
durata de viaþã depãºitã de douã
ori, dupã cum a afirmat preºedintele Consiliului de Administraþie al CAO, Aurel Dincã. „Firul I al aducþiunii are o vechime de 50 de ani. A fost dat în
folosinþã în 1967 ºi avea o duratã de viaþã normatã de 25 de
ani. Din cauza vechimii, noi întâmpinãm numeroase probleme, avem foarte multe avarii pe
aceastã conductã, aºa cã se impune realizarea unei noi aducþiuni”, a precizat Dincã. Din
datele prezentate consilierilor
judeþeni, aducþiunea Izvarna II
presupune reabilitarea a 27,4
km de conductã realizatã înainte de 1989 ºi extinderea acesteia cu alþi 96,4 km. Investiþia
depãºeºte 52 de milioane de
euro numai pe teritoriul judeþului Dolj, pentru ducerea acesteia la bun sfârºit urmând a fi realizate trei subtraversãri de
drum naþional, 5 subtraversãri
ale cãii ferate. În plus, viitoarea
conductã Izvarna – Craiova va
supratraversa 2 canale, la Brãdeºti ºi Almãj, dar va ºi subtraversa un râu (Amaradia). Durata de execuþie este estimatã la
48 de luni.

Comuna Budeºti va avea un cãmin
cultural modern ºi extins

C

ãminul cultural din
Ruda, comuna Budeºti, judeþul Vâlcea,
va fi dat în curând în folosinþã.
Lucrãrile de reabilitare ºi extindere s-au fãcut printr-un proiect în valoare de 1,6 mil. lei
finanþare conform programului
pentru aºezãminte culturale.
Potrivit primarului Ion Vlãdulescu (foto), în apropierea cãminului vor fi amenajate o scenã în aer liber, un parc, o zonã
pentru parcare, precum ºi un
teren pentru tenis de câmp. Cu
29 noiembrie - 5 decembrie 2017

un spaþiu generos, Cãminul
cultural din Ruda va permite
desfãºurarea majoritãþii activitãþilor culturale ale comunitãþii. Proiectul a fost depus pentru aprobare în anul 2013 ºi,
din cauza lentorii specific româneºti, a necesitat drumuri repetate la Bucureºti din partea
conducerii primãriei. Situatã la
12 kilometri de municipiul
Râmnicu Vâlcea, Budeºti este
cea mai industrializatã comunã a judeþului Vâlcea. Aºezarea deþine un parc industrial în

care lucreazã 3.000 de oameni
ºi dispune de un puternic potenþial pentru alte investiþii.
Parcul industrial gãzduieºte o
importantã companie din domeniul auto – Faurecia –, investiþie inauguratã în septembrie 2016, precum ºi o halã în
care o firmã belgianã a deschis
în acest an o fabricã de saltele.
Pânã acum, firmele româneºti
au creat la Budeºti circa 1.300
de locuri de muncã, iar investitorii strãini, aproximativ 1.600.
(M.P.)
www.indiscret.ro
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Aflat în vizitã la termocentrala de la Iºalniþa –
grupul 7 al Complexului Energetic Oltenia –,
ministrul energiei, Toma Petcu, a anunþat un
proiect de creare a unei companii mixte între
CEO ºi Primãria Craiova care sã rezolve problema furnizãrii agentului termic pentru capitala
Olteniei. Acesta a precizat cã o companie de
specialitate analizeazã cadrul juridic privind
înfiinþarea societãþii respective, care ar urma sã
integreze atât partea de producþie, cât ºi partea
de transport, reþele primare ºi secundare. ªi
mai important, viitoarea societate ar urma sã fie
eligibilã pentru proiectele care se vor depune la
Ministerul Dezvoltãrii pentru atragerea de
fonduri necesare modernizãrii reþelelor, cu
siguranþã cea mai mare dintre problemele cu
care se confruntã, în prezent, Termo Craiova.
de Dan Olteanu

C

u o societate de furnizare a agentului termic
aflatã într-o situaþie
criticã din pricina datoriilor
uriaºe pe care le înregistra cãtre Complexul Energetic Oltenia, municipalitatea craioveanã a tremurat serios în ultimii
ani la gândul cã sute de mii de
locuitori ai Bãniei ar putea rãmâne fãrã cãldurã în calorifere. În disperare de cauzã, în
anul 2015, autroritãþile locale
au înfiinþat ºi o nouã societate
- Termo Urban SRL, pregãtitã
sã preia frâiele distribuþiei
agentului termic în municipiu
în cazul în care Termo Craiova
SRL, urmaºa regiei de termoficare, ar fi sucombat. Din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat, iar Craiova a evitat, la
mustaþã, o crizã de proporþii, cu
consecinþe greu de imaginat.

CEO este soluþia
Chiar dacã, în prezent, societatea de termoficare din subordinea municipalitãþii reuºeºte
sã se menþinã peste linia de plutire, situaþia la nivelul Craiovei
rãmâne una extrem de dificilã.
ªi asta din pricina faptului cã
SC Termo Craiova SRL nu are
puterea financiarã pentru a face
investiþiile necesare în reþelele
de distribuþie, care de ani buni
se limiteazã la cârpirea þevilor
care pocnesc invariabil la fiecare început de sezon rece.
Soluþia la toate problemele
municipalitãþii ar putea veni
însã dinspre CEO, care analizeazã cadrul juridic privind înfiinþarea, cu ajutorul Primãriei
Craiova, a unei societãþi mixte
care sã integreze atât partea de
producþie, cât ºi partea de
transport, reþele primare ºi secundare. ªi, mai ales, care sã
fie eligibilã pentru proiectele
care se vor depune la Ministerul Dezvoltãrii anul viitor pentru atragerea de fonduri necesare modernizãrii reþelelor. „Ne
gândim ca de anul viitor sã
avem aprobatã aceastã companie care sã vinã cu modernizãri
www.indiscret.ro
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în reþelele secundare, cu posibilitatea de a îmbunãtãþi parametrii tehnici ai agentului termic pe anumite zone din oraº“,
a declarat Toma Petcu, ministrul energiei, care s-a aflat, recent, în vizitã la Craiova.

Mihail Genoiu

Mihail Genoiu:
O companie mixtã
va aduce beneficii
pentru craioveni
ªi primarul Craiovei, Mihail
Genoiu, a confirmat discuþiile
despre înfiinþarea noii societãþi,
despre care spune cã va aduce
beneficii extraordinare tuturor
celor implicaþi în acest proces,
dar în special cetãþenilor Craiovei. „Împreunã cu ministrul
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Joc în echipã pentru
cãldura craiovenilor
energiei ºi conducerea Complexului Energetic Oltenia, am
stabilit care sunt mãsurile pe
care le vom întreprinde, în perioada imediat urmãtoare, în
vederea constituirii societãþii
comune de furnizare a energiei
termice cãtre populaþia Craiovei, dupã un calendar de lucru
foarte clar. Realizarea companiei mixte între Primãria Craiova ºi Complexul Energetic va
aduce beneficii extraordinare
tuturor celor implicaþi în acest
proces, dar în special cetãþenilor Craiovei. Totodatã, am trecut în revistã mãsurile luate, în
ultima perioadã, de Termo Craiova SRL ºi CE Oltenia, pentru a asigura, în aceastã iarnã,
furnizarea agentului termic în
cele mai bune condiþii cãtre
populaþie. Sunt cele mai ample
mãsuri luate vreodatã pentru

perioada iernii ºi îi asigur pe
toþi craiovenii cã vor avea parte, în sezonul 2017 – 2018, de
cãldurã la parametrii optimi,
fãrã sincope”, a declarat Mihail
Genoiu la finalul unei întâlniri
la care au participat prefectul
Dan Purcãrescu, ministrul
energiei - Toma Petcu, secretarul de stat Doru Viºan ºi directorul Complexului Energetic Oltenia – Sorin Boza.

Investiþie
importantã
în termocentrala
de la Iºalniþa
Trebuie menþionat faptul cã,
recent, Complexul Energetic
Oltenia a finalizat o investiþie
extrem de importantã pentru
zona Craiovei. Este vorba de-

spre modernizarea instalaþiilor
ºi a cazanelor, o investiþie în
valoare de 25 de milioane de
lei, care va face mai eficientã
producerea de energie electricã prin reducerea pierderilor
materiei prime. „De acum încolo, grupul va folosi cu
600.000 tone mai puþin cãrbune pe an ºi cu aproape 10 milioane de metri cubi mai puþin
gaz natural. Având în vedere
toate aceste lucruri, investiþia
se va recupera într-un termen
foarte scurt, de ºase luni. I-am
încurajat pe cei de la CEO sã
multiplice acest tip de investiþie care nu doar cã eficientizeazã producþia, dar oferã mai
multã predictibilitate sistemului ºi mai multã siguranþã pentru locurile de muncã ale angajaþilor CE Oltenia”, a decla-

rat ministrul energiei, Toma
Petcu. Acesta a adãugat cã
CEO va încheia acest an pe
profit ºi va fi pe primul loc la
nivel naþional în producþia de
energie. „Investiþiile în modernizarea sistemului energetic
vor crea ºi în 2018 predictibilitate economicã ºi stabilitatea
locurilor de muncã”, a precizat
ministrul energiei care a mai
spus cã pentru evitarea vulnerabilitãþilor de orice fel va continua politica de investiþii în
modernizarea ºi dezvoltarea
echipamentelor ºi instalaþiilor:
„Aceasta este singura cale pentru creºterea capacitãþilor de
producþie cu costuri pentru
mediu reduse ºi pentru furnizarea energiei la preþuri cât mai
mici pentru consumatori, în
special pentru cei casnici”.
29 noiembrie - 5 decembrie 2017
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Executivul Primãriei
Cãlimãneºti propune
consilierilor locali,
pentru ºedinþa din 29
noiembrie a.c., aprobarea „de principiu” a
modificãrii preþului
pentru energia termicã produsã pe bazã
de apã geotermalã ºi
gaze naturale pe raza
oraºului. Astfel, se
propune creºterea
preþului pentru energia termicã de la
153,44 lei/Gcal exclusiv TVA la 161,00 lei/
Gcal exclusiv TVA.
Aceastã modificare de
preþ survine ca urmare a solicitãrii CET
Govora în baza mãririi
preþului de livrare a
apei geotermale încã
din luna aprilie 2017.
de Marielena Popa

dusã pe bazã de apã geotermalã
ºi gaz, în oraºul Cãlimãneºti, cu
modificãri determinate de creºterea preþului de livrare a apei
geotermale de la 3,42 lei/mc la
3,86 lei/mc. Potrivit acestei documentaþii modificarea preþului
de livrare a apei geotermale a
condus la recalcularea preþului
de furnizare a energiei termice
produsã în sistem centralizat pe
bazã de apã geotermalã ºi gaze
naturale care a crescut cu 7,56
lei/Gcal exclusiv TVA de la
153,44 lei/Gcal la 161,00 lei/
Gcal.
De menþionat este faptul cã
preþul de 3,86 lei pentru un mc
de apã geotermalã a fost stabilit încã din luna aprilie 2017
conform contractului nr.1/

oraºul Cãlimãneºti.
Aprobarea de principiu a preþului se solicitã în contextul prevederilor Legii 225/2016 pen-

15288/05.04.2017 încheiat în
urma unor negocieri purtate la
sediul Primãriei oraºului Cãlimãneºti cu reprezentanþii S.C.
CET GOVORA SA ºi respectiv
SC FORADEX VALEA OLTULUI SA, pornind de la un preþ
de 4,10 lei/mc, solicitat de cãtre societatea comercialã Foradex Valea Oltului SA.
În aceste condiþii, S.C. CET
GOVORA SA solicitã Consililului Local al Oraºului Cãlimãneºti adoptarea unei hotãrâri
pentru aprobarea de principiu a
preþului pentru producerea
energiei termice pe bazã de apã
geotermalã ºi gaz ºi respectiv
pentru activitãþile de transport
ºi distribuþie a energiei termice
produsã în sistem centralizat în

tru modificarea ºi completarea
Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitãþii
publice (…).
Faþã de cele mai sus prezentate, în temeiul prevederilor
Legii nr.325/2006 a serviciului
public de alimentare cu energie
termicã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, – art. 8 alin.
2 lit d) ºi e) ale prevederilor art.
8 alin. (3) litera k) Legii nr. 51/
2006 privind serviciile comunitare de utilitãþi publice cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 a administraþiei publice locale republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare – art. 36 alin.
2), litera d) alin 6) litera a) punctul 14, vã supunem spre dezbatere ºi aprobare proiectul de
hotãrâre privind aprobarea de
principiu a modificãrii preþului
pentru energia termicã produsã
pe bazã de apã geotermalã ºi gaz
de la 153,44 lei/Gcal exclusiv
TVA la 161,00 lei/Gcal exclusiv TVA”, se aratã în raportul
de specialitate.

Casa de Culturã din Brezoi
va fi reabilitatã dupã 17 ani
de la incendiu

C

asa de Culturã a oraºu
lui Brezoi-Vâlcea, care
a fost afectatã de un
incendiu de proporþii în urmã
cu 17 ani, va fi reabilitatã anul
viitor.
Potrivit hotãrârii Consiliului
Local nr.75 din 19 octombrie
a.c., imobilul va fi predat Ministerului Dezvoltãrii, prin Compania Naþionalã de Investiþii (CNI),
pentru efectuarea lucrãrilor.
Consilierii au mai aprobat finanþarea din bugetul local a
cheltuielilor pentru servicii ºi
lucrãri la Casa de Culturã în

valoare de 368.400 lei. Primãria se obligã ca, dupã predarea
amplasamentului ºi obiectivului
realizat, sã menþinã destinaþia
acestuia ºi sã îl întreþinã pe o
perioadã de minimum 15 ani.
În ultimii ani, oraºul Brezoi a
iniþiat proiecte culturale de anvergurã culminând cu Open Air
Blues Festival Brezoi Vâlcea,
desfãºurat în luna iulie a.c. În
lipsa unei case de culturã, spectacolele, expoziþiile etc. sunt
organizate în aer liber, în sala
de sport ori la primãrie.
(M.P.)

Publicitate

Iatã proiectul de hotãrâre:
„Serviciul public de alimentare cu energie termicã ºi apã
caldã de consum pe raza oraºului Cãlimãneºti este asigurat de
S.C. CET Govora SA potrivit
Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a acestui
serviciu nr. 10446/7974/
27.07.2005.
Prin adresa nr. 36718 din
13.11.2017, înregistratã la Primãria oraºului Cãlimaneºti cu
nr. 21251 din 13.11.2017, S.C.
CET Govora SA transmite fiºa
de fundamentare a tarifului de
furnizare a energiei termice pro-

Cãlimãneºti: Creºte ”de principiu”
preþul energiei termice
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Târgul de Crãciun
Craiova 2017
C

raiova intrã în atmosfera Sãrbãtorilor de
Iarnã. De sâmbãtã,
25 noiembrie 2017, craiovenii se pot bucura de evenimentele pregãtite de Primãria Craiova pentru Gala Sãrbãtorilor de Iarnã 2017: spectacole, expoziþii cu vânzare
de produse specifice Crãciunului, patinoar ºi Orãºelul
Copiilor, din dorinþa ca locuitorii Craiovei sã petreacã
împreunã cele mai frumoase
sãrbãtori de peste an.
Acþiunile pregãtite de autoritãþile locale craiovenilor
vor avea loc, în acest an, atât
în Piaþa Mihai Viteazu, unde
sunt amplasate Târgul de
Crãciun, patinoarul ºi scena,
cât ºi pe esplanada Teatrului
Naþional Marin Sorescu,
unde va fi montat Orãºelul
Copiilor.
Pentru prima oarã, Târgul
de Crãciun din Craiova îºi
deschide porþile mai devreme, pe 25 noiembrie 2017,
ºi într-o nouã locaþie: Piaþa
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jatã, craiovenii vor avea ocazia
sã-i admire pe copiii ºi artiºtii
de la Palatul Copiilor din Craiova, de la Opera Românã Craiova, Ansamblul Folcloric Maria Tãnase, Casa de Culturã a
Studenþilor, Filarmonica Oltenia Craiova, Liceul de Artã
Marin Sorescu, Seminarul Teologic, Colegiul Naþional Carol
I, Casa de Culturã Traian Demetrescu, dar ºi pe Rafaela, pe
folkiºtii din Generaþia Folk (coordonaþi de Mãdãlina Amon)
sau pe tinerii soliºti de la ªcoala de Muzicã Dan ªincai. Vineri, 1 decembrie 2017, scena
din Piaþa Mihai Viteazu este rezervatã artiºtilor invitaþi în cadrul Festivalului Internaþional
Adrian Pãunescu.
Mai multe detalii, programul
Târgului de Crãciun ºi al spectacolelor din luna decembrie
2017 vor fi actualizate pe pagina de facebook a Primãriei Craiova @facebook/Primaria-Municipiului-Craiova, pe pagina
Târgului de Crãciun @facebook/TargdeCraciunCraiova2017
ºi pe site-ul www.primariacraiova.ro.

Mihai Viteazu. Pânã pe 7 ianuarie, Primãria Craiova, Consiliul Local ºi partenerii invitã
craiovenii sã trãiascã împreunã
spiritul Sãrbãtorilor de Iarnã cu
spectacole, colinde, patinoar,
expoziþie cu vânzare de diverse
produse (gastronomice, tradiþionale, artizanale, ornamente de
Crãciun etc.) ºi alte surprize, la
Târgul de Crãciun Craiova
2017.
Spectacolul de inaugurare al
Galei Sãrbãtorilor de Iarnã 2017
ºi aprinderea oficialã a luminiþelor de Crãciun sunt programate sâmbãtã, 25 noiembrie, în Piaþa Mihai Viteazu, începând cu
ora 18.00, când artiºtii CASUAL
BAND, RAOUL, DINU IANCU SÃLÃJANU ºi CORINA
CHIRIAC vor încãlzi atmosfera
ºi vor da startul sezonului alb.
Concertele ºi spectacolele iniþiate de Primãria Craiova, cu
sprijinul partenerilor, vor continua în Piaþa Mihai Viteazu, în
zilele de 2, 8, 9, 15, 16 ºi 21
decembrie 2017, orele 18.00 –
20.00. Pe scena special amena-
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Închiriez spaþiu comercial de 145 mp interior +1
loc parcare + teren în faþã (80 mp terasã) în Rm.
Vâlcea, pe B-dul Dem Rãdulescu, nr 8.
Spaþiul dispune de o deschidere la strada principalã, închis cu tâmplãrie PVC cu geamuri termopan ºi dotãri precum încãlzire în podea, coº ºi
tubulaturã pânã deasupra blocului, trase fire
pentru panouri solare, alimentare cu apã, canalizare, grupuri sanitare delimitate, curent electric
trifazic, acces secundar, centralã termicã, pretabil
pentru orice tip de activitate.
Cost închiriere lunar 1.000 EURO.
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Dând curs unui
sondaj de opinie
”A crede în capacitatea de
manipulare masivã prin publicarea de sondaje este o dovadã de prostie crasã”, afirmã
într-un interviu Cãtãlin Augustin Stoica, doctor în sociologie
al Universitãþii Stanford
(SUA), directorul Centrului de
Sociologie Urbanã ºi Regionalã – CURS. De ce CURS, de
ce nu CSUR, n-avem a înþelege ºi nu conteazã. Important
este cã acest acronim pe care
urcã ºi coboarã tot ce e în capul românilor pe teme pretabile sociologic reprezintã unul
dintre cele mai cunoscute ºi
performante institute de sondare a opiniei publice din România, cu o experienþã de peste 20 de ani, pentru care un fost
acþionar ca Sebastian Lãzãroiu ar fi oricând gata sã bage
mâna în foc. Dacã vã bate gândul cã pe-aici prin iarbã s-a
strecurat vreo ºopârliþã, vã
amãgiþi. Noi n-am fãcut altceva decât sã atragem respectuos atenþia cã nu se glumeºte.
Nici cei intervievaþi recent de
CURS, prin CATI, nu glumesc
atunci când afirmã ca o singurã voce cã încrederea lor în
Preºedinþie a scãzut la 39%, în
Parlament la 20%, în Guvern
la 24%, încât stai ºi te întrebi
pe ce se mai reazimã þara. Dar
nu mor caii când vor câinii ºi,
potrivit aceluiaºi sondaj deloc
liniºtitor, iatã pe ce se reazimã,
slavã Domnului: pe Pompieri
83%, pe Armatã 71%, pe Bisericã 61%. N-apucã mitingiºtii sã þipe ”Aþi dat foc þãrii!”,
cã tulumbele se ºi pun în funcþiune, armata trage în inamicul

nevãzut, iar icoanele se încing
în uleiurile lor purificatoare. A,
sã nu uitãm, în ce priveºte partidele politice, o veste bunicicã pentru PNL, în sensul cã ºia mai adãugat ceva la procentul de la parlamentare ºi a urcat pânã la 27%. ªi totuºi, o
veste proastã pentru opoziþie:
PSD conteazã încã pe 43% din
opþiunile românilor, cu numai
2,5 procente sub cele din
2016. Pãi ºi Justiþia? Pãi ºi
Dragnea? N-apucãm sã ne îndoim câtuºi de puþin, sub cnutul privirilor d-lui Cãtãlin Augustin Stoica, directorul
CURS, cã, în Adevãrul, Alina
Mungiu-Pippidi se întreabã la
fel ca oricare cãuzaº de Kovesi sau Orban ”de ce e PSD
tot la 43%?” Retoric ºi nu
prea, pentru cã dãm mai jos în
articol de o explicaþie care
meritã reprodusã la virgulã:
”Poate dreapta pricepe cã
abordarea sa actualã nu e de
succes, nici cu ajutorul presei
serviciilor, DNA, SUA ºi Bruxelles contra lui Dragnea, ºi cã
de la 27 la 51 la sutã trebuie
sã faci altceva decât ai fãcut
pânã acum (…)”. Incredibil,
dar adevãrat. Încrederea românilor în Justiþie a coborât la
24% ºi meritã spus cã, potrivit Eurobarometrului Comisiei
Europene, în 2016 aceeaºi încredere era mai corpolentã:
35%. Cu un an în urmã, ºi mai
ºi: 48%. Ar fi extrem de grav
dacã electoratul predispus la
afumãturi, mai ales în preajma sãrbãtorilor de iarnã, ar intona ”Zdrobite cãtuºe” în trecere spre Pomana porcului.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com

Cod ISSN: 1842-2896
Editat de
SC INDISCRET MEDIA SRL
Redactor-ºef:
COSMIN PRETORIAN
Redactori-ºefi adjuncþi:
MARIELENA POPA
DAN OLTEANU
Secretar de Redacþie:
VIOREL PÎRLIGRAS
Editor coordonator:
VIRGIL DUMITRESCU
Director Marketing Publicitate:
ADELA PRETORIAN
Reporter:
OCTAVIA HANTEA
ªef departament Difuzare:
Delia Ghiluþã
29 noiembrie - 5 decembrie 2017

SUBREDACÞII:
Râmnicu Vâlcea
Adresa: Strada General Magheru nr.
25, bl. SOCOM, parter, cam. 34
Telefon: 0350429812
Marielena Popa
Coordonator subredacþie
Tel. 0745.358.313
Slatina
Mihaela Bobaru
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în
cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le
aparþine.
Tiparul:
PRODCOM
Str. lt. col. Dumitru Petrescu nr. 20,
Târgu Jiu, jud. Gorj
Tel. 0253.212.991 Fax. 0253.218.345

Consiliul Judeţean v
a desemna
va
prin licit
aţie un oper
a ttor
or car
e
licitaţie
opera
care
să ges
tionez
e aces
gestionez
tioneze
acestt e ins
instt alaţii

ADMINISTRAÞIE

Dolj: Staþiile de sortare ºi
de compostare a deºeurilor, aproape de finalizare
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, a inspectat, la finalul
sãptãmânii trecute,
alãturi de vicepreºedinþii Oana Bicã ºi
Cosmin Vasile ºi de
administratorul public
al judeþului, Cosmin
Durle, lucrãrile realizate la staþiile de sortare
ºi de compostare
construite în Craiova,
în zona Mofleni, în
cadrul proiectului
privind Sistemul de
management integrat
al deºeurilor, derulat
cu fonduri europene.

C

u aceastã ocazie, Ion
Prioteasa, preºedintele
CJ Dolj, a subliniat faptul cã finalizarea celor douã
obiective marcheazã parcurgerea unei etape importante în cadrul demersului cu finanþare nerambursabilã, atât prin valoarea
lor cumulatã, care depãºeºte 10
milioane de euro, cât ºi prin rolul pe care aceste componente
îl deþin în cadrul sistemului.
„Suntem prezenþi la una dintre
cele mai importante investiþii
ale Consiliului Judeþean Dolj –
staþiile de sortare ºi de compostare a deºeurilor din Craiova.
Sunt douã obiective realizate
printr-un contract de peste 10
milioane de euro, reprezentând
valoarea lucrãrilor de proiectare ºi de construire, precum ºi
dotarea lor cu echipamentele
necesare, contract care face parte din iniþiativa noastrã mai
amplã privind Sistemul de management integrat al deºeurilor,

pentru care am obþinut aproape
54 de milioane de euro din fonduri europene. Suntem foarte
aproape de momentul în care
vom putea declara aceastã investiþie finalizatã ºi, de altfel,
pentru ca ea sã fie datã în folosinþã mai trebuie doar sã fie desemnat prin licitaþie un operator care sã gestioneze aceste instalaþii.
În ceea ce priveºte municipiul
Craiova, avem în curs de implementare încã un demers semnificativ, cu valoarea de peste 7
milioane de euro, parte a aceluiaºi proiect cu finanþare europeanã, care se referã la montarea containerelor îngropate în
zonele cu blocuri din oraº. Acest
contract a fost semnat în urmã
cu o lunã ºi ne bucurãm sã putem spune cã, în derularea lui,
am gãsit sprijin ºi deschidere
pentru colaborare la Primãria
Municipiului Craiova, alãturi de
care am reuºit sã rezolvãm anumite dificultãþi inerente unei
investiþii de o asemenea amploare, pentru cã vorbim despre
proiectarea ºi amenajarea unui
numãr de aproape 440 de platforme, pe care vor fi instalate
aproximativ 760 de containere
îngropate.
Problematica gestionãrii deºeurilor ocupã un loc important
pe agenda CJ Dolj ºi tratãm
acest subiect cu toatã seriozitatea. Prin proiectul nostru privind Sistemul de management
integrat, judeþul a fost împãrþit
în zone prevãzute cu staþii de
transfer, compostare sau sortare, construite în special în municipii ºi oraºe, investiþii care
vor deservi însã toate cele 111
localitãþi. Lucrãrile pe care le
desfãºurãm la Filiaºi, Bãileºti,
Dobreºti ºi Calafat se apropie ºi

ele de finalizare, unele fiind în
stadii de execuþie de peste 90 la
sutã.
Vestea bunã este cã deja se
contreazã o a doua etapã în
Masterplanul pentru deºeuri,
pentru cã se discutã tot mai intens, în aceste zile, ca prin intermediul Programului Operaþional Infrastructurã Mare sã fie
asiguratã finanþarea pentru construirea unei staþii de tratare a
deºeurilor în Dolj, staþie care va
genera ºi un combustibil alternativ, utilizabil în industrie“, a
declarat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.
Contractul pentru realizarea
celor douã obiective din Craiova, cu o valoare de 10,2 milioane de euro, a prevãzut proiectarea, construirea ºi echiparea
unei staþii de sortare a deºeurilor, cu o capacitate de procesare de 44.000 de tone pe an, ºi a
unei staþii de compostare, cu
capacitatea de 18.000 de tone pe
an.
Investiþia face parte din proiectul cu finanþare europeanã
„Sistem de management integrat al deºeurilor în judeþul
Dolj“, cu o valoare totalã de
53,6 milioane de euro, care a
mai cuprins achiziþionarea a 32
de autospeciale pentru colectarea ºi transportul deºeurilor
menajere, a 3.906 containere de
diferite capacitãþi, a 102.985 de
compostoare individuale pentru
gospodãrii din mediul rural ºi
din oraºele Bechet ºi Dãbuleni,
închiderea depozitelor neconforme de la Calafat, Filiaºi ºi
Segarcea, precum ºi construirea
a patru staþii de transfer, la Calafat, Bãileºti, Dobreºti ºi Filiaºi, ºi a unei staþii de compostare la Calafat.
www.indiscret.ro
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S-a încheiat proiectul
educaþional „Toamna
ºi Sfinþii ei”

S

-a încheiat cu succes
una din activitãþile de
toamnã susþinute de catedra de religie sub coordonarea directã a doamnei prof. Ana
- Lavinia Stoica ºi anume proiectul educaþional „Toamna ºi
Sfinþii ei”.
Au fost organizate ateliere de
creaþie pentru elevii din clasele
primare ºi gimnaziale din patru
unitãþi ºcolare din localitãþile
Lãcusteni, Mãdulari, Voineasa
ºi Pesceana.
www.indiscret.ro

Cele mai frumoase desene au
fost premiate ºi puse la avizierul ºcolii. A fost un proiect concurs având drept scop dezvoltarea creativitãþii fiecãrui
copil, învãþarea sfinþilor din calendar ºi în principal apropierea de Bisericã!
La realizarea desenelor s-au
folosit aþa, resturile de la creioane, sare, mãlai.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Catedrala din
Râmnicu Vâlcea
– proaspãt renovatã,
proaspãt mâzgãlitã
Zidurile proaspãt
renovate ale bisericii
Înãlþarea Domnului
din Râmnicu Vâlcea
au fost mâz-gãlite în
noaptea de 28/29
noiembrie
de persoane care
deocamdatã nu au
fost identificate.
Amplasate în Ostroveni, cel mai mare
cartier al oraºului,
biserica ºi parcul au
fost modernizate cu
sprijinul primãriei,
iar inaugurarea
fusese programatã
pentru 3 decembrie
a.c.
de Marielena Popa

C

onsternat, viceprimarul municipiului
Râmnicu Vâlcea,

Eusebiu Veþeleanu, a postat pe
pagina sa de socializare o opinie faþã de aceastã situaþie: “În
calitate de administratori ai
acestui oraº, ne-am dat interesul sã creãm în jurul Catedralei
din Ostroveni un parc frumos,
util atât copiilor cât ºi adulþilor.
Am investit ºi în lãcaºul de cult,
înfrumuseþând biserica pe dinafarã cu fonduri deloc puþine.
Pe 3 decembrie urma sã inaugurãm aceste investiþii în prezenþa ÎPS Varsanufie ºi a pãrintelui Ion Dincã. Niºte derbedei
(nu pot sã-i numesc altfel!) au
murdãrit zidul bisericii, proaspãt renovat. Sã le fie ruºine!”
Poliþia a anunþat cã s-a autosesizat în acest caz ºi cã se fac cercetãri pentru sãvârºirea infracþiunii de distrugere.

Primãria Arad îi
amendeazã pe
cei care scriu pe
faþadele clãdirilor
În ºedinþa ordinarã din 28

septembrie 2017, consilierii locali ai municipiului
Râmnicu Vâlcea au aprobat
amenzi drastice pentru nerespectarea curãþeniei în
oraº. Potrivit 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. Însã
Primãria Arad a fãcut un
pas mai departe ºi a extins
amenzile ºi în cazul celor
care scriu sau deseneazã pe
faþadele clãdirilor. Cu rapiditate, Râmnicul se umple
de manifestãri discutabile
de street-art. Poate cã a venit momentul ca elanul ”artistic” sã fie un pic temperat.
29 noiembrie - 5 decembrie 2017
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Primãria Râmnicu
Vâlcea anunþã cã pe 1
decembrie se deschide târgul de iarnã în
parcul central al
oraºului. În aceeaºi zi
va fi dat în folosinþã ºi
patinoarul, iar vizitatorii vor avea parte de
multe alte surprize.
Municipalitatea a
pregãtit ºi pentru 5
decembrie, de Sfântul
Nicolae, un program
deosebit.

Încredere!

C

folosinþã patinoarul artificial din
Zona Centralã. Scuarul Mircea
cel Bãtrân îi aºteaptã pe vizitatori cu o imagine feericã de iarnã ºi un aspect de basm ca urmare a unui nou concept de ilu-

Pe 5 decembrie,
Ion Bocºa
va cânta colinde
Daniel Ionescu a mai anunþat
cã sãrbãtorile vor continua

La Râmnicu Vâlcea: Pe 1 decembrie
se deschide târgul de iarnã
de Marielena Popa

Naºterea lui Iisus
în reprezentare
tridimensionalã

P

marþi, 5 decembrie, când, de la
ora 17.00, cei mici sunt aºteptaþi sã îl sãrbãtoreascã pe Moº
Nicolae în cadrul unui spectacol de animaþie cu personaje de
poveste, dar ºi cu multe surprize dulci. De la ora 18.00, vechile colinde româneºti vor fi
aduse la viaþã de un Concert
Extraordinar de Colinde susþinut de Ansamblul de Muzicã
Tradiþionalã ”Icoane”, condus
de prof. univ. dr. Ioan Bocºa,
cunoscutul solist de muzicã popularã ºi cadru didactic al Universitãþii de Muzicã ”Gheorghe
Dima” din Cluj-Napoca. Concertul se desfãºoarã cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului.

tuþiile pluraliste-partide, parlament, guvern ºi încredere mare
în instituþii ”salvatoare”- pompieri, armatã etc.
Faptul cã pompierii au ajuns
sã fie instituþia în care avem
cea mai mare încredere ne aratã cã undeva acolo în România profunda nesiguranþã, teama de ”incendii” nu doar economice ºi sociale, dar ºi sufleteºti, este tot mai mare. ªi ar
trebui sã reflectãm serios la
asta...
Ne revine nouã politicienilor, primii, obligaþia de a gãsi
resorturile de conºtiinþã publicã ºi responsabilitate prin care
sã regenerãm încrederea în societate. Între stat ºi cetãþeni.
Între cetãþeni ºi clasa lor politicã. Între români ºi viitorul
lor, în þara lor!
Primul pas în aceastã direcþie este sã ne acordãm unii altora prezumþia de bunã credinþã. Sã nu ne mai raportãm unii
la alþii ca ºi când am face parte din þãri diferite. Sã învãþãm
sã ne ascultãm argumentele ºi
sã aºezãm România (care trebuie sã fie eternã) înaintea
voinþei noastre de putere (oricum efemere).
Fie ca Anul Centenarului sã
ne dea mintea românului cea
de pe urmã! Mintea care produce încredere...
La Mulþi Ani, România!

Publicitate

otrivit lui Daniel Ionescu, purtãtorul de cuvânt
al primãriei, „în seara
zilei de 1 decembrie se va aprinde iluminatul festiv în întreg
oraºul, se va deschide Târgul
Decembrie Magic ºi se va da în

minat festiv. Pe de altã parte,
cele 28 de cãsuþe din târg vor
aduce miresmele ºi bucuria sãrbãtorilor tradiþionale, oferind
tuturor posibilitatea de a gusta
dulciuri, dar ºi de a cumpãra
cadouri specifice de sezon. Tot
în scuarul Mircea cel Bãtrân va
putea fi admiratã o reprezentare tridimensionalã a scenei naºterii lui Iisus sau un ”Copac al
dorinþelor”, care va fi cu siguranþã pe placul mai ales al celor
tineri”.

apitalul de încredere
este cel mai important
motor pentru dezvoltarea armonioasã a unei societãþi.
Încrederea românilor în ei
înºiºi ºi în justeþea crezului
naþional a fãcut posibilã în
1918 apariþia României ca stat
naþional unitar.
Renaºterea astãzi a încrederii între noi ºi în noi înºine este
principala mizã pentru viitor.
Iar Anul Centenarului, un bun
prilej pentru a redescoperi
acest ingredient social atât de
necesar echilibrului înaintãrii.
Ne aflãm în cea mai mare
crizã de încredere din ultimii
29 de ani. Suspiciune generalizatã, baricade politice în loc
de dialog ºi dezbatere, incapacitate de a ne asculta ºi ajuta
unii pe alþii.
Românii au cea mai micã
încredere din ultimul sfert de
veac în Justiþie, iar acest lucru
este cu adevãrat o mare ºi realã problemã. Pentru cã Justiþia/Dreptatea trebuie sã fie pivotul moral al oricãrei societãþi dezvoltate ºi cu adevãrat
democratice. De aceea, bãtãlia
pentru redarea încrederii în
Justiþie trebuie sã o purtãm împreunã, nu unii împotriva celorlalþi.
Românii au în continuare o
încredere foarte micã în insti-

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj
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Rãzboi pe locurile
de parcare
Zeci de craioveni care locuiesc în blocurile din
spatele Judecãtoriei Craiova au ajuns în pragul
disperãrii din cauza zecilor de ºoferi care îºi
lasã maºinile în parcarea destinatã locatarilor.
Revoltaþi, cetãþenii ameninþã cã vor trece la
represalii atât timp cât organele abilitate, Primãria Craiova ºi Poliþia Localã, deºi sesizate,
nu intervin.
de Antoniu Popa-Gãvãneºti

SPECIAL

rãmas cu promisiunile... Probabil sunt interese foarte mari la
mijloc, altfel nu îmi explic de
ce nimeni nu vrea sã se implice!“ Femeia susþine cã, în prezent, locatarii tuturor blocurilor
intenþioneazã sã se organizeze
ºi sã punã o barierã astfel încât
sã nu mai poatã intra nimeni
acolo fãrã cartelã. „Este unica
soluþie pe care o avem, pentru
cã altfel nu vãd nicio rezolvare.
Sunt curios ce va zice primãria
dupã ce vom monta barierele...
Le vom face o hârtie ºi îi vom
anunþa cã vrem sã facem acest
lucru, sã nu spunã cã nu au fost
înºtiinþaþi“, a adãugat Dan Mihãilescu. Dacã acest lucru va fi
sau nu pe placul administraþiei
locale rãmâne de vãzut, cert este
cã lipsa de implicare a autoritãþilor, coroboratã cu lipsa de bun
simþ a unor craioveni, poate
genera conflicte de proporþii.
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O

situaþie cu potenþial exploziv a luat naºtere în
ultimele ºase luni în

parcarea situatã între Judecãtoria Craiova ºi blocurile alãturate. Locatarii acestor imobile reclamã faptul cã, deseori, le este
blocat accesul în parcare sau îºi

tuaþia aceasta treneazã de ani
buni, dar în ultimul an a devenit de-a dreptul insuportabilã.
Pur ºi simplu suntem sfidaþi de
cei care vin aici ºi îºi parcheazã
anapoda maºinile, fie cã sunt
craioveni care au treabã la judecãtorie, fie cã sunt anagajaþi
ai firmei Digi care lucreazã în
sediul de pe strada Arieº. Vã
spun sincer cã sunt zile în care
nu avem unde sã ne parcãm
maºinile, iar de multe ori, atunci
când le spunem oamenilor sã nu
mai parcheze aici pentru cã
aceasta este parcarea blocurilor,
ei ne înjurã sau sar la bãtaie“,
ne-a povestit, revoltat, Dan Mihãilescu, locatar al unuia dintre
blocurile din zonã. De lângã el,
o doamnã completeazã prompt:
„Noi am mers ºi la primãrie, ºi
la poliþia localã, de unde am
primit de fiecare datã asigurãri
cã situaþia se va remedia. Am

gãsesc maºinile blocate de alte
autovehicule oprite neregulamentar. Oamenii spun cã, în
principal, este vorba fie de angajaþi ai firmei Digi, fie de craioveni care au de rezolvat diverse probleme în judecãtorie. „Si-
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good.bee Credit IFN SA –
certificat de Comisia Europeanã
good.bee Credit IFN a anunþat primirea din partea Comisiei
Europene (CE) a certificãrii
pentru respectarea Codului European a bunelor practici în furnizarea de microcredite.
Certificarea confirmã poziþia
good.bee Credit IFN SA ca fiind unul dintre cei mai buni furnizori de microcredite din Europa, fiind singura organizaþie
din România care primeºte
aceastã certificare. În procesul
de obþinere a acestei recunoaºteri, compania a fãcut dovada
respectãrii standardelor stabilite de CE pentru sectorul de microfinanþare.
Directorul executiv al good.bee Credit IFN SA, Oleg Moraru, a declarat: “Aceasta este o
realizare importantã pentru orice organizaþie de microfinanþa-

ECONOMIE

P

Euro pregãteºte
pregãteºte
Euro
depãºirea
depãºirea pragului
pragului
de 4,66 lei

erechea euro/leu s-a
menþinut în perioada
analizatã pe o pantã ascendentã, fiind atins un nou
maxim istoric, creºterea faþã de
finalul lui noiembrie fiind de
1,2%.
La începutul intervalului
euro a atins recordul de 4,6551
lei, la finalul lui cursul fiind
stabilit la 4,6431 lei, într-o
ºedinþã în care cotaþiile au fluctuat între 4,636 ºi 4,646 lei, cu
închiderea la 4,638 – 4,641 lei.
Cursul dolarului american a
coborât de la 3,9650, la începutul perioadei, la 3,8897 lei,
la finalul ei, când cotaþiile din
piaþã au scãzut la 3,881 – 3,894
lei, pe fondul deprecierii monedei americane comparativ cu
cea europeanã.
Moneda elveþianã s-a depreciat pe pieþele internaþionale de
la 1,159 la 1,172 franci/euro,
iar media ei a crescut pânã la
4,0083, dar a încheiat intervalul analizat la 3,9629 lei.
Analiºtii pun deprecierea
leului pe seama adâncirii deficitului comercial, ceea ce a
impus BNR relaxarea politicii
sale faþã de curs, pentru a frâna tendinþa de creºtere a importurilor.
Perspectivele economiei româneºti ºi ale pieþei monetarvalutare nu sunt roze, dacã
avem în vedere ultimul raport
al analiºtilor grupaþi în CFA
România.
Astfel, încrederea în economie a scãzut în luna octombrie,
faþã de septembrie, pentru a
cincea lunã consecutiv, ºi a
ajuns la 43,4 puncte (cea mai
scãzutã valoare din aprilie
2013).
Majoritatea analiºtilor prognozeazã o scãdere a leului,

valoarea medie a euro fiind
estimatã pentru orizontul de
6 luni la 4,6421, respectiv la
4,6817 pentru cel de 12 luni.
De asemenea, raportul CFA
România estimeazã un parcurs
ascendent ºi pentru indicii
ROBOR. La finalul perioadei,
indicele la trei luni atingea un
nou maxim al ultimilor mai
bine de trei ani de 2,19%, la
fel ca ºi cel la ºase luni care a
urcat la 2,30%. La rândul lor,
indicii la 9 ºi 12 luni au urcat
la 2,32%, respectiv 2,36%.
La rândul ei, agenþia de evaluare financiarã Moody’s atrage atenþia, în raportul sãu
anual de þarã, asupra creºterii
rapide a salariilor care pune în
pericol competitivitatea economicã a României ºi amplificã deficitul de cont curent.
Perechea euro/dolar a avut
o tendinþã ascendentã pe pieþele internaþionale, de 1,1714
dolari, la începutul perioadei
ea crescând la 1,1961 dolari la
finalul ei, maximul ultimelor
douã luni ºi jumãtate.
Euro a profitat de mini-vacanþa investitorilor din SUA,
prilejuitã de celebrarea Zilei
Recunoºtinþei, dar ºi optimismul indus de posibilitatea ca
partidul cancelarului Angela
Merkel sã reuºeascã sã formeze un nou guvern german alãturi de social-democraþii conduºi de Martin Schulz.
Aprecierea monedei unice
poate deveni reversibilã, în
contextul în care BCE pare
hotãrâtã sã amâne creºterea
dobânzii sale de politicã monetarã, cel puþin pânã la sfârºitul anului viitor.

re din România ºi din Europa.
Suntem încântaþi cã am atins
standardele de performanþã solicitate de cãtre CE, care sunt în
beneficiul clienþilor noºtri, lucru ce ne ambiþioneazã continuu”.
Codul European pentru bune
practici în furnizarea de microcredite este o iniþiativã a Comisiei Europene care stabileºte un
standard de calitate pentru sectorul de microfinanþare în Uniunea Europeanã. Codul conþine o serie de clauze care trebuie implementate cu scopul de a
oferi atât transparenþã, cât ºi siguranþã investitorilor ºi clienþilor, cu privire la instituþia de
microfinanþare ºi procedurile ºi
produsele acesteia, promovând
cele mai bune practici în domeniu.

Background info
good.bee Credit IFN SA este
o Instituþie Financiarã Nebancarã înscrisã în Registrul Special al BNR, parte a grupului
Erste. Înfiinþatã în 2009, good.bee Credit a dezvoltat o reea
puternicã la nivel naþional formatã din 24 centre regionale,
având ca obiectiv fundamental
asigurarea unor servicii financiare de bunã calitate, punând
la dispoziþia clienþilor care se
încadreazã în profilul micului
întreprinzãtor din România
(Producãtor Agricol, Întreprindere Individualã, Întreprindere
Familialã, PFA, SRL etc.), celor care au afaceri în derulare,
dar care îºi doresc sã le dezvolte, resursele financiare care le
sunt necesare pentru sporirea
ºanselor de reuºitã.

Analiza cuprinde
perioada 21 – 27 noiembrie

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.
29 noiembrie - 5 decembrie 2017
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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Vâlcea: Adevãruri dureroase 11
la Gala Artiºtilor Plastici ACTUALITATE

Pentru prima datã în
existenþa sa, Uniunea
Artiºtilor Plastici din
România ºi-a decernat
premiile anuale în
provincie. Evenimentul s-a desfãºurat pe
23 noiembrie în Râmnicu Vâlcea, la Grand
Hotel Sofianu, unicul
hotel-muzeu de artã
din þarã. ªi, pe scena
frumos luminatã de
candelabrele lui Nicolae Sofianu, s-au
rostit, printre diplome
ºi flori, lucruri dureroase despre condiþia
artistului plastic
român.
de Marielena Popa

O statuie
monumentalã
evaluatã la preþul
unui kilogram
de spanac
Onorat cu Premiul Special al
Consiliului Director al UAP,
sculptorul Dumitru ªerban a
vorbit cu amãrãciune despre
parcul de sculpturi monumentale de la Cãsoiaia-Arad, care
deþine 70 de lucrãri de mare valoare ºi care, recent, au fost evaluate la preþuri batjocoritoare:
„Dupã ce simpozionul pe care
îl organizam anual acolo a fost
interzis în perioada comunistã
în ediþia a ºaptea, am gãsit acum
parcul ca în America de Sud,
invadat de naturã. ªi vestea
tristã e cã terenul a fost achiziþionat cu 20.000 de euro, iar
operele de artã, între 1 leu ºi 500
de lei”, a spus maestrul ªerban.

nul Naþional, la poalele Capelei,
într-un loc binecuvântat de
Dumnezeu, ºi la 20 de kilometri
de cele mai minunate staþiuni din
lume. De fapt, Râmnicul, aºa
cum spunea Virgil Ierunca, este
cel mai frumos oraº din lume”.

Premiaþii Galei UAP
pentru anul 2016

Însã, potrivit presei din Arad,
povestea este ºi mai ofensatoare. Recent, consilierii judeþeni
arãdeni au aprobat majorarea
patrimoniului judeþului Arad cu
terenul ºi toate sculpturile de la
Cãsoaia, cu scopul de a-l transforma într-un obiectiv turistic.
Donaþia fãcutã de comuna Târnova, pe teritoriul cãreia se aflã
parcul, conþine: „un teren cu o
suprafaþã de 43.300 de metri
pãtraþi, evaluat la 222.560 de
lei, ºi 40 de statui în valoare totalã de… 449 de lei. Potrivit
valorilor de inventar, lucrãrile
pleacã de la 5 lei bucata, cea
mai scumpã fiind evaluatã la 25
de lei bucata”, consemneazã
jurnaliºtii arãdeni.

„Am vrut sã spun numai lucruri bune, dar
nu mã pot abþine”
Maestrul Dumitru ªerban a
mai vorbit ºi despre necesitatea
unui statut al artistului plastic,
despre ignoranþa faþã de muzeele de artã: „Am vrut sã spun

numai lucruri bune, dar nu mã
pot abþine. Noi toþi aºteptãm
construirea muzeelor de artã
care nu au fost fãcute de la revoluþie încoace. Niciunul! M-aº
mai gândi la legea statutul artistului plastic. Un student care
terminã fie studii masterale, fie
doctorale, iese în public ºi rãmâne singur, nu este nimic care
sã îl susþinã. Nu aþi auzit niciodatã despre artiºti ºomeri, dar
este trist sã aud destul de des
despre indemnizaþi social”.

Vâlcea, a anunþat cu acest prilej cã se vor aloca bani pentru
reabilitarea Casei Olãnescu, clãdire emblematicã a oraºului. A
fost prezent ºi ÎPS Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, iu-

Crème de la crème
La eveniment au participat:
Lucian Romaºcanu - ministrul
culturii, Horia Roman Patapievici, Liliana Þuroiu - preºedintele Institutului Cultural Român, Ruxandra Garofeanu - realizator TV, precum ºi autoritãþile locale: Constantin Rãdulescu, preºedintele Consilului Judeþean Vâlcea, prefectul Florian Marin, consilieri judeþeni ºi
municipali. Mircia Gutãu, primarul municipiului Râmnicu

Dumitru ªerban
bitor ºi promotor al culturii. Iar
scriitorul vâlcean Dinu Sãraru
a acordat, la cei 86 de ani ai sãi,
Premiul pentru tineret.

Gheorghe Dican a
„pictat” Râmnicul pe
harta elitei culturale
Coordonatã ºi transmisã în
direct de TVR 3 ºi TVR Craiova, Gala nu a ieºit din tiparele
lipsite de dinamism ºi de creativitate cu care ºi-a obiºnuit telespectatorii.
Însã dincolo de micile erori,
Râmnicu Vâlcea bifeazã unul
dintre cele mai importante evenimente culturale de dupã Revoluþie, graþie artistului plastic vâlcean Gheorghe Dican, vicepreºedinte al UAP; cel care, în debutul evenimentului, a fãcut o
descriere superbã Râmnicului:
”Ne aflãm la Râmnicu Vâlcea,
la 100 de metri de locul unde sa cântat pentru prima oarã Im-

www.indiscret.ro

Câºtigãtorii Premiilor UAP
din România 2016 sunt: Marele Premiu – Vladimir ªetran
(premiat cu 8.000 lei), Premiul
de Excelenþã – Vladimir Zamfirescu, Premiul pentru Picturã
– Cãtãlin Bãlescu, Premiul pentru Sculpturã – Mircea Roman
ºi Marian Zidaru, Premiul pentru Graficã – Atena Elena Simionescu, Premiul pentru Arte
Decorative – Marijana Biþulescu ºi Elena Minodora Tulcan,
Premiul pentru Tineret – Zuzu
Caratãnase ºi Cãtãlin Bãdãrãu,
Premiul pentru Multimedia –

Alexandru Antik, Premiul pentru Criticã – Adrian Guþã ºi
Constantin Prut, Premiul pentru
Curatoriat – Corina Gabriela
Duma ºi Anca Boeriu, Premiul
pentru Scenografie – Alina Herescu, Premiul pentru Artã în
Spaþiul Public – Mihai Zgondoiu ºi Bogdan Raþa, Premiul Juriului – Leon Vreme ºi Mircia
Dumitrescu, Premiul Revistei
Arta – Liviu Stoicoviciu, Premiul Special al Consiliului Director al UAP – Dumitru ªerban, Premiul Special pentru
Diaspora – Cristian Paraschiv
(Franþa) ºi Radu Dragomirescu
(Italia), Premiul “Ion Atanasiu
Delamare” acordat de Ritul
Scoþian Antic ºi Acceptat din
România – Constantin Rusu.
La ediþia din acest an a Premiilor UAP, “Prieteni ai Artelor” sunt Cãtãlin Cherecheº primarul din Baia Mare, Nicolae Sofianu, TVR Craiova ºi
“Tudor Art”.
29 noiembrie - 5 decembrie 2017

12

Cu
Cu ocazia
ocazia sãrbãtoririi
sãrbãtoririi Zilei
Zilei Naþionale
Naþionale aa României,
României,
conducerea
conducerea SUCPI
SUCPI SA
SA ureazã
ureazã tuturor
tuturor clienþilor,
clienþilor,
partenerilor
partenerilor ºi
ºi salariaþilor
salariaþilor multã
multã sãnãtate,
sãnãtate,
bucurii ºi
ºi împliniri
împliniri alãturi
alãturi de
de cei
cei dragi!
dragi!
bucurii

ACTUALITATE

Situaþia centralizatã
a lucrãrilor derulate de
SC Apavil SA în municipiul
Rm. Vâlcea în perioada
20 - 24 noiembrie 2017

29 noiembrie - 5 decembrie 2017

dezafectare a branºamentului
PT ACR, strada Eleodor Constantinescu;
- S-au continuat lucrãrile de
prelungire a reþelei de canalizare menajerã pe strada Ciocãneºtilor;
- S-au continuat lucrãrile de
întregire reþea apã potabilã pe
strada Tudor Vladimirescu intersecþie cu strada Libertãþii,
pânã la intersecþia strãzii Nicolae Bãlcescu cu strada Ferdinand ºi s-au înlocuit conducte
de serviciu.
CÃMINE CURÃÞATE. Au
fost curãþate gurile de scurgere
ºi cãminele de canalizare în mai
multe zone din municipiul Rm.
Vâlcea:
- Desfundat ºi curãþat canalizare menajerã pe str. Mihai
Eminescu - Bl.C9, str. I. C. Brãtianu - Bl. A65, A66, str. L. Blaga- Bl. A42/1ºi A32/2 str. N.
Iorga- Bl. A27/2 ºi str. I. L. Caragiale Bl. A38/1;
- Desfundat canalizare menajerã pe strãzile: G-ral Magheru
Bl.C1, Calea lui Traian- Bl. 4,
Bl. 1-sc. E, Bl. S33/1; Lucian
Blaga- Bl. A33, Bl. A39. sc. A,
B; aleea Panseluþelor- Bl. B14
ºi Bl. C32; Ostroveni - Bl. 11/
3; aleea Melodiei- bl. N9; Petre
Constantinescu nr. 13; Calistrat
Hogaº nr. 12-14; Episcop Damaschin, nr. 6 ºi Bl.4 Zãvoi.
22 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute au
fost montate 22 de apometre,
dintre care 17 verificate ºi înlocuite ºi 5 montaje apometre
noi. Au fost realizate 10 lucrãri
de intervenþie la contoarele
montate în reþea, dintre care 6
au fost de trecere pe branºamente noi.

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.
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C APAVIL SA a desfãºurat ºi în sãptãmâna 20
– 24 noiembrie 2017 o
activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrãri de amenajare teren
prin betonare/asfaltare pe strãzile: Timiº nr. 30, Cãzãneºti nr.
12, Remus Belu, Matei Basarab
Bl N9, Viilor ºi Buda.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util, pierderile de apã potabilã la adresele: Timiº nr. 30 ºi Cãzãneºti
nr. 12.
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare menajerã din zonele: Arinilor, bulevardul Dem Rãdulescu, Goranu ºi Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- S-au verificat ºi curãþat manual cãminele de canalizare ºi
gurile de scurgere pe strãzile
Alexandru Papiu, Vasile Alecsandri, Constantin Dãlban, Decebal, Sergiu Purice, Nicolae
Labiº, Doru Popian, Tineretului, aleea Narciselor, aleea Bradului, aleea Teilor, Marin Sorescu, Nichita Stãnescu, Lucian
Blaga;
- S-a refãcut racordul la canalizarea menajerã pentru bl.
110, sc. A;
- S-a adus la cotã un cãmin
canalizare menajerã tasat str.
Arinilor nr. 51-53;
- S-au finalizat lucrãrile de
înlocuire a reþelei de apã potabilã ºi efectuare de branºamente pe strada Matei Basarab Bl
N 9;
- S-au continuat lucrãrile de

La mulþi ani, România!
La mulþi ani, români!

Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Deputata Daniela Oteºanu –
întâlnire cu femeile în dificultate
de la Centrul Maternal Troianu
n contextul Zilei internaþionale pentru eliminarea violenþei împotriva femeilor,
doamnele din Organizaþia Femeilor Social Democrate Vâlcea au vizitat, pe 25 noiembrie,
Centrul Maternal Troianu, un
loc în care mãmici care nu au
unde sã se adãposteascã sau trec
prin perioade dificile au gãsit un
cãmin cald pentru ele ºi copiii
lor.
Iniþiatoarea acestei întâlniri a
fost deputata Daniela Oteºanu,
preºedinte al OFSD Vâlcea.
„25 Noiembrie -ziua internaþionalã pentru eliminarea violenþei împotriva femeilor! Împreunã cu prietenele mele din
OFSD ºi DGASPC Vâlcea, am
vizitat Centrul Maternal Troianu. Am stat de vorbã cu doamnele ºi domniºoarele din centru,
le-am ascultat poveºtile, le-am

Î
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prezentat filme cu subiecte comune cu ale lor, dar ºi cu soluþii
pentru anumite situaþii, le-am
împãrtãºit speranþele pentru o
viaþã de familie normalã. Mulþumim mult personalului din
centru pentru sprijin! Mulþumim Dianei Deaconeasa pentru
efortul depus în organizarea
acestei acþiuni”, a consemnat
Daniela Oteºanu pe pagina sa
de socializare.
Femeile aflate la Centrul Maternal Troianu au fost sfãtuite sã
aibã încredere în ele însele, dar
ºi în programele de prevenire ºi
combatere a violenþei în familie care le pot oferi atât lor cât
ºi copiilor lor o viaþã mai bunã.
ªi, la un pahar de suc ºi o prãjiturã, femeile greu încercate au
primit diplome de curaj, dar ºi
încurajãri cã nu sunt singure.
(M.P.)

www.indiscret.ro
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Miercuri, 29 noiembrie 2017, ora 12.00, specialiºtii Secþiei de Istorie-Arheologie, din cadrul
Muzeului Olteniei, vor derula în spaþiile expoziþionale din str. Madona Dudu nr. 14, activitãþi
culturale dedicate împlinirii a 99 de ani de la
Marea Unire, împreunã cu studenþii anului I de
la Facultatea de Drept Craiova.
29 noiembrie - 5 decembrie 2017

Comoara
din
ograda
14
unui oltean, parte
U
a tezaurului naþional
SPECIAL

de Mihaela Bobaru

n tânãr din comunã Optaºi-Mãgura a descoperit în urmã cu doi ani
fragmente dintr-o brãþarã de aur
foarte veche. Bãrbatul nu a conºtientizat despre ce ar fi vorba,
aºa cã nu a predat-o. Acum ea a
ajuns în mâinile specialiºtilor
care o vor expertiza ºi evalua,
iar bãrbatul a dat cu subsemnatul la poliþie. Din primele cercetãri se pare cã este vorba de o
brãþarã dacicã, extrem de valoroasã, asemãnãtoare cu cele gãsite la Sarmizegetusa, dar unicã. Brãþara va fi supusã cercetãrilor pentru a putea fi autentificatã ºi evaluatã. Autoritãþile
locale s-au angajat sã achite toate cheltuielile cu expertizele ºi
vor ca obiectul ce ar putea face
parte din tezaurul naþional sã
rãmânã la Muzeul Judeþean Olt.

Poliþiºtii din Olt au ridicat din
locuinþa lui Florin Stãnciucu, din
comuna Optaºi-Mãgura, fragmente dintr-o brãþarã din aur cu
capul de lup ºi corp de ºarpe. „În
urma examinãrii brãþãrii, s-a
stabilit cã aceasta este confecþionatã din aur de 24 k, cântãreºte 108 g, iar la unul dintre capete are reprezentat un cap alungit de lup, continuându-se cu un
corp de ºarpe, însemne specifice dacice. Întrucât brãþara ar
putea face parte din Patrimoniul
Naþional Cultural al României,
a fost înaintatã spre examinare
specialiºtilor din cadrul Muzeului Naþional de Istorie, care urmeazã sã se pronunþe asupra
veridicitãþii acesteia. Poliþiºtii
continuã cercetãrile pentru încãlcarea prevederilor Ordonanþei de Urgenþã nr. 42 din 2000
privind protecþia patrimoniului
arheologic ºi declararea unor
situri arheologice ca zone de interes naþional”, declarã Alexandra Dicu, purtãtorul de cuvânt al
Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Olt. Aceasta a mai precizat cã oamenii legii l-au interogat pe tânãrul de 27 de ani pentru a afla cum a intrat în posesia
bucãþilor din brãþara dacicã ºi cã
se fac cercetãri pentru a se stabili cu exactitate împrejurãrile
apariþiei obiectului de patrimoniu în gospodãria olteanului.

bucãþile de brãþarã în urmã cu
doi ani, dar susþine cã nu a ºtiut
despre ce este vorba, acesta fiind ºi motivul pentru care nu lea predat autoritãþilor.
,,În urmã cu doi ani, am ridicat un gard ºi am sãpat un ºanþ.
Mai apoi am cãrat de peste deal
pãmânt de am bãgat umpluturã. Brãþara, dacã asta este, a fost
gãsitã dupã. Nimeni nu ºtie dacã
în pãmântul adus sau din cel
scos din ºanþul pentru gard. Nu
ne-am dat seama despre ce este
vorba. Se jucau copiii cu bucãþile de metal. Soþia le-a luat ca
sã nu-ºi scoatã copiii ochii. A
vãzut cã e ceva ce strãluceºte ºi
le-a pus într-o geantã. Au stat
acolo mult timp pânã când a dat
peste ele ºi a început sã întrebe
pe oricine venea pe la noi dacã
ºtiu ce ar putea fi vorba. Zilele
trecute, m-am trezit cu domnul
poliþist care m-a întrebat dacã
am brãþara ºi dacã o predau sau
trebuie sã vinã cu mandat. I-am
spus cã o predau, cã habar nu
am ce este. Apoi au venit niºte
domni de la Slatina care m-au
întrebat când ºi unde le-am gãsit, m-am dus cu dânºii de unde
am luat pãmântul de umpluturã... Cam asta-i povestea”, ne-a
declarat Florin Stãnciucu, întrebându-ne dacã este vorba, întradevãr, de o brãþarã valoroasã
ºi dacã el se alege cu ceva pentru cã a gãsit-o ºi a predat-o.
Bietul om habar nu are cã a
fost la un pas de a rãspunde penal pentru deþinerea ilegalã de
obiecte de tezaur.

Povestea unei
comori neºtiute

Autentificarea
unui bun de tezaur

Blestemul averii
ignorate

Tânãrul recunoaºte cã a gãsit
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Istoricii care au vãzut foto-

grafia cu fragmentele descoperite la Optaºi-Mãgura susþin cã
ele fac parte dintr-o brãþarã
dacicã. Rãmâne acum ca acest
lucru sã fie confirmat de cãtre
specialiºti în urma unor expertize. Bucãþile din ceea ce se
estimeazã a fi parte din tezaurul naþional sunt supuse expertizãrii, autentificãrii ºi evaluãrii.
,,Este vorba de o descoperire
arheologicã întâmplãtoare care
ne-a fost predatã nouã de Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Olt. Noi am transmis obiectele Muzeului Naþional de Istorie, care are experþi autorizaþi în
acest domeniu, în vederea expertizãrii ºi identificãrii, clasãrii ºi evaluãrii acestora, dacã se
dovedeºte cã este vorba de o
brãþarã dacicã, aºa cum pare la
prima vedere”, a declarat Laurenþiu Comãnescu, consilier superior în cadrul Direcþiei de
Culturã Olt.
,,Din primele cercetãri se pare
cã avem de-a face cu o brãþarã
dacicã, asemãnãtoare celor gãsite la Sarmizegetusa. Fiind vorba de un obiect de tezaur, noi
ne-am arãtat disponibilitatea de
a suporta toate cheltuielile legate de identificarea, expertizarea
ºi evaluarea brãþãrii, pentru ca
ea sã revinã Muzeului Judeþean
Olt. Avem în acest sens sprijinul Consiliului Judeþean Olt, al
domnului preºedinte Marius
Oprescu. Administraþia judeþeanã ºi-a arãtat disponibilitatea ºi
de a suporta cheltuielile cu un
eventual ºantier arheologic în
zona în care a fost desocoperitã
brãþara”, a susþinut directorul
Muzeului Judeþean Olt, Laurenþiu Guþicã.

Fãrã recompensã,
dar ºi fãrã urmãri
penale
Florin Stãnciucu ar fi putut
primi despãgubiri uriaºe ce ar
fi depãºit 10.000 de euro dacã
ar fi predat autoritãþilor brãþara
în momentul gãsirii ei sau cel
mai târziu în 72 de ore. Legea
patrimoniului prevede plata
unei recompense de pânã la
30% din valoare dacã descoperitorul obiectelor de patrimoniu
este de bunã credinþã ºi le predã autoritãþilor în termen. Dacã
bunul gãsit este de o valoare
excepþionalã, aºa cum se pare
cã este aceastã brãþarã, recompensa poate ajunge pânã la 45%
din valoarea de expertizã. În caz
contrar, dacã se constatã cã persoana care a fãcut descoperirea
nu a fost de bunã credinþã, recompensa nu se acordã. Ba
chiar mai mult, cel care a fãcut
descoperirea poate rãspunde
penal dacã are cunoºtinþã de
valoarea bunului ºi a încercat
sã-l valorifice în interes personal. El poate fi pus la plata unei
amenzi penale de câteva zeci de
mii de lei sau riscã chiar sã ajungã dupã gratii. Aºa s-a întâmplat cu aceia care au încercat,
în urmã cu mai bine de un deceniu, sã vândã o parte din brãþãrile dacice descoperite la Sarmizegetusa.

Obiecte de tezaur
Brãþara dacicã descoperitã la
Optaºi-Mãgura seamãnã izbitor
cu cele descoperite la Sarmizegetusa, care fac parte din tezaurul naþional. Ea a fost descoperitã într-o zonã în care istoricii
susþin cã a existat o aºezare de
daci liberi. Valoarea unei brãþãri
dacice este evaluatã la peste
100.000 de euro. La Sarmizegetusa, între 1999 ºi 2001, au fost
gãsite ºi valorificate ilegal 24 de
brãþãri dacice din aur de 24 k.
Statul a reuºit sã recupereze doar
cu puþin peste jumãtate dintre
acestea. Tot acolo au mai fost
descoperite ºi 27 de brãþãri din
argint sau suflate cu argint. Brãþãrile dacice recuperate au fost
expertizate atât în þarã, la Institutul de la Mãgurele, cât ºi la
Muzeul Luvru ºi în SUA de dr.
Pieter Myers, renumit arheometrist. Potrivit specialiºtilor, brãþãrile au fost confecþionate din
aur ce provine din râurile din
zonã ºi din filoane de suprafaþã.
Piesele au fost realizate într-un
atelier de lângã Sarmizegetusa.
Brãþãrile au fost modelate la
rece, din ciocan de lemn, dintrun lingou de aur de formã rectangularã, iar decoraþiunile au fost
executate prin perforare ºi gravare. Dimensiunile mari ºi cantitatea de material brut folositã
dovedesc cã meºteºugarii aveau
la dispoziþie cantitãþi mari de aur.
www.indiscret.ro

de Virgil Dumitrescu

O

raºul Horezu din judeþul Vâlcea s-a înfrãþit cu Hotinul, centru administrativ al raionului
Cernãuþi din Ucraina ºi care,
pentru o perioadã, a fost cel
mai nordic oraº al României
Mari. Acordul privind cooperarea bilateralã a fost semnat
recent la Hotin de cãtre primarii Nicolae Sãrdãrescu ºi
Mykola Holovliov.
Înfrãþirea vizeazã colaborãri în domeniul economic,
social, educaþional, cultural,
iar conducerea oraºului Horezu ºi-a exprimat disponibilitatea de a ajuta administraþia de la Hotin în atragerea de
fonduri europene.
În cadrul ceremoniei pãrþile au fãcut schimb de cadouri
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Crampoane

Horezu ºi Hotin au devenit
”fraþi pe vecie”

SPORT

De la Craiova la Trier

C

cu semnificaþie. Astfel, primarul
Sãrdãrescu i-a dãruit omologului sãu din Hotin o plachetã cu
inscripþia ”Fraþi pe vecie”, iar
Mykola Holovliov le-a oferit
horezenilor un tablou cu emble-

ea de-a 49-a ediþie a
Trofeului Carpaþi la
handbal feminin, de la
Craiova (24-26 noiembrie), s-a
disputat în cea mai mare parte
cu trimitere la apropiatul Campionat Mondial din Germania,
1-17 decembrie. Din patrulaterul care a evoluat la Polivalentã
– România, Brazilia, Polonia ºi
Macedonia –, doar ultima reprezentativã, ºi cea mai slabã, va fi
în afara competiþiei intercontinentale. Cele trei partide ale tricolorelor pregãtite de Ambros
Martin au fost tot atâtea etape
ale testãrii formei de moment,
pânã la vârful de formã: slabã
cu Polonia (21-27), tranzitorie
cu Macedonia (31-18), promiþãtoare cu Brazilia. Eliminatã de
Rusia în play-off-ul CM 2017,
Polonia a primit un wild card
din partea Federaþiei Internaþionale de Handbal ºi se pare cã
nu a fost un gest gratuit. Fetele
antrenate de Adrian Struzik,
aflate într-o dispoziþie de invidiat, ºi-au depãºit clar adversarele, intrând în posesia trofeului. Dintre românce, care, practic, evoluau în premiera unei
alte coabitãri cu Ambros Martin pe banca tehnicã, doar Neagu, Pintea ºi Dumanska s-au situat la înãlþime. Cu Macedonia,
spaniolul ºi-a odihnit jucãtoarele de bazã, dând frâu liber ”noului val”, pentru ca, în duelul de
mare angajament cu Brazilia,
campioana lumii în 2013, sã
treacã pe construcþie ºi finisare. I-a ieºit! Urmãrindu-le pe
Amorim, Rocha sau Rodrigues,
de o tehnicitate enervantã pen-

matica cetate a Hotinului.
Din delegaþia de la Horezu
au mai fãcut parte viceprimarul Gheorghe Ogrezeanu ºi
mai mulþi consilieri locali.
(M.P.)

tru noi, ne întrebam dacã nu
cumva þara cafelei ºi a sambei
are în sânge ADN-ul handbalului feminin precum al fotbalului masculin. Elevele lui Ambros Martin au rãspuns pe mãsurã, având repere de maximã
asumare ºi profesionalism în
Cristina Neagu ºi Crina Pintea,
cãrora li s-a alãturat Denisa
Dedu între buturi. Nu a lipsit
show-ul de ambele pãrþi, iar
publicul craiovean l-a savurat.
Ar mai fi câte ceva de ºlefuit
în defensivã, la recalibrare,
atunci când Cristina Neagu este
înlocuitã în minutele de respiro. Liantul dintre generaþii este
ºi el o condiþie. România a învins Brazilia cu 24-23 ºi a dat
astfel de ”înþeles” cã nu pleacã
la mondiale ca în excursie.
Grupa A de la Trier, din care
face parte, alãturi de Paraguay,
Slovenia, Spania, Angola ºi
Franþa (primele patru clasate se
calificã în optimile de finalã)
este una dificilã – dar care e facilã?... – , nu ºi de speriat. În
fond, meciurile puternice te
valideazã. Greul începe, de
fapt, cu acumulãri inerente de
emoþie ºi uzurã, din ”optimi”
încolo. FRH a fixat ca obiectiv
clasarea naþionalei pe locurile
1-8, dacã ea poate corespunde,
aºa, din birou, calculelor zilei.
Meritã amintit cã România este
singura putere din handbalul
feminin care nu a absentat de
la nicio ediþie de campionat
mondial. De la ultima dintre
ele, acum doi ani, fetele noastre s-au întors cu medalia de
bronz.
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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

Gala Premiilor Uniunii
Artiºtilor Plastici care s-a
desfãºurat recent la Râmnicu Vâlcea a debutat prost. Pe
când artizanul acestui eveniment, pictorul Gheorghe
Dican (foto), fãcea un intro
de bun simþ, prezentatoarea
l-a întrerupt cu duritate, invocând restricþiile de timp al
unei emisiuni transmise în
direct. Nu la fel i-a mers
domniþei cu primarul din
Baia Mare, Cãtãlin Cherecheº, care tot în direct, ºi cu
o privire care nu prevestea
nimic bun, i-a spus cã nu are
de gând sã tacã pânã când
nu va spune tot ce are de
spus. ªi a vorbit, ºi a tot vorbit! 20 de minute.

Cine vine
la CNSLR?

Pleacã Jianu?
Surse din Apavil spun cã
directorul Cristian Jianu,
unul dintre puþinii specialiºti din judeþul Vâlcea nelovit de epurãrile politice ºi
de interese, ar putea pleca
din societate, ca urmare a
unor anume presiuni. Recent, o parte din angajaþii
APAVIL au declanºat o acþiune de protest, cerându-i
lui Jianu sã rãmânã . Nici
directoarea tehnicã Roxana
Iovan, altãdatã om de bazã
echipa primarului Gutãu nu
mai este agreatã.Ce sã se fi
întâmplat?

+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

Încremenit de vreo douã
decenii la conducerea Uniunii Judeþene CNSLR Frãþia Filiala Vâlcea, Constantin Pârvu a fost revocat din

funcþie sãptãmâna trecutã.
Probabil cã asta a fost pentru PSD, care nu îl mai
agrea, o veste minunatã;
dacã nu cumva însuºi PSDul a pus umãrul. Se aude cã
în locul lui Pârvu ar veni un
oarecare Neacºu de la Drãgãºani. Aoleu ! Dacã este
ACEL Neacºu vor cãdea
din lac în puþ.

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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Duritãþi!

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.

