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„Nu vãd România de astãzi
ca pe o moºtenire de la
pãrinþii noºtri, ci ca pe o
þarã pe care am luat-o cu
împrumut de la copiii noºtri.
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!”
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de Cosmin Pretorian
În adolescenþã, o
frazã mi-a deschis
ochii asupra scenei
politice româneºti.
Fusese rostitã nu cu
mulþi ani înainte de
un bãtrânel blajin,
îmbrãcat ciudat pentru România acelor
ani. „...voi lupta pânã la
ultima mea picãturã de
sânge ca sã ai dreptul sã
nu fii de acord cu mine!“,
a spus Ion Raþiu într-o
dezbatere electoralã televizatã prilejuitã de primele alegeri (relativ) libere de dupã 1989. Vorbe prea profunde pentru
un popor îndobitocit
dupã 40 de ani de comunism în care scara valorilor fusese demult rãs-

turnatã cu fundu-n sus.
La douãzeci de ani distanþã, un alt bãtrânel la
fel de blajin, Majestatea
Sa Regele Mihai I, a mai
oferit o lecþie de bun simþ
politic ºi civic acestui popor de multe ori dureros
de inabil în a-ºi alege liderii: „Nu vãd România
de astãzi ca pe o moºtenire de la pãrinþii noºtri, ci
ca pe o þarã pe care am
luat-o cu împrumut de la
copiii noºtri. Aºa sã ne
ajute Dumnezeu!”. Fraza
a fost rostitã în încheierea
discursului sãu istoric în
faþa camerelor reunite ale
Parlamentului României
de românul pe care comuniºtii l-au alungat de trei
ori din þarã: prima datã
la sfârºitul lui 1947 ºi de
douã ori în anii ‘90.
Din pãcate pentru naþiunea noastrã, niciunul
dintre cei doi bãtrânei nu

mai este printre noi. Ion
Raþiu a plecat la rãsãritul noului Ev, Majestatea
sa ieri, 5 decembrie. Au
lãsat în urma lor o þarã
mai micã decât ar îndreptãþi-o realitãþile istorice ºi un popor doar un
pic mai luminat decât lau gãsit în 1990.
Ani de zile, am crezut
cã vorbele grele adresate
cu patos de Þuþea poporului român au reprezentat doar un delir al unei
persoane excepþionale,
cãreia Dumnezeu i-a hãrãzit o viaþã nici pe departe pe mãsura excepþionalului sãu spirit. Se împlinesc deja vreo zece ani
de când am început sã realizez cã avea dreptate.
Iertaþi-ne, Majestate,
am fost niºte idioþi!
Dumnezeu sã Vã odihneascã în pace!

La revedere,
Majestate!
CMYK
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Aflatã la primul mandat pe bãncile Parlamentului României, tânãra juristã Alina Tãnãsescu s-a
dovedit a fi unul dintre pariurile câºtigate ale conducerii doljene a Partidului Social Democrat.
Beneficiind de o vastã experienþã administrativã cãpãtatã în anii în care a deþinut posturile de
preºedinte-director general al Casei de Asigurãri de Sãnãtate Dolj, consilier judeþean ºi vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Dolj, deputatei nu i-a fost deloc greu sã se adapteze rigorilor profesionale obligatorii în cazul unui parlamentar. La un an de la debutul mandatului, bilanþul activitãþii
sale este unul mai mult decât pozitiv, Doljul câºtigând prin prezenþa sa în Camera Deputaþilor un
parlamentar sensibil la nevoile comunitãþii din care provine ºi un deputat care ºtie ºi vrea sã lupte
pentru interesele cetãþenilor.
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Un an
în slujba
cetãþenilor
de Cosmin Pretorian

P

rivind retrospectiv ºi
strict matematic, prezenþa Alinei Tãnãsescu în Camera Deputaþilor se
poate reduce la urmãtoarele
cifre: 14 luãri de cuvânt, 27
de iniþiative legislative, 2 fiind deja promulgate legi,
douã proiecte de hotãrâri iniþiate ºi o moþiune. Mult peste
media colegilor sãi de la alte
partide, chiar dacã în cazul ei
ar fi putut exista drept scuzã
tracul debutantului. Dincolo
însã de aceste cifre seci, se
cuvine sã ne aplecãm puþin
asupra fondului activitãþii sale
parlamentare.

Salarizarea
sistemului
bugetar
a reprezentat
prioritatea zero
Alãturi de colegii sãi din
filiala doljeanã a Partidului
Social Democrat, Alina Tãnãsescu a plecat în Parlament
cu câteva misiuni asumate în
campania electoralã. A promis cã se va face o autostradã care sã lege Craiova de
capitala þãrii, Bucureºti, ºi cã
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se va zbate sã se demareze lucrãrile la Spitalul Regional de
Urgenþã. Apoi, ºi-a luat angajamentul mult mai general cã,
dupã patru ani de mandat, doljenii vor trãi mult mai bine. Pe
termen scurt, ea a dat asigurãri
cã vor creºte salariile bugetarilor, cu prioritate cele din domeniul sãnãtãþii. Dupã încheierea
primului an de mandat, poate
bifa deja câteva reuºite. Spre
exemplu, deputatul Alina Tãnãsescu se numãrã printre iniþiatorii „Legii-cadru privind salarizarea personalului plãtit din
fonduri publice“, lege în baza
cãreia sute de mii de bugetari
primesc astãzi un salariu considerabil mai mare decât în urmã
cu un an. „Aºa cum am promis
în campania electoralã, am reuºit în mai puþin de un an de zile
sã reglementãm situaþia salarialã a unui segment important al
societãþii româneºti, bugetarii.
Am reuºit, ºi suntem mândri de
asta, sã le oferim acestor «rotiþe», fãrã de care statul român nu
ar putea exista, un venit decent
pentru munca de multe ori epuizantã pe care o depun în beneficiul societãþii româneºti“, a
declarat Alina Tãnãsescu. În
baza acestei legi, ºi angajaþii din
sistemul sanitar, de la infirmierã ºi pânã la medici, au benefi-

ciat de o creºtere semnificativã
a veniturilor salariale, semn cã
a trecut vremea promisiunilor
deºarte în Partidul Social Democrat.

Drum expres în
regim de autostradã
ºi spitalul regional,
promisiuni onorate!
În concordanþã cu promisiunile fãcute cu ocazia campaniei
electorale de la sfârºitul anului
2016, Alina Tãnãsescu a fost
printre parlamentarii doljeni
care s-au zbãtut pentru începerea demersurilor în vederea construirii unei autostrãzi sau drum
expres care sã lege Craiova de
Bucureºti. „Pentru noi, parlamentarii PSD, autostrada sau
drumul expres Craiova-Bucureºti, alãturi de construirea Spitalului Regional de Urgenþã, a
reprezentat o prioritate absolutã a mandatului încredinþat nouã
de cãtre doljeni. Mã bucur cã,
din acest punct de vedere, pot
sã spun cã lucrurile au intrat pe
un fãgaº normal. Pentru drumul
expres Craiova-Bucureºti sunt
deja demarate procedurile specifice, urmând ca probabil anul
viitor sã se þinã licitaþia ºi sã se
desemneze un câºtigãtor. În
ceea ce priveºte spitalul, am

reuºit, alãturi de colegii mei,
parlamentarii PSD, sã readucem
Craiova pe aceastã listã scurtã
a oraºelor care vor beneficia de
construcþia unei unitãþi sanitare
de asemenea anvergurã“, a
subliniat Alina Tãnãsescu.
Din postura de deputat, Alina Tãnãsescu s-a numãrat ºi
printre iniþiatorii legii prin care
a fãcut dreptate locuitorilor din
satul Rãcari, comuna Brãdeºti.
Sunt ani de zile de când aceºtia
ºi-au manifestat dorinþa de a li
se schimba numele localitãþii în
care locuiesc, dar pânã în acest
an toatã lumea le-a promis fãrã
însã a ºi face ceva în acest sens.
Anul acesta, visul le-a fost îndeplinit, în Parlament, un grup
de parlamentari, printre care ºi
Alina Tãnãsescu, promovând o
lege în acest sens.

Jurista Alina
Tãnãsescu,
membrã în comisiile
care dezbat
reforma în Justiþie
Activitatea în Camera Deputaþilor a Alinei Tãnãsescu a
atins, semnificativ, ºi domeniul
economic. În acest sens, deputata se numãrã printre iniþiato-

rii proiectului de lege cu privire la înfiinþarea Fondului Suveran de Dezvoltare ºi Investiþii al
României, un proiect promis în
campania electoralã de Partidul
Social Democrat. Totodatã, deputata doljeanã a iniþiat ºi o propunere legislativã de completare a OUG care legifereazã finanþarea Institutului Naþional de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie ºi Imunologie
„Cantacuzino”, propunere menitã a ajuta la realizarea Planului naþional de intervenþie pentru prevenirea îmbolnãvirii în
masã a populaþiei, generate de
epidemii ºi pandemii, ºi încredinþarea prestãrii unor servicii
de interes economic general instituþiilor aflate în coordonarea
sau sub autoritatea Ministerului
Sãnãtãþii.
O laturã mai puþin mediatizatã a activitãþii parlamentare a
Alinei Tãnãsescu o reprezintã
prezenþa sa în Comisia juridicã,
de disciplinã ºi de imunitãþi a
Camerei Deputaþilor. În calitatea sa de membru al acestei comisii, deputata a vegheat cu
stricteþe la pãstrarea rigurozitãþii, legalitãþii ºi constituþionalitãþii proiectelor de lege promovate atât de parlamentari, cât ºi
de Executiv. Ca o recunoaºtere
a calitãþii muncii prestate de-a
www.indiscret.ro

lungul acestui an, Alina Tãnãsescu a fost propusã de
conducerea centralã a partidului ca membru în „Comisia Parlamentarã Specialã
pentru sistematizarea, unificarea ºi asigurarea stabilitãii legislative în domeniul
Justiþiei“. Menirea acestei
comisii speciale este punerea în acord a deciziilor pronunþate de Curtea Constituþionalã cu prevederile Codului Penal, Codului de Procedurã Penalã, Codului Civil,
Codului de Procedurã Civilã, precum ºi cu transpunerea în legislaþia naþionalã a
Directivelor Parlamentului
European ºi Consiliului cu
privire la Justiþie.
„Din pãcate, în aceste zile
asistãm la numeroase dezinformãri cu privire la activitatea acestei comisii speciale ºi, o spun cu pãrere de rãu,
de multe ori se propagã numai neadevãruri despre propunerile pe care noi le facem
cu privire la modificarea legilor Justiþiei. Aº da aici un
singur exemplu, poate cel
mai concludent. Am vãzut
colegi din opoziþie ºi
membri ai unor asociaþii neguvernamentale spunând cã
a fost propunerea parlamentarilor PSD ca preºedintele
sã nu mai poatã refuza numirea preºedintelui ºi vicepreºedinþilor Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie. Ei bine,
adevãrul este cu totul altul:
Consiliul Superior al Magistraturii ºi UNJR au venit cu
aceastã propunere! Iar noi
nu am fãcut altceva decât sã
le respectãm doleanþa. De
altfel, vreau sã subliniez cã
modificãrile care se aduc legilor Justiþiei sunt, de multe
ori, cele propuse de asociaþiile profesionale ale magistraþilor sau de Consiliul Superior al Magistraturii ºi sunt
în concordanþã cu sugestiile
Comisiei de la Veneþia. În
altã ordine de idei, noi, PSDul, susþinem ºi vom vota în
plen ca magistraþii sã rãspundã pentru deciziile pe
care le iau. Actuala legislaþie, aºa cum a subliniat ºi
Uniunea Naþionalã a Judecãtorilor din România, este total inaplicabilã, iar noi considerãm cã prin noua prevedere nu vom afecta cu nimic
independenþa magistraþilor
ºi a justiþiei. Este normal însã
ca fiecare dintre noi sã rãspundã pentru ceea ce face,
fie cã suntem politicieni,
medici, ingineri sau magistraþi. Din acest punct de vedere, nu trebuie sã existe
vreo discriminare“, a subliniat Alina Tãnãsescu.
www.indiscret.ro
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Discursul Regelui

SPECIAL

de senator
Mario Ovidiu Oprea,
preºedintele PNL Craiova

A

tunci când l-am ascultat în Parlament, am
ºtiut cã acel discurs va
deveni o emblemã. Am ºtiut
din primul moment cã puterea unui rege nu stã doar în
coroanã, ci în felul în care alege sã punã jos coroana, la un
moment dat. Frazele Regelui
Mihai parcã au fost rostite ieri
ºi vor fi la fel de proaspete ºi
peste 20 de ani. Sunt esenþa a
tot ceea ce noi, românii, n-am
putut aduna într-o singurã exprimare unitarã dupã revoluþie. Atunci când l-am ascultat
în Parlament, am ºtiut cã aceea nu este o cuvântare protocolarã cu povara unei obligaþii. Este ºi va rãmâne o scrisoare testament pentru noi,
cei care luãm þara, o conducem ºi apoi o dãm mai depar-

te altora, sper, mai buni ca noi.
Discursul Regelui a fost despre
decenþã, despre o invitaþie fireascã spre o lume care ne poate fi la îndemânã dacã trãieºte
unitã de respect, democraþie ºi
dragoste nesilitã de þarã. A fost
un monolog despre libertãþile
pentru care ai noºtri au murit,
despre cum ar trebui sã valorificãm un moment istoric ce ne
aparþine ca o amprentã. Discursul Regelui a fost despre pace,
despre motivele pentru care
trebuie sã þinem capul sus, despre reconciliere, despre nevoia de a apãra orice ritual democratic câºtigat cu greu, despre
bunele ºi relele care trebuie sã
ne întãreascã, nu sã ne dezbine. Îmi amintesc propoziþia în
care a remarcat cã „oamenii îºi
împlinesc visele” ºi m-am mo-

leºit, pentru cã modestia pare
uneori ceva incredibil pentru
un port atât de nobil. Am simþit cã avem acelaºi raþionament,
cã loialitatea, curajul de a înfrunta orice ºi seriozitatea cu
care te dedici misiunii pe care
o ai sunt elementele cu care
poþi învinge orice rãzboi, fãrã
sã îl creezi tu. În 2011, Regele
a simþit cum demagogia, egoismul, setea de putere ºi interesele pestriþe umbreau naþiunea
independentã. ªi astãzi existã
destui cei care sunt niºte pribegi în adevãrata politicã ºi nau legi morale dupã care sã se
ghideze. Esenþa discursului
este despre rãspundere, despre
a face bine, nu despre a croi
dupã bunul plac o þarã, o nouã
generaþie, un val instituþional.
Poate cel mai des folosit cuvânt

din adresarea sa rãsplãtitã cu
aplauze a fost „încrederea”.
În viziunea Regelui, cu încredere s-au putut construi toate
ºi cu încredere se vor clãdi
alte punþi spre obiectivele la
care trebuie sã ajungem. Miaº dori sã cred cã chiar dacã
Regele a fost pânã la urmã un
om ce poate fi rãpus de o boalã, el rãmâne o entitate nemuritoare pentru cei care se ghideazã dupã exemplul sãu ºi
pentru cei care cred în sfatul
sãu. În definitiv, a avut dreptate. Stã în puterea noastrã sã
schimbãm ceea ce vrem sã fie
schimbat. Stã în puterea noastrã sã acþionãm responsabil ºi
stã în puterea noastrã sã luptãm pentru independenþã, indiferent de câte ori a trebuit
sã ne-o recâºtigãm. Discursul
Regelui nu a fost niciodatã
despre rege, ci despre noi ºi
ce ar trebui sã se aleagã bun
de noi.

Expoziþie de carte dedicatã
M.S. Regele Mihai I al României
B

iblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia
Aman” deschide miercuri, 6 decembrie, expoziþia de
carte cu titlul “In Memoriam
Regele Mihai I al României”.
Organizatã ca urmare a decesului Regelui Mihai I al României în data de 5 decembrie
2017, expoziþia reuneºte cãrþi ºi
documente despre Regele Mihai I al României, dar ºi despre
Casa Regalã.
Nãscut la 25 octombrie 1921,
rege al României în douã rânduri, prima datã în intervalul
1927-1930, cea de-a doua perioadã fiind în anii 1940-1947,
Majestatea Sa este ultimul monarh interbelic.
Între titlurile expuse menþionãm:
1. “Maºinile Regelui”, Principele Radu al României, Bucureºti: Editura Curtea Veche
Publishing, 2012;
2. “Exilul regelui”, Diana
Mandache, Bucureºti: Editura
Curtea Veche, 2016;
3. “O domnie întreruptã: convorbiri cu Philippe Vignié Desplces”, traducere de Ecaterina
Stamatin, Bucureºti: Editura Libra, 1995;
4. “Mihai I al României: regele ºi þara”, Ivor Porter, tra-

ducere de Gabriel Tudor, Bucureºti: Editura Allfa, 2007;
5. “Coroana românã la 140
de ani”, Principesa Margareta
a României, Principele Radu al
României, Bucureºti: Editura
Curtea Veche Publishing, 2008;
6. “Abdicarea Regelui Mihai
I: documente diplomatice inedite”, Mark László-Herbert, Bucureºti: Editura Humanitas,
2010;
7. “Cotroceniul regal”, Diana Mandache, Bucureºti: Editura Curtea Veche, 2015;
8. “Convorbiri cu Mihai I al
României”, Mircea Ciobanu,
Bucureºti: Editura Humanitas,
2004;
9. “Mihai I, ultimul rege al
românilor”, Tatiana Niculescu
Bran, Bucureºti: Editura Humanitas, 2016;
10. “Regii ºi reginele României: O istorie ilustratã a casei
regale”, Boris Crãciun, Iaºi:
Editura Porþile Orientului, 1996;
11. “Istoria românilor în timpul celor patru regi: (1866 1947), Vol. 4: Mihai I”, Ioan
Scurtu, Bucureºti: Editura Enciclopedicã, 2010.
Expoziþia va putea fi vizitatã
în Salonul Expoziþional al bibliotecii pânã la data de 20 decembrie 2017
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Deputatul Buican criticã
mãsura majorãrii preþului
la metrul cub de masã lemnoasã
Deputat PNL de Vâlcea, Cristian Buican criticã
într-un comunicat de presã mãsura majorãrii
preþului mediu al unui metru cub de masã
lemnoasã pe picior cu 42% , recent votatã cu
concursul coaliþiei aflatã la putere. Parlamentarul liberal este de pãrere cã noua lege va avea
efecte negative mai ales asupra societãþilor
comerciale de profil ºi cã reprezintã ºi o recunoaºtere oficialã a crizei lemnului de foc pentru
populaþie.

”În plinã crizã
a lemnului de foc,
PSD mãreºte cu 42%
preþul mediu al unui
metru cub de masã
lemnoasã pe picior

Publicitate

Miercuri, 29 noiembrie a.c.,
plenul Camerei Deputaþilor a
dezbãtut ºi votat PL-x 321/2017
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.
9/2017 privind prorogarea termenului prevãzut la art. IV din
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.

171/2010 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor silvice. Prin acest proiect de lege,
majoritatea PSD-ALDE a votat
majorarea preþului mediu al
unui metru cub de masã lemnoasã pe picior de la 115 lei în
prezent la 164 de lei de la 1 ianuarie 2018, adicã o creºtere de
42%. Conform prevederilor legale în vigoare, preþul mediu al
unui metru cub de masã lemnoasã pe picior are influenþã
asupra taxelor, garanþiilor, a redevenþelor ºi a celorlalte despãgubiri (…).
Prin aceastã majorare a preþului mediu al unui metru cub

de masã lemnoasã pe picior cu
42% de la 1 ianuarie 2018,
PSD sapã groapa majoritãþii
firmelor mici ºi mijlocii din
domeniul silvic. Ce sã facã o
firmã cu 10 angajaþi din acest
domeniu care de la 1 ianuarie
se va trezi cã are creºteri majore de costuri privind salarizarea angajaþilor, ca ºi taxele
sau garanþiile pe care trebuie sã
le plãteascã? Asta dupã ce s-au
înregistrat deja costuri mai
mari cu combustibilul, prin introducerea accizei ºi cu utilitãþile, prin creºterea preþului la
energie electricã ºi la gaze. Ori
va da oameni afarã, ori va mãri
preþul produsului pe care îl vinde, fie cã e lemn de foc sau altceva. ªi iatã cum, pe lângã actuala crizã a lemnului de foc,
se adoptã alte mãsuri care o vor
adânci. Nu existã sãptãmânã în
care cei de la PSD sã nu adopte mãsuri împotriva firmelor
sau a cetãþenilor. Parcã doresc
sã distrugã tot ºi sã rãmânã
doar ei în aceastã þarã”.
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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-

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.
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

C

Acolo unde cale
de mijloc nu existã

omunicatul Departamentului de Stat al
SUA adresat Parlamentului României privind legile justiþiei a stârnit reacþii
puternice, ca din partea “fratelui mai mare”, însã nu doar
pro, ci ºi contra. De la început trebuie precizat cã în democraþie orice înclinare spre
maniheism e neavenitã. Lumea nu se împarte doar în buni
ºi rãi, iar lozinca aceea “cine
nu e cu noi e împotriva noastrã” a dus în timp la crime.
Prin aspiraþii ºi voinþã de
neam, þara noastrã a ajuns sãºi vadã pe lângã visele rãmase în aer ºi un vis pãmântean.
Acela de a se fi putut dedica
trup ºi suflet orientãrii proatlantice, pe lângã eforturile
asamblãrii pro-europene. Cale
de mijloc nu existã, iar faptul
cã am putea trece de partea
despotismelor slavo-asiatice
se înscrie în zona absurdului
prezumþios. Comunicatul Departamentului de Stat al SUA
este o recomandare, iar nu un
fetiº. Þara cu democraþia cea
mai avansatã a fost prima care,
cu tact, a gãsit de cuviinþã sã
revinã asupra zgomotului de
fond. “Dacã nu avem suveranitate, nu avem libertate” a
grãit a doua zi Rex Tillerson,
secretarul de stat al SUA. ªi
cât de plãcut mângâie sensibilitãþile reciproca: “Dacã nu
avem libertate, nu avem suveranitate”. Sensibilitãþi neaoºe
care, de apropiatul Centenar al
Marii Uniri, fac sã vibreze sãlile de spectacol. Problema
suveranitãþii are în conºtiinþa

naþiunii rãdãcini adânci ºi obsesii pe mãsurã, ca una care a
pãþit-o istoric în dese rânduri.
Din pãcate, tonul la care au
recurs autorii comunicatului a
generat rumoare, atât din partea celor aflaþi la putere, cât ºi,
ce ºoc, din partea celor aflaþi
în opoziþie. A-l suspecta pe liberalul Cãtãlin Predoiu, fost
ministru al justiþiei, cã vrea sã
ducã România la ruºi înseamnã a o lua pe arãturã. Nimic
mai deplasat pentru unii, nimic mai oportun pentru alþii:
“Nu pot sã accept tonul pe
care Departamentul de Stat
vorbeºte României”. De-aici
nu mai e decât un pas pânã la
sãritul injurios din papuci al
preºedinþilor de Camere: “România nu e nici þarã de idioþi,
nici colonia voastrã!” Am înþeles cã primul-ministru Tudose ºi-ar fi propus, având asuprã-ºi legile justiþiei, sã deranjeze câteva cancelarii europene, care însã i-au trântit uºa în
nas. Nu uºa fãrã balamale e de
vinã, ci lipsa de comunicare la
timp ºi convingãtor a alianþei
PSD-ALDE. Lucrurile par
mai complicate în ce priveºte
relaþiile cu SUA, puterea de la
Bucureºti, aleasã democratic
(totuºi!), fiind contratã puternic de intruziunile ambasadorului american Hans Klemm,
care calcã apãsat pe urmele
doamnei Nuland, cele ducând
la Traian Bãsescu. Disputa politicã, radicalizatã, s-a mutat în
stradã, violenþa escaladeazã,
iar instituþiile democratice par
depãºite. Sã fie vremea “agenþilor de circulaþie”?

ACTUALITATE
de Marielena Popa

L

a evenimentul organizat de Camera de Comerþ ºi Industrie Vâlcea, printre primele zece firme premiate (jumãtate cu capital românesc, jumãtate cu
capital strãin) s-au aflat ºi
brandurile locale, acum cu
notorietate naþionalã: DIANA
SRL, ANNABELLA SRL ºi
BOROMIR IND SRL. În top
10 s-au mai clasat VEL PITAR SA, ªAPTE SPICE,
VILMAR SA, DAMILA
SRL, NURVIL SRL, SC XAVITEL SRL, SANO VITA
SRL. Premiul „Investitorului
Strãin” a fost acordat firmei
FAURECIA, iar Trofeul Comunitãþii („Lahovary”) a revenit Primãriei Râmnicu Vâlcea.

Dupã greve
ºi greve
Timp de câþiva ani, patronatul CIECH s-a confruntat
cu puternice frãmântãri sociale care au culminat în

Gala Economiei Vâlcene, cel mai important
eveniment al mediului de afaceri din judeþ, a
reunit în acest an aproximativ 300 de reprezentanþi ai celor 1.258 de societãþi existente pe
piaþã, cu 58 mai multe faþã de anul precedent.
Marele câºtigãtor, premiat cu Trofeul Simian, a
fost CIECH SODA ROMÂNIA SA (ex -Uzinele
Sodice Govora), în prezent companie polonezã.
În anul 2016, CIECH, unicul producãtor de sodã
calcinatã rãmas activ în industria chimicã din
România, a înregistrat o cifrã de afaceri de
367.095.868 lei, un profit de 36.142.388 lei,
având 590 de angajaþi.
2013 cu o grevã generalã, cu
acuze ale angajaþilor cã primesc salarii mici ºi nu li se respectã contractul colectiv de
muncã. În timpul discursului
de premiere, directorul general
al CIECH România, Witold Urbanowski (foto jos), a mulþumit
pânã ºi sindicatului Sodistul
care, deºi ostil în multe situaþii, a pus umãrul la dezvoltatea
USG. A amintit despre problemele pe care compania încã nu
le-a depãºit ºi ºi-a exprimat
gratitudinea faþã de autoritãþi
pentru eforturile în vederea extinderii ariei de exploatare a
calcarului – materie primã vitalã – , protejând în acelaºi timp
parcul Buila –Vânturariþa,
zonã pe care Witold Urbanowski a dovedit cã o cunoaºte
foarte bine ºi pe care a descriso superb.

“ªi turismul, ºi
frumuseþea naturii
sunt fundamentul
economic vâlcean“
„Suntem de 58 de ani pe piaþa de afaceri, românii ar spune
«mulþi înainte», însã noi, polonezii, suntem mai zgârciþi în
urãri. Eu vreau sã urez «Cel puþin 100 de ani» firmei pe care
am privilegiul ºi onoarea sã o
conduc, pentru cã experþii
noºtri spun cã pentru acesatã
perioadã avem resurse. Dar
pânã când ajungem la cei 100
de ani, avem de rezolvat problema carierei de calcar Bistriþa. Cred cã toatã lumea ºtie unde
este, dar am sã spun totuºi cã sa desfiinþat un foarte frumos
parc, Buila – Vânturariþa, ºi a
intrat în perimetrul carierei, în
zãcãmântul care ne asigurã
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ªeful polonez de la Sodã
a rupt gura cu natura

ACTUALITATE

nouã cei 100 de ani. Au trecut
mulþi ani ºi nu s-a miºcat nimic.
Dar în acest an, cu sprijinul autoritãþilor locale, al politicienilor, palamentarilor, au început
sã se miºte lucrurile. Acum, din
Parlamentul României, existã
un amendament de lege care
pernite sã se miºte un pic parcul natural ºi sã se facã schimbul de terenuri, în aºa fel încât
toatã lumea sã trãiascã. Pentru
cã trebuie sã trãim în simbiozã. Mulþumesc ºi Consiliului
Judeþean, ºi Prefecturii, ºi Primãriei, ºi tuturor politicienilor.
Toatã lumea a votat în plenul
Senatului, acolo amendamentul
deja a trecut. A trecut ºi de trei
comisii parlamentare, mai
avem douã comisii de trecut ºi
votul la Camera Deputaþilor.
(...). Dragii mei, pentru carierã
vreau sã urez «La mulþi ani înainte», cu echilibru, în simbiozã
cu natura noastrã, cu parcul, cu
Cheile Bistriþei care sunt acolo, cu Mãnãstirea Bistriþa, pentru cã ºi turismul, ºi frumuseþea naturii sunt fundamentul
economic vâlcean. ªi din asta

www.indiscret.ro

trãim, avem un judeþ foarte frumos. Atunci, urez ºi economiei
vâlcene «Mult înainte». ªi
vreau sã urez «Mulþi ani înainte» ºi platformei chimice. Avem
acolo douã firme importante,
CET ºi Oltchim, care acum trec
prin ce am trecut noi cei de la
Sodã. Le urez sã treacã cu succes de insolvenþã ºi sã mergem
împreunã. Aºadar, «La mulþi
ani înainte» pentru platforma
chimicã. Las patriotismul ºi
urez Sodei «Mulþi ani înainte».
ªi pentru toþi, dragii mei, ce sã
urez: «Viaþã lungã ºi bani în
pungã». ªi «La mulþi ani, România!». A început centenarul.
Asta seamãnã cu Polonia, care
a început centenarul pe 11 noiembrie (...)”, a spus directorul
polonez.
Reacþiile pe paginile de socializare nu au intârziat sã aparã.
Dacã unele opinii îi caracterizeazã pe investitorii din Polonia nu tocmai favorabil, altele
exprimã speranþa cã acum, când
Uzina de Sodã „ duduie”, angajaþii vor primi salarii mai
mari.
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de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Statul de drept ºi pieþele
paralele

Piesã de teatru dedicatã
Marii Uniri
talentaþi. În deschidere, cei prezenþi – profesori, inspectori ai
IªJ Vâlcea ºi pãrinþi – au fost
colindaþi de domnul dr. Manole
Barna împreunã cu Delia, nepoþica lui, iar dupã aceea elevii
ªcolii „Take Ionescu” au interpretat un cântec religios dedi-

I

eºirea oamenilor în stradã este un drept câºtigat
în decembrie 1989. Românii au folosit acest drept din
plin în ultimii 28 de ani ºi continuã sã îl foloseascã. El trebuie respectat ºi nimic nu trebuie sã-i aducã atingere, atâta
vreme cât legile în vigoare sunt
respectate. Pentru cã principalul obiectiv al Revoluþiei din
decembrie a fost, ºi nu trebuie
sã uitãm asta, tocmai întronarea Legii. Nimeni sã nu fie mai
presus de lege!
În 1859, la alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, domnitorul
Micii Uniri, Mihail Kogalniceanu îi cerea acestuia: ”Fã ca
legea sã înlocuiascã arbitrariul, fã ca legea sã fie tare”.
Acest îndemn este valabil ºi
astãzi, ºi nu doar în contextul
atât de fierbinte al reformei pachetului de legi privind justiþia.
Da, preocuparea noastrã a
tuturor, ºi a celor din Parlament, ºi a celor din pieþe, trebuie sã fie aceea de a face legi
care sã înlocuiascã arbitrariul. Pentru ca niciun abuz sã
nu afecteze viaþa oamenilor,
drepturile ºi libertãþile lor. Pentru ca, deopotrivã, politicieni,
magistraþi ºi simpli cetãþeni sã
suporte consecinþele legii (ºi
nu doar în plan moral) atunci
când încalcã legea.
În democraþie, dreptul de a
protesta nu poate avea alt sens
decât întãrirea legii, consolidarea statului de drept, obþinerea
dreptãþii.
Vom asista cel mai probabil

cat Sfântului Apostol Andrei,
Ocrotitorul României, precum
ºi alte momente care au comemorat evenimentul înfãptuit la
1 Decembrie 1918.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

în perioada urmãtoare la
”spectacolul” pieþelor paralele. Vor fi manifestãri/mitinguri ale PSD pe de o parte ºi
vor continua cele ale comunitãþii #rezist pe de altã parte.
Nu comentez aici oportunitatea lor. Atâta vreme cât ele
se desfãºoarã paºnic ºi cu respectarea legalitãþii, totul este
în regulã.
Observaþia pe care vreau sã
o fac – ºi ca o invitaþie la reflecþie pentru cei din pieþele
paralele – este aceea cã miza
arboratã este COMUNÃ, adicã tocmai SALVAREA ªI ÎNTÃRIREA STATULUI DE
DREPT/CREAREA UNEI
JUSTIÞII INDEPENDENTE
DE INFLUENÞE POLITICE
NELEGITIME.
Acest paradox al manifestaþiilor antagoniste care cer
în esenþã acelaºi lucru mã
tem cã doar la noi putea
apãrea...
Un astfel de paradox nu va
putea fi rezolvat decât în Parlament. Din punctul meu de
vedere în Parlament este locul în care ”bãtãlia” pentru
reforma justiþiei trebuie dusã
cu argumente ºi contrargumente având în vedere EXCLUSIV obiectivul fundamental – întãrirea statului de
drept. Adicã, respectarea separaþiei puterilor în stat ºi a votului democratic.
Iar rezultatul acestei ”bãtãlii” trebuie sã uneascã iar nu
sã divizeze ºi mai tare societatea româneascã.

Publicitate

iercuri, 28 noiembrie,
peste 120 de persoane au participat la
Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului la piesa de teatru dedicatã Marii Uniri. Manifestarea culturalã s-a desfãºurat
cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, fiind organizatã de Sectorul învãþãmânt ºi activitãþi cu tineretul.
Piesa de teatru, intitulatã „Sãrbãtoare în familie”, a fost pusã
în scenã de elevii ªcolii Gimnaziale „Take Ionescu”, coordonaþi de prof. Laura Lãcraru,
micuþii dovedindu-se a fi actori
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Râmnicu Vâlcea:
Amendaþi pentru
cã au furat globuleþe
ornamentale
de pe spaþiul public
apte persoane, printre
care ºi o bãtrânã în vârstã de 74 de ani, au fost
amendate de Poliþia Localã
Râmnicu Vâlcea din cauzã cã au
furat globuleþe ornamentale de
pe Podul Vinerii Mari, amenajat de municipalitate cu ocazia
sãrbãtorilor de iarnã. Potrivit
unui comunicat de presã al primãriei, amenzile au fost cuprinse între 200 ºi 400 lei.

ª

Au fost amendate
cu câte 200 lei
ºi douã persoane
cu handicap

Publicitate

„Eforturile Municipalitãþii
Râmnicului de împodobire a
oraºului pentru sãrbãtorile de
iarnã nu au fost apreciate de
toþi în acelaºi fel, iar globuleþele montate în ornamente specifice pe balustradele Podului
Vinerii Mari au exercitat, în
ultimele zile, o atracþie specialã asupra multora, care nu s-au

sfiit sã îºi completeze recuzita
decoraþiunilor de Crãciun; fãrã
sã ºtie, însã, cã fac acest lucru
în bãtaia camerelor de supraveghere din oraº. Astfel au fost
surprinºi asupra faptelor F. Vasile-Andrei, de 25 de ani, din
Mihãeºti, N. Andrei-Boris ºi U.
Dumitru-Valentin - persoane
cu handicap, C. Andreea-Elena, de 28 de ani, din Râmnicu
Vâlcea, I. Dorina, de 74 de ani,
din Râmnicu Vâlcea (aflatã în
drum spre slujba de dimineaþã
de la bisericã), M. Alexandru,
de 47 de ani, din Lãpuºata, ºi
M. Tudoriþa, de 54 de ani, din
Mihãeºti (aceasta din urmã însoþitã de douã nepoate minore). Toþi au fost sancþionaþi cu
amendã de 400 de lei (în cazul
celor douã persoane cu handicap fiind amendaþi, cu câte 200
de lei, însoþitorii acestora) ºi sa dispus confiscarea globuþelor
furate, în vederea reamplasãrii
lor”, informeazã Primãria
Râmnicu Vâlcea.

www.indiscret.ro
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ACTUALITATE
de Bogdan-Alin Stoica,
Deputat,
Asociaþia Liga
Albanezilor din România

România ºi Albania,
la ceas de sãrbãtoare
n cursul sãptãmânii trecute, atât România cât ºi Albania ºi-au sãrbãtorit zilele naþionale. Mai întâi, la 28
noiembrie, albanezii din întreaga lume au celebrat 105
ani de la momentul istoric al
proclamãrii independenþei, petrecut la Vlora, în anul 1912.
Apoi, la 1 decembrie, România a sãrbãtorit a 99-a aniversare a Marii Uniri. Dincolo de
aceastã apropiere cronologicã,
cele douã naþiuni sunt strâns
legate de o moºtenire lingvisticã, istoricã ºi culturalã impresionantã. Evenimentele din
preajma proclamãrii independenþei Albaniei stau mãrturie
pentru apropierea dintre popoarele noastre. Astfel, albanezii priveau spre România ca
spre o putere protectoare, ca
spre un sprijin în lupta lor pentru independenþã, în vreme ce
românii, chiar prin glasul Regelui Carol I, se raportau la
Albania ca la o sorã mai micã,
pe care se angajau sã o protejeze împotriva oricãror agresiuni.
Astãzi, parcã mai mult ca

Î

niciodatã, contextul geopolitic din aceastã parte de lume
începe sã semene cu epocile
tulburi ale istoriei, iar ameninþãrile clasice ºi hibride planeazã asupra Balcanilor ºi estului Europei. Albania este, încã,
pe drumul integrãrii europene, al redefinirii ºi redescoperirii valorilor autentice, pe
care deceniile de dictaturã comunistã le-au pus în umbrã.
România, pe de altã parte,
chiar dacã are propriile sale
probleme, este un stat matur,
ataºat ideii europene, un partener strategic al Statelor Unite ale Americii. La fel ca în
1912, România poate juca rolul unei puteri regionale, sprijinind Albania în drumul sãu,
încã anevoios, cãtre Europa.
Poporul albanez, a cãrui onoare nu poate fi nici mãcar pusã
sub semnul întrebãrii, va fi
mereu recunoscãtor pentru
aceastã susþinere, aºa cum,
astãzi, ne exprimãm recunoºtinþa pentru sprijinul pe care
românii l-au acordat în formarea ºi afirmarea statului albanez modern.

“Din tolba lui
Moº Crãciun”
B

iblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia
Aman”, prin departamentele Mediatecã/American
Corner Craiova ºi Depozit General ºi Sãli de lecturã, organizeazã, în parteneriat cu Colegiul
Naþional “Elena Cuza”, campania de colectare de jucãrii ºi rechizite denumitã „Din tolba lui
Moº Crãciun” .
Acþiunea se desfãºoarã în perioada 01-14 decembrie 2017,
toate jucãriile ºi rechizitele colectate urmând sã fie distribuite, în data de 15 decembrie
2017, cãtre centrele sociale
“Aripi de luminã” ºi “Best Life”
6 - 12 decembrie 2017

din Craiova. Jucãriile ºi rechizitele pot fi donate de oricine,
acþiunea adresându-se tuturor
categoriilor sociale.
«În ultima lunã a anului, cu
ocazia sãrbãtorilor de iarnã, ne
propunem sã le aducem puþinã
bucurie tuturor copiilor de la
cele douã centre sociale aflate
în administrarea Arhiepiscopiei
Craiovei. Încheiem un an fructuos, un an în care am colaborat pe multiple fronturi cu centrele “Aripi de Luminã” ºi
“Best Life”. Pentru cã socotim
importantã colaborarea noastrã ºi pentru cã biblioteca poate fi ºi un bun catalizator de

energii ºi proiecte, iniþiative ºi
gânduri bune, pânã la data de
14 decembrie vom colecta jucãrii ºi rechizite pe care ulterior le vom redirecþiona spre
aceºti copii frumoºi ºi talentaþi», a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia
Aman”.
Jucãriile ºi rechizitele vor fi
colectate la Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”, în cadrul departamentelor Mediatecã/American Corner Craiova ºi Depozit General ºi Sãli de lecturã.
www.indiscret.ro

Expoziþia temporarã – 11
CULTURÃ
„Mamifere din patrimoniul
Secþiei de ºtiinþele naturii”
Secþia de ºtiinþele
naturii, din cadrul
Muzeului Olteniei, a
vernisat marþi, la
sediul din str. Popa
ªapcã nr. 8, expoziþia
temporarã „Mamifere
din patrimonial Secþiei
de ºtiinþele naturii”,
realizatã de muzeograf dr. Claudia Goga.

E

Totodatã, multe dintre piesele din colecþie sunt folosite ca
parte integrantã a expoziþiei de
bazã a Secþiei de ºtiinþele naturii, dar ºi în cadrul activitãþilor
cultural- educative.
Scopul expoziþiei este de a
face cunoscutã colecþia de mamifere care conservã piese valoroase de o deosebitã importanþã ºtiinþificã.

Din cuprinsul
expoziþiei:
*Aspecte vizând sistematica
ºi biologia celor mai importante ordine de mamifere;
*Rãspândirea lor zoogeograficã;
*Diversitatea lor;
*Curiozitãþi despre mamifere.
Fãrã îndoialã, expoziþia se
constituie într-o acþiune cultu-

Publicitate

xpoziþia „Mamifere din
patrimoniul Secþiei de
ºtiinþele naturii“ are un
caracter ecologic, biogeografic
ºi sistematic, prezentând piese
valoroase existente în colecþia
de mamifere din patrimonial
Secþiei de ºtiinþele naturii a
Muzeului Olteniei, precum ºi
aspecte din viaþa acestora. Din
cele aproximativ 100 de specii
de mamifere din fauna României, 72 au nevoie de mãsuri de
ocrotire. Colecþia de mamifere
a fost constituitã începând cu
anul 1952, fiind apoi îmbogã-

þitã permanent. Ea conservã un
numãr de 750 de piese reprezentând: mamifere naturalizate, preparate umede, blãnuri ºi
trofee, aparþinând celor 57 de
specii, la care se adaugã cele
47 de piese care au fost preluate în custodie în anul 1997 de
la Muzeul Cinegetic al Carpaþilor Posada. La întocmirea colecþiei de mamifere ºi-au adus
contribuþia specialiºti naturaliºti: Elena Bazilescu, Constantina Sorescu, Mihai Cruce,
Mircea Popescu, Ion Firu, Irina Pãunescu, prin colectãri rezultate în urma activitãþii de
cercetare în diverse zone biogeografice din þarã ºi în special
din Oltenia.
Piese vechi din anii: 1903,
1907, 1909 (trofeu de cãprior),
1910, 1916, 1917 (trofeu de
lup), 1918 (trofeu de cerb),
1922 (trofeu de caprã neagrã),
dar totodatã ºi de speciile de
chiroptere, 15 din cele 17 specii sunt prezente pe teritoriul
Olteniei.

ral-educativã pentru toate categoriile de vizitatori, dar îndeosebi pentru tineri cãrora încercãm sã le trezim interesul pentru cunoaºterea patrimoniului
muzeal.
Au o largã rãspândire geograficã, în toate mediile de viaþã,
majoritatea sunt terestre, unele
subterane, dar ºi acvatice, semiacvatice ºi chiar zburãtoare. Ca
urmare a adaptãrii lor la diferite medii de viaþã, aspectul, forma ºi dimensiunile corpului variazã foarte mult.
Craiovenii vor putea admira
frumoasele exponate pânã în
luna iunie 2018.

www.indiscret.ro
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Cu licit
aţii pentr
u două grădiniţe
licitaţii
pentru

Primãria Bistreþ
încheie anul în forþã

de Valentin Zarea

A

junsã în fruntea primãriei în anul 2008, Cristiana Antonie (foto) a
înþeles destul de repede cã proiectele pe fonduri nerambursabile sunt cam singura soluþie
pentru rezolvarea problemelor
localitãþii. Acum, dupã aproape zece ani, Bistreþul este în
topul localitãþilor din judeþ când
vine vorba despre proiecte implementate cu succes. Iar povestea este departe de final.

2018 - anul
grãdiniþelor
Dupã ce a investit milioane de
euro în ºcolile din comunã, edilul din Bistreþ ºi-a propus ca
anul viitor sã rezolve ºi problema grãdiniþelor, una extrem de
spinoasã. „Aici chiar aveam o
mare problemã deoarece, la nivelul comunei, nu exista nicio
grãdiniþã. Am fost obligaþi sã
improvizãm, astfel cã grãdiniþa
a funcþionat în clãdirea ºcolii,
dar nu puteam sã rãmânem în
aceastã situaþie la nesfârºit. Tocmai de aceea am fãcut demersurile necesare ºi am obþinut finanþarea pentru construirea a
douã grãdiniþe. Una este finanþatã prin PNDL, iar cealaltã prin
AFIR. În total, vorbim despre
6 - 12 decembrie 2017
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investiþii de peste 2,7 milioane
de lei“, a declarat Cristiana Antonie. Conform edilului, una
dintre grãdiniþe va fi ridicatã în
satul Bistreþ, iar cea de-a doua
în satul Bistreþul Nou. „În
Bistreþ avem aproximativ 125
de copii, iar în Bistreþul Nou
sunt peste 60. Acum suntem în
procedura de licitaþii ºi sper sã
trecem cât mai repede peste
aceastã etapã pentru ca în primãvarã sã începem lucrãrile.
Oricum, eu am convingerea cã
ambele proiecte vor fi gata anul
viitor“, a mai spus primarul comunei Bistreþ.

„Toþi anii sunt buni
dacã te zbaþi
sã obþii proiecte“
Cristiana Antonie a vorbit ºi
despre anul care stã sã se încheie, precizând cã, din punctul sãu
de vedere, a fost un an reuºit.
„Anul acesta am reuºit sã implementãm numeroase proiecte ºi, de asemenea, am obþinut
finanþarea pentru proiecte ce
vor fi implementate din 2018
încolo. Spre exemplu, am reuºit reabilitarea sediului primãriei, am finalizat lucrãrile la centura care ocoleºte satul Bistreþ
– aproape zece kilometri de
drum – ºi, de asemenea, am încheiat un proiect prin care am
împãdurit o suprafaþã de 100 de
hectare de teren afectat de fenomenul de deºertificare. Totodatã, am reuºit reabilitarea a trei
poduri care asigurau accesul
cetãþenilor cãtre pãºuni, poduri
care au fost distruse în urma
inundaþiilor din 2006. În plus,
drumul care face legãtura cu
aceste poduri a fost asfaltat. Pot
spune cã a fost un an bun, dar
toþi anii sunt buni dacã te zbaþi
sã obþii proiecte“, a declarat primarul.
ªi tot anul acesta, autoritãþile
din comuna Bistreþ au reuºit, în
parteneriat cu ªcoala Gimnazialã ºi o fundaþie, sã obþinã o finanþare de peste 17 milioane de
lei pentru un proiect de anvergurã ce va fi implementat pe
parcursul mai multor ani. „Este
un proiect care prevede, printre
altele, reducerea abandonului
ºcolar, dar ºi organizarea unor
cursuri ºi ateliere de calificare
pentru cetãþenii din comunã. În
total, aproape 730 de persoane
vor fi implicate în acest proiect,
în cadrul cãruia vom reabilita ºi
29 de case. Vorbim despre 17,2
milioane de lei ce vor fi investiþi în comunitatea noastrã pânã
în anul 2020, banii provenind
din fonduri europene“, a adãugat Antonie.

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.

Publicitate

Una dintre cele mai active
administraþii locale din judeþul Dolj este, fãrã îndoialã,
cea de la Bistreþ care, în ultimii ani, a reuºit performanþa
sã implementeze zeci de proiecte, majoritatea finanþate
din fonduri nerambursabile.
Aºa se face cã, în timp ce alþi
primari fac bilanþuri de final
de an, edilul micuþei localitãþi
de pe malul Dunãrii, Cristiana Antonie, pregãteºte deja
proiectele pentru anul viitor:
douã grãdiniþe moderne pentru aproape 200 de copii.

Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro
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Peste 200 de service-uri auto,
închise de inspectorii RAR
Departamentul supraveghere piaþã al Registrului Auto Român
a închis peste 200 de
service-uri care nu
aveau autorizaþie de
funcþionare. Mãsura a
fost luatã dupã un
control fãcut de inspectorii Registrului
la 655 de societãþi din
toatã þara, desfãºurat
în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie.

R

ce-ul în care îºi duc maºina la
reparat. Ofertele de pe piaþã care
promit reparaþii rapide ºi ieftine sunt, de obicei, o capcanã
pentru cã acele service-uri nu
dispun de capabilitatea tehnicã
specificã care sã ateste calitatea
reparaþiilor efectuate. Acesta
este motivul pentru care inspectorii RAR efectueazã în mod
frecvent controale pentru a servi
intereselor reale ale posesorului de autovehicul ºi a stabili o
stare de normalitate în sfera serviciilor auto“, se aratã într-un
comunicat al RAR.
La acþiunea de control desfãºuratã de DSP-RAR au fost
aplicate sancþiuni contravenþionale în valoare totalã de 596.000
lei.

ACTUALITATE

de Doru Câplea
Consilier local PNL

Nu pãtaþi memoria Regelui
Mihai, anulaþi mitingul
pentru susþinerea hoþiei!

I

atã cã ceea ce pãreau a fi
doar fantasmagoriile lui
Codrin ªtefãnescu, sunt
foarte aproape de a se transforma într-o realitate cruntã ºi extrem de îngrijorãtoare: PSD-ul
doreºte organizarea unui miting
pentru susþinerea hoþiei, tocmai
acum când am primit cu toþii
regretabila veste a stingerii din
viaþã a Regelui Mihai, poate cel
mai important reper moral al
societãþii româneºti.
Dacã Partidul Social Democrat nu va da înapoi cu organizarea mitingului, mai ales în
aceste momente, când toatã
opinia publicã internaþionalã va
fi cu ochii aþintiþi asupra României, nu va face nimic altceva
decât sã distrugã identitatea
noastrã naþionalã ºi sã calce în
picioare memoria suveranului
care a trecut cu þara prin cele
mai grele momente ale existenþei noastre naþionale.
Astfel, sâmbãtã, 9 decembrie, Partidul Social Democrat
vrea sã organizeze la Craiova
un miting prin care, aºa cum
anunþã propaganda lor, demonstreazã împotriva “statului
paralel”, cât ºi împotriva partenerilor internaþionali ai þãrii
noastre. Care “stat paralel”,
doamnelor ºi domnilor socialiºti?! Statul paralel din Tele-

ormanul infractorului Liviu
Dragnea?! Statul paralel din
judeþul Olt al baronului Paul
Stãnescu?! Statul paralel al
minciunilor ºi manipulãrilor
Olguþei Vasilescu?! Statul paralel al camarilei PSD, îmbuibatã de contracte cu statul?!
De ce le este fricã liderilor
PSD de instituþiile europene?!
Fiindcã dau socotealã pentru
fraudarea fondurilor europene?! De ce le este fricã liderilor PSD de partenerii americani?! Fiindcã aceºtia militeazã pentru o justiþie independentã ºi nu permit lui Liviu
Dragnea ºi acoliþilor sãi sã
subordoneze justiþia?! De ce
le este fricã liderilor PSD de
vocea oamenilor liberi?! Fiincã aceºtia sunt tot mai activi
ºi sancþioneazã în stradã abuzurile PSD?!
În condiþiile în care preºedintele PSD, infractorul Liviu
Dragnea, a avut cinismul sãºi sãrbãtoreascã ziua de naºtere chiar când se împlineau
2 ani de la tragedia din Colectiv, trebuie sã luãm atitudine ºi sã determinãm liderii
PSD sã anuleze mitingul, fiindcã în acest context nu mai
este vorba de un mesaj politic, ci de identitatea noastrã
naþionalã!

Publicitate

AR a suspendat activitatea la alte 49 de ser
vice-uri care nu ºi-au
menþinut condiþiile iniþiale de
autorizare. Acestea îºi vor putea

relua activitatea dupã maximum
30 de zile, doar dacã rezolvã problemele pentru care au fost
amendate. Sancþiunile au fost
aplicate pentru efectuarea de activitãþi de reparaþii la sistemul de
rulare fãrã a deþine autorizaþie
tehnicã, neconformitatea de a nu
efectua inspecþiile finale care sã
garanteze cã autovehiculul corespunde condiþiilor ºi reglementãrilor legale privind admiterea ºi menþinerea în circulaþie,
neconformitatea de a nu-ºi pãstra ºi respecta condiþiile iniþiale
de autorizare ºi lipsa certificatelor de garanþie emise pentru lucrãrile efectuate.
„RAR atrage atenþia posesorilor de autovehicule sã fie foarte atenþi atunci când aleg servi-

www.indiscret.ro
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Primãria Craiova urneºte
programul de modernizare al RAT
Edilii au comandat un studiu de
opor
tunit
at
e pentr
u necesar
ul de
oportunit
tunitat
ate
pentru
necesarul
aut
obuz
e şi tr
am
vaie noi
autobuz
obuze
tram
amv
Municipalitatea craioveanã intenþioneazã sã
cumpere tramvaie ºi autobuze noi pentru transportul în comun printr-un proiect cu finanþare
europeanã. Pânã sã lanseze la apã proiectul
propriu-zis, edilii cer un studiu de oportunitate
cu care sã completeze dosarul de finanþare.
de Nicuºor Fota

P

rocedura de achiziþie
publicã prin care Primãria Craiova vrea sã obþinã „servicii de consultanþã în
domeniul sistemelor de transport” a fost lansatã în Sistemul
Electronic de Achiziþii Publice
la sfârºitul lunii trecute, termenul stabilit pentru deschiderea
ofertelor fiind 12 decembrie.
Edilii pun la bãtaie un contract
pentru realizarea unui „studiu
de oportunitate privind înnoirea
parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul Craiova – Achiziþia de
autobuze noi ºi achiziþia de
tramvaie noi”, cu o valoare estimatã de aproape 100.000 de
lei. Studiul este necesar pentru
demararea primului proiect
major cu cofinanþare europeanã în acest exerciþiu financiar al
UE. „Municipiul Craiova intenþioneazã sã solicite finanþare
nerambursabilã în cadrul Domeniului de intervenþie 4.1 pentru achiziþionarea de autobuze
ºi tramvaie noi, conform Listei
aprobate a proiectelor propuse
pentru finanþare în cadrul Programului Operaþional Regional
2014-2020, Strategiei integrate
de dezvoltare urbanã ºi Planului de mobilitate urbanã durabilã. Pentru a putea solicita finanþare în cadrul acestui program este necesarã realizarea
documentelor adiacente cererii
de finanþare, respectiv a memoriului justificativ (studiului de
oportunitate) privind achiziþia
de autobuze noi ºi tramvaie
noi”, se aratã în anunþul postat
de edili în SEAP.

Proiect de 20 de
milioane de euro
Potrivit administratorului public al Craiovei, Sorin Manda,
edilii ar putea demara proiectul
propriu-zis în prima parte a anului viitor, edilii mizând pe achiziþia a câteva zeci de mijloace
de transport în comun noi, în
baza planului de mobilitate urbanã adoptat anterior ºi a studiului de oportunitate scos
acum la licitaþie. „Este un document care ne este necesar
6 - 12 decembrie 2017

pentru a accesa fonduri europene pentru înnoirea parcului
RAT. Vorbim de un studiu care
va arãta tipul de vehicule optim
pentru Craiova, numãrul necesar pentru un oraº de talia noastrã, fie cã e vorba despre autobuze sau tramvaie, precum ºi
numãrul maxim de mijloace de
transport în comun pe care le
putem achiziþiona cu finanþare
europeanã. La autobuze se poate alege dintre autobuze electrice ºi cele care funcþioneazã cu
biodiesel, GPL, LNG, hidrogen
etc. Necesarul calculat de RAT
este de 90 de autobuze ºi 18
tramvaie, dar cu siguranþã nu le
vom putea achiziþiona pe toate
prin acest proiect, pentru cã sumele sunt limitate. Vom vedea
cifrele exacte în momentul în
care vom avea studiul de oportunitate. Din estimãrile noastre,
un proiect de aproximativ 20 de
milioane de euro ne-ar permite
sã cumpãrãm 10 tramvaie ºi 30
de autobuze, în varianta în care
se opteazã pentru autobuzele
electrice, care sunt cele mai
scumpe. Noi ne-am dori sã parcurgem cât mai repede toate etapele, probabil cã proiectul propriu-zis va demara în prima parte a anului viitor”, a declarat
Sorin Manda.

RAT SRL primeºte
5 autobuze noi
pânã la Crãciun
Tot pe „frontul” înnoirii parcului auto municipal, trebuie
spus cã SRL-ul municipal de
transport a ratat ºansa de a achiziþiona vehicule second-hand
anul acesta. Procedura de achiziþie publicã lansatã de RAT
SRL pentru un contract de 1,1
milioane lei a fost anulatã din
lipsã de ofertanþi, reprezentanþii societãþii demarând formalitãþile pentru reluarea acesteia.
Firma municipalã de transport
va avea însã parte de înnoire
pânã la sfârºitul anului. Potrivit
reprezentanþilor Primãriei Craiova, la RAT a ajuns deja primul autobuz nou din lotul de 5
care trebuie livrate de cei de la
Solaris anul acesta, restul de 4
urmând a sosi în Craiova pânã
pe data de 20 decembrie.
www.indiscret.ro

Cerul se ridicã
din pãmânt
la Greceºti

P

este 550 de voluntari
au plantat, la Greceºti,
10.000 de puieþi pe o
suprafaþã nouã, de douã hectare. Acþiunea a fost organizatã de organizaþia „Plantãm
fapte bune în România“, o
iniþiativã naþionalã de împãdurire bazatã pe voluntariat
care pânã în prezent a plantat
peste jumãtate de milion de
copaci pe un total de peste
180 hectare de terenuri publice neproductive din 21 de judeþe ale þãrii.
„Ceea ce pãrea a fi imposibil a fost realizat. Am plantat
împreunã, sute de voluntari,
10.000 de puieþi de cer pe un
teren cu risc mare de alune-

care. Acolo unde trecutul a îngenuncheat pãdurea, copac cu
copac, om cu om, prezentul o
ridicã din nou, cu credinþã în
viitorul în care copacul nu va
mai sta în calea omului. Pentru
cã a venit timpul sã alegem între un viitor în care natura ne
este garantul existenþei ºi un altul, în care deºertul ne este singura alternativã, dar una cât se
poate de falsã. ªi eu cred cã am
fãcut alegerea corectã”, a declarat Marlena Melinescu, coordonator local Dolj.
Parteneri locali ai acþiunii au
fost Agenþia pentru Protecþia
Mediului Dolj ºi Direcþia Silvicã Dolj.
Au participat cu voluntari:
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

Fotbal european pe OZN-ul
din Bãnie

S

âmbãta trecutã, pe noua
arenã ”Ion Oblemenco”
s-a jucat ca pe ”Giuseppe Meazza”, asta pentru a-i face
pe plac lui Devis Mangia. La
ore de searã cu poveºti la gura
sobei (pe stil vechi), OZN-ul din
Bãnie i-a primit pe campionii
fabricaþi de Hagi. CSU Craiova
þintea debarcarea, fie ºi temporarã, de pe locul 2, a FCSB-ului,
iar Viitorul Ovidiu, sensibil poziþionatã în sextetul de play-off,
simþea în ceafã viscolul alunecãrii spre play-out. Peste 18.000
de fani au înfruntat frigul spre
a se dezmorþi la ºarjele cavaleriei uºoare dirijate de italian, dar
sã nu cãdem în imne de la Bârca. În absenþa lui Gustavo, însã
cu Bancu în dispozitiv, Universitatea se prezintã cu temele fãcute. De partea opusã, ”Regele” nu abdicã de la principiul
formei la zi, excepþie nefãcând
nici Eric, anunþat la rezerve.
Prima reprizã avea sã se poarte
pe contre, se ia pulsul, se ia tensiunea. La þesãtura de pase a
oltenilor, cei de pe litoral rãspund cu baloane trimise în
adâncime. Cel cãutat obsesiv, în
mijlocul unei defensive care nu
ºi-a bãut cafeaua, este Þucudean. Golgeterul Viitorului, dorit la Cluj, face tot posibilul pentru a-i trezi pe cei din tranºee.
Mingile zboarã spre gol, dar
ceva se frânge în aer sau ricoºeazã din goal-keeper. Defensiva nu se trezeºte nici când insidiosul Ganea reia milimetric pe
lângã buturi. Spectatorii îºi suflã în pumni, soldaþii ”Regelui”

Cargill, DB Schenker, Hella,
Sericycle, Unicredit Bank,
Universitatea din Craiova Facultatea de Agriculturã,
Universitatea din Craiova Facultatea de Horticulturã,
Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean “Mihai Bravul”
Dolj, Gruparea Jandarmi
Mobilã „Fraþii Buzeºti”, Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj, ªcoala Militarã de
Subofiþeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Dragãºani, Ansamblul Folcloric
“Maria Tãnase” Craiova,
ECO ªcoli, Eco Grãdiniþe din
Dolj ºi voluntari independenþi.

mai suflã o minge, vine un lob
de pe dreapta, Þucudean reia
imparabil din semifoarfecã. Tabela indicã 0-1, echipele intrã
la cabine, dar sunt semne cã
apãrãtorii se spalã pe faþã. Mangia e de pãrere cã din desenele
elevilor sãi executate pe iarbã
este imposibil sã nu rãsarã trifoiul cu patru foi. Echipa se repoziþioneazã, atacã pe flancuri
ca la Mãrãºeºti, ba nu, ca pe
”Giuseppe Meazza”, asta pentru a-i face pe plac lui Devis
Mangia. Minutul 13 din partea
a doua a poveºtii de searã de pe
OZN-ul din Bãnie se dovedeºte cu ghinion pentru Hagi, maestru în rotirile de balon, nu ºi
în numerologie. Þâru o comite
ca al doilea portar, i se aratã
cartonaºul roºu, Mitriþã transformã sigur ºi: 1-1! Franz von
Suppe agitã subteran alãmurile, pentru ca dupã numai trei
minute oltenii sã dubleze unitatea. Creºte ºi unitatea de grup,
viitoriºtii îºi pierd capul, criza
coboarã la tendoane. Zlatinski,
omul de fier al alb-albaºtrilor,
ºuteazã spre vinclu, în muchie,
balonul ricoºeazã la Bancu ºi,
cum cu oltenii nu e de glumit, e
2-1. Având un jucãtor în minus,
Hagi mutã cu Eric, dar în zadar
striga împãratul. Scorul se majoreazã, 3-1, Universitatea îºi ia
revanºa cu vârf ºi îndesat. Pe
OZN-ul din Bãnie s-a vãzut un
fotbal european între douã echipe de top, cu Oltenia Terra Nova
la butoane. Dar sã nu cãdem în
imne de la Bârca. Sau dimpotrivã?...
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În zilele de 1
4 şi 1
5 decembrie 20
17,
14
15
201

Vã doresc ca aceste Sãrbãtori de Iarnã
sã vã gãseascã plini de bucurie ºi
speranþã, înconjuraþi de cei dragi!
La mulþi ani, cu multã sãnãtate,
fericire ºi fie ca noul an
sã vã aducã numai împliniri!

Alaiul Datinilor
„Din bãtrâni,
din oameni buni“

P

Nicolae Giugea
deputat PNL
de Dolj

VINERI,
15 DECEMBRIE 2017,
ORA 17:30, la Teatrul „Colibri“
- „Dolju-n bucate“ de post
ORA 18:00, la Teatrul „Colibri“
- Ansamblul folcloric „HORA
DESNÃÞUIULUI“, Bârca,
Dolj
- Ansamblul „TRANDAFIRUL“ al Casei de Culturã
Dãbuleni, Dolj
- Ansamblul Folcloric „DOR
CÃLÃTOR“, Craiova, Dolj
- Grupul vocal „STELUÞE
DUNÃRENE”, Calafat, Dolj
Grupul de colindãtori „RAPSOZII DESNÃÞUIULUI“,
Giurgiþa, Dolj
- Grupul folcloric „BRATIA“,
Vlãdeºti, Argeº
- Ansamblul „FLORI DÂMBOVIÞENE“, Târgoviºte,
Dâmboviþa
Soliºtii vocali:
Mãdãlina STOICA, Manuela
MOTOCU, Maria ROTARU,
Liviu OLTEANU, Raluca MÃLÃESCU, Camelia CHIVU,
Alexandru Ionuþ LILEA.
Intrarea este liberã la toate
evenimentele!

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

ublicul se va bucura,
ca în fiecare an, de
fragmente de iarnã
tradiþionalã, aduse în scenã de
grupuri, ansambluri ºi soliºti
vocali, din diverse colþuri ale
þãrii, care promoveazã obiceiurile specifice Crãciunului ºi
Anului Nou. Evenimentul va fi
însoþit de o expoziþie cu fotografii care ilustreazã particularitãþile ºi frumuseþea datinilor
de iarnã din judeþul Dolj, din
arhiva CJCPCT Dolj, precum
ºi de o secvenþã de viaþã tradiþionalã sub genericul „Dolju-n
bucate“ de post, împlinitã cu
sprijinul ansamblurilor din judeþul nostru, participante la
proiect vineri, 15 decembrie
2017. De asemenea, tot vineri,
15 decembrie, de la ora 18:00,
ansamblurile folclorice „Bratia“ din Vlãdeºti - Argeº ºi
„Flori dâmboviþene“ de la Târgoviºte - Dâmboviþa, invitate
la Alaiul Datinilor de cãtre
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, vor evolua pe scena Galei Sãrbãtorilor de Iarnã 2017, în Piaþa „Mihai Viteazul“, la evenimentul
organizat de Primãria Municipiului Craiova.
JOI, 14 DECEMBRIE 2017,
ORA 18:00, la Teatrul „Colibri“
- Grupul folcloric „GOR-

JEANCA“, Târgu Jiu, Gorj
- Ansamblul folcloric „LILIACUL“, Baia de Aramã, Mehedinþi
- Octetul „LERU-I, LER“,
Craiova, Dolj
- Grupul „SOMEªENII“,
Cluj-Napoca, Cluj
- Ansamblul de datini ºi obiceiuri populare „ROUA“,
Cloºani-Padeº, Gorj
- Grupul vocal bãrbãtesc
„BURNASUL” Alexandria,
Teleorman
- Grupul vocal „DORURI SIBIENE“, Sibiu

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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Consiliul Judeþean Dolj ºi
Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj
organizeazã Alaiul Datinilor
„Din bãtrâni, din oameni
buni”, în zilele de 14 ºi 15
decembrie 2017, la Teatrul
pentru copii ºi tineret „Colibri“ Craiova.

