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Mica Unire
din CLM Craiova
ªedinþã cu cântec în
Consiliul Local Municipal Craiova pe 22
decembrie, cu douã
zile înaintea celebrãrii
Unirii Principatelor.
Consilierii locali
craioveni s-au reunit
preþ de câteva minute
în ºedinþã extraordinarã pentru a da undã
verde parteneriatului
cu TVR privind organizarea în Bãnie a uneia
dintre semifinalele
Eurovision. Extraordinarã nu a fost numai
ºedinþa, ci ºi rezultatul
votului, proiectul
supus dezbaterii fiind
unul dintre puþinele
din istoria ultimilor ani
aprobate în unaniminate.
de Nicuºor Fota

D

upã ce, preþ de-o zi, au
numãrat pe degete participanþii la protestul
anti-guvernamental din 20 ia24 - 30 ianuarie 2018

nuarie, exagerând sau, dimpotrivã, minimalizând amploarea
evenimentului, politicienii locali s-au unit în cuget ºi-n simþiri pentru o ºedinþã extraordinarã de consiliu local, a doua pe
anul acesta. Întrunirea aleºilor
craioveni a durat câteva minute.
Majoritatea minutelor le-a
consumat strigarea catalogului
ºi alegerea unui preºedinte de
ºedinþã, proiectul unic de pe
ordinea de zi trecând fluierând
de votul consilierilor, care l-au
aprobat în unanimitate. În total,
opt minute, cu tot cu declaraþia
de final a primarului Mihai Genoiu. Iat-o: “Astãzi am votat
participarea municipiului Craiova la una dintre semifinalele
Eurovision 2018. Fiecare centru teritorial din þarã va fi gazda
uneia dintre semifinale în aºa fel
încât a venit ºi rândul Craiovei.
Noi avem deja experienþã pentru cã acum trei ani în urmã am
organizat chiar finala Eurovision ºi este o mândrie pentru noi
sã participãm la aceastã manifestare culturalã, deoarece România a avut întotdeauna o prezenþã bunã la acest festival ºi

sperãm ca ºi anul acesta participantul câºtigãtor al etapei naþionale sã se claseze cât mai
bine”.

190.000 de lei
pentru organizarea
semifinalei
Potrivit documentaþiei înaintate consilierilor locali, municipalitatea va contribui cu aproape 200.000 de lei la organizarea evenimentului care va avea
loc în 4 februarie, la Teatrul
Naþional „Marin Sorescu” din
Craiova. „Prin adresele nr.
157945/08.11.2017, 7894/
15.01.2018 ºi 7895/15.01.2018,
Televiziunea Românã, prin
TVR Craiova, a propus asocierea în calitate de partener al Primãriei Municipiului Craiova în
vederea organizãrii uneia dintre semifinalele concursului
Eurovision 2018, la Craiova, în
data de 4 februarie 2018 ºi sprijinirea organizãrii evenimentului cu suma de 190.379 lei,
sumã echivalentã a 41.000 de
euro, conform devizului depus
de SRTv Craiova, ºi calculatã
la cursul valutar al BNR din

data de 10.01.2018: 1 euro =
4,6434 lei. Semifinala din 4 februarie 2018 de la Craiova constã în realizarea unui show de
televiziune care va fi transmis,
în direct, în prime-time, în intervalul orar 21.00-23.00 (orele se pot modifica), în sistem
HD pe mai multe canale ale Televiziunii Române (TVR1,
TVR Craiova, alte canale aparþinând SRTV, dar ºi pe facebook), show care va fi pus la dispoziþia tuturor televiziunilor
publice din Europa prin preluarea acestuia de reþeaua EBU
(European Broadcasting Union). Semifinala va fi realizatã
în maniera proprie, iar showul
va cuprinde douã pãrþi – partea
I (21.00-22.00) – concursul,
partea a II-a (22.00-23.00), recital vedetã ºi jurizarea celor 12
concurenþi, pentru alegerea celor 3 finali’ti. Spectacolul va fi
prezentat de vedetele Diana
Dumitrescu ºi Cezar Ouatu, iar
în Camera Verde, pentru a lua
pulsul concurenþilor, se va afla
vedetea TVR Craiova, Alina
ªerban”, se aratã în raportul întocmit de funcþionarii Primãriei
Craiova.

12 semifinaliºti vor
cânta la Craiova
Pentru prima datã în istoria
participãrii României la Eurovision, Selecþia Naþionalã va
avea cinci semifinale, organizate în cinci oraºe unite în Anul
Centenarului de tema alegerii
reprezentantului þãrii noastre la
etapa internaþionalã a Concursului Eurovision 2018. Semifinalele vor fi organizate la Focºani (21 ianuarie), Timiºoara
(28 ianuarie), Craiova (4 februarie), Turda (11 februarie) ºi
Sighiºoara (18 februarie). În fiecare semifinalã urmeazã sã intre câte 12 piese, iar la Craiova,
în show-ul din 4 februarie, îi
vom urmãri pe: Erminio Sinni
& Titziana Camelin („All The
Love Away”), Zavera („Come
Back To Me”), Mareº Panã
(„Daydreamer”), Aurel Dincã
(„Fire In The Sky”), Tavi Clonda („King”), VYROS („La La
La”), Diana Brãtan („Paint It
Rainbow”), Carolina Gorun
(„Reach Out For The Stars”),
Elena Hasna („Revival”), Eliza
Chifu („So Good Without
You”), Ayona („The Story Goes
On”) ºi XANDRA („Try”).
www.indiscret.ro
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de Marielena Popa

Potrivit legii, câinii
nerevendicaþi sau
neadoptaþi trebuie
sã fie eutanasiaþi

ADMINISTRAÞIE

I

atã cum ar fi trebuit sã se
procedeze, conform Legii
258/2013 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.
155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a
câinilor fãrã stãpân:
”Art. 4. (1) Câinii fãrã stãpân
vor fi cazaþi în adãposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, pentru o perioadã de 14 zile lucrãtoare. (…)
Art. 7. (…) (2) Câinii nerevendicaþi sau neadoptaþi vor fi
eutanasiaþi, în baza unei decizii
emise de cãtre o persoanã împuternicitã în acest sens de cãtre primar, în termenul stabilit
prin aceastã decizie. Termenul
va fi stabilit avându-se în vedere capacitãþile de cazare ºi disponibilitãþile bugetare”. Punct!

Câini aduºi în urmã
cu cinci ani la
adãpost, hrana
zilnicã 100 de lei
Aflãm de la primarul Gutãu
cã medicul de la adãpostul Feþeni, care are un salariu de 8.000
de lei pe lunã, a eutanasiat anul
trecut doar doi câini bolnavi.
Hm, cu restul ce-o fi fãcut? Tot
primarul spune cã la acest adãpost existã câini aduºi în urmã
cu cinci ani. Cât costã hrana zilnicã pentru fiecare? 100 de lei!
Iar în adãpostul de la Feþeni sunt
acum 477 de câini.
ªi mai spune ceva primarul: cã
angajaþii adãpostului dãdeau câinii pe þigãri unor aºa-ziºi iubitori de animale, care, dupã 50 de
metri, îi abandonau. Bine ar fi
ca în acest an sã li se dea ºansa
de a lucra ºi fuma în altã parte.
În timp ce unii îºi împing
copiii sã protesteze de la 6 dimineaþa pentru libertatea acestor animale, ºi aºa prea libere,
familiile celor douã persoane
ucise de câini pe câmpul de la
Copãcelu cer primãriei daune
de 2 milioane de euro. De unde?
Evident, din bugetul local. În
paralel, fenomenul prolifereazã:
30 de câini în cãlduri la noul
mall, câini pe dealul Capela, la
Goranu, în Ostroveni, în zona
Nord. Pretutindeni, haite periculoase.

Adopþiile vor fi
monitorizate
În acest context, primarul
Mircia Gutãu anunþã amenzi
drastice pentru persoanele
care adoptã câini de la adãposwww.indiscret.ro

Peste 4.500 de câini
vagabonzi terorizeazã
Râmnicu Vâlcea
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Feţeni,
eliberează.
Locul câinilor fãrã stãpân nu este pe stradã,
bolnavi, înfometaþi ºi periculoºi. Niciunde!
Recent, Primãria Râmnicu Vâlcea a dat publicitãþii, cu o oarecare sfialã, prevederile legale în
ce priveºte regimul câinilor fãrã adãpost. Din
varii motive, acestea nu au fost niciodatã
respectate. În nicio administraþie! Dacã ar fi
fost, oraºul nu ar fi arãtat ca o imensã haitã,
cu peste 4.500 de câini vagabonzi în libertate.
tul Feþeni, apoi îi lasã liberi
pe strãzi.
„Cei care doresc sã adopte
câini o pot face numai dupã ce
se respectã condiþiile speciale.
Cipul câinelui va fi notat, iar
cei care adoptã vor semna un
contract. Dacã acel câine va fi
prins pe stradã liber, persoana

care l-a adoptat va plãti amendã de mii de lei. Noi nu mai
putem da bani din bugetul local pentru a prinde de ºapte ori
acelaºi câine”.

În coadã de… câine
Dacã în ce priveºte adopþia
incorectã Mircia Gutãu a fost

foarte clar, rãmâne incertã problema câinilor sãnãtoºi, rãmaºi
în padocul Feþeni.
”Cei sãnãtoºi vor fi sterilizaþi” a declarat edilul. Întrebarea fireascã dupã aceastã declaraþie: Dacã vor fi sterilizaþi ºi
apoi lãsaþi liberi înseamnã cã au
devenit mieluºei ºi nu vor muºca mai departe? Tot cu o oarecare sfialã, primarul a spus cã
va aplica legea întocmai.

Proiecte anunþate
La începutul acestui mandat, Mircia Gutãu se angaja ca
va scãpa oraºul de câini ºi
anunþa mãsuri precum: recensãmântul câinilor din gospo-

dãrii, ciparea acestora cu cipuri speciale (ce pot da, prin
citire de la distanþã, informaþii despre numele proprietarului) ºi introducerea datelor în
RECS – Registrul Electronic
al Câinilor cu Stãpân, precum
ºi sterilizarea masivã în special a femelelor, pentru stoparea înmulþirii caninelor. Era
anunþat ºi un proiect comun cu
Consiliul Judeþean Vâlcea
pentru un program similar
mãcar în comunele limitrofe
Râmnicului, de unde sunt
abandonaþi o bunã parte din
câinii prezenþi pe domeniul
public al municipiului. Bune
idei, nu trebuie uitate.
24 - 30 ianuarie 2018
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ACTUALITATE

C

tarea prevederilor prezentei
legi. În aceastã situaþie nu se
aplicã sancþiuni contravenþionale complementare.
Conform acestei legi binevenite pentru mediul de afaceri,
firmele nu vor mai fi sancþionate de autoritãþi la primul control, dacã neregulile nu sunt grave, ci vor avea la dispoziþie 90
de zile pentru a se conforma.
Legea prevenirii interzice organelor de inspecþie fiscalã ºi
control ale statului sã amendeze la primul control pentru o
serie de mai mult de 500 de contravenþii , care nu sunt deosebit
de grave sau lucruri care sunt
penale sau ceva ce ar pune în
pericol sãnãtatea sau siguranþa
oamenilor sau munca la negru.
Urmãtoarea etapã în aplicarea
Legii prevenirii, iniþiatã de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat,
este dezvoltarea, de cãtre minis-

ter, a portalului dedicat informãrii publice, pe care autoritãþile
cu atribuþii de control, constatare ºi sancþionare a contravenþiilor au obligaþia sã elaboreze
ºi sã difuzeze materiale documentare ºi ghiduri.De aseme-

nea, aceste autoritãþi au obligaþia sã aloce, pe pagina de internet proprie, secþiuni special dedicate informãrii publice, care
vor cuprinde drepturile ºi obligaþiile persoanelor care sunt
supuse activitãþilor de control,
precum ºi atribuþiile autoritãþilor care constatã contravenþiile
ºi aplicã sancþiunile”, se aratã
în comunicat.Contravenþiile ºi
modelul planului de remediere,
care se anexeazã procesuluiverbal de constatare a contravenþiei ºi de aplicare a sancþiunii, se stabilesc prin Hotãrâre a
Guvernului iniþiatã de minister
care va fi supusã spre adoptare
de cãtre Executiv în termen de
15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României”, a
anunþat deputatul Cocoº.
Parlamentarul vâlcean este
membru al Comisiei pentru buget, finanþe ºi bãnci din Camera Deputaþilor.

Deputatul Vasile Cocoº: „Legea
prevenirii a intrat în vigoare
ºi este bine-venitã pentru
mediul de afaceri din România”

Publicitate

osemnatar a 50 de propuneri legislative, zece
luãri de cuvânt în plen,
opt declaraþii politice. Aceasta
este sinteza activitãþii deputatului PSD de Vâlcea, Vasile
Cocoº, în 2017. Unul dintre obiectivele sale în anul ce a trecut
a fost Legea prevenirii, pentru
care a pledat încã din luna martie. Joi, 18 ianuarie, parlamentarul social-democrat a fãcut
câteva precizãri în privinþa acestei legi:
Legea interzice organelor de
inspecþie fiscalã ºi control ale
statului sã amendeze la primul
control pentru o serie de mai
mult de 500 de contravenþii.
”Legea prevenirii, care reglementeazã unele instrumente ce
trebuie sã asigure prevenirea
sãvâr’irii de contravenii, a intrat în vigoare la 20 de zile de
la publicarea în Monitorul Oficial în data de 28.12.2017.
Conform acestei legi, toate
autoritãþile, instituþiile cu atribuþii de control, constatare ºi
sancþionare a contravenþiilor au
obligaþia ca, în trei luni de la
intrarea în vigoare a acestei legi,

sã elaboreze ºi sã difuzeze materiale documentare ºi ghiduri
ºi sã aloce pe pagina de internet secþiuni speciale dedicate
informãrii publice privind legislaþia în vigoare, drepturile ºi
obligaþiile în desfãºurarea activitãþilor de constatare a contravenþiilor ºi de aplicare a sancþiunilor. Aceste autoritãþi cu atribuþii de control au obligaþia sã
îndrume persoanele interesate
în vederea aplicãrii corecte ºi
unitare a prevederilor legale,
urmând sã afiºeze pe site-urile
proprii speþele cu frecvenþã ridicatã ºi soluþiile de îndrumare
în aceste cazuri.În cazul constatãrii sãvârºirii uneia dintre contravenþiile prevãzute în dispoziþiile legale, agentul constatator încheie un proces-verbal de
constatare a contravenþiei prin
care se aplicã sancþiunea avertismentului ºi la care anexeazã
un plan de remediere, cu respec-
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Columbofilii doljeni 5
„zdruncinã” podiumurile
naþionale

SPECIAL

de Cosmin Pretorian

F

ederaþia Naþionalã a
Crescãtorilor de Porumbei din România i-a premiat în cadrul Galei Campionilor, desfãºuratã la Oradea, în
weekendul ce tocmai s-a încheiat, pe cei mai meritorii columbofili români din anul 2017.
Într-o atmosferã de vis, sub bagheta magicã a „Zânei“ Andreea Marin, cei mai buni competitori din toate provinciile României, inclusiv Oltenia, ºi-au
primit binemeritatele aplauze
pentru rezultatele extraordinare obþinute într-un an competiþional foarte greu din toate
punctele de vedere. Pentru columbofilii doljeni, Gala a avut
o însemnãtate aparte deoarece
doi dintre cei mai buni columbofili doljeni, multipli campioni
naþionali, Gelu Vochin ºi Adrian Cârciumaru, au primit titlul
de Maestru Emerit. Pentru a realiza importanþa acestei dis-

tincþii printre iubitorii porumbeilor voiajori, meritã menþionat faptul cã în judeþul Dolj mai
existã un singur Maestru Emerit, Ion Lungu, un columbofil
cu experienþã de peste treizeci
de ani în creºterea ºi concurarea porumbeilor voiajori. Sportul columbofil doljean cunoaºte în aceastã perioadã un moment de vârf, în ultimii ani columbofilii doljeni câºtigând
numeroase titluri de campioni
naþionali ºi dominând autoritar
clasamentele naþionale ale anumitor categorii de distanþe de
zbor. „Premiul primit de cei doi
columbofili doljeni este o încununare a muncii lor depuse
de-a lungul multor ani. Acest
premiu înseamnã pasiune, sudoare ºi sacrificii imense în
plan personal! Îi felicitãm din
toatã inima ºi ne mândrim cu
ei!“, a declarat avocatul Florin
Gãtejescu, preºedintele Asociaþiei Columbofile „Gelu Ioan
Gãtejescu“ Dolj.

Publicitate

Închiriez spaþiu comercial de 145 mp interior +1
loc parcare + teren în faþã (80 mp terasã) în Rm.
Vâlcea, pe B-dul Dem Rãdulescu, nr 8.
Spaþiul dispune de o deschidere la strada principalã, închis cu tâmplãrie PVC cu geamuri termopan ºi dotãri precum încãlzire în podea, coº ºi
tubulaturã pânã deasupra blocului, trase fire
pentru panouri solare, alimentare cu apã, canalizare, grupuri sanitare delimitate, curent electric
trifazic, acces secundar, centralã termicã, pretabil
pentru orice tip de activitate.
Cost închiriere lunar 1.000 EURO.

www.indiscret.ro
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

România ºi Românica

O

bservãm cu tristeþe
cum, de la o vreme,
trãim, simultan, în
douã þãri: România ºi Românica. Atunci când dãm pe-afarã e România. Agitãm tricolorul, zgâriem cu acutele imnul
naþional ºi tropãim de se clatinã tribuna: Roo-mâ-ni-a!
Acasã, unde ne cunoaºtem ºi
negrul de sub unghie, Românica e denominaþia restauratoare a României inflaþioniste. Se rãsucesc în mormânt cei
ce, cu mintea ºi sufletul, au
scris Constituþia adoptatã la 1
iulie 1866, prin care Principatele Unite au primit, oficial,
botezul României. Într-o expresie mai aplicatã, au pus
bazele dezvoltãrii moderne a
României. Actul în sine al
Unirii, sã ne reamintim, a fost
consfinþit la 24 ianuarie 1859,
domnitorul ales (ºi în final
cules) fiind Alexandru Ioan
Cuza. Cititorii de contor ce se
învârte invers spun cã, dacã
României, ca fiinþã statalã, i-a
lipsit ceva, acest ceva e norocul. Dar, la 24 ianuarie 1859,
România l-a prins pe Dumnezeu de ambele picioare: înfrângerea Rusiei în rãzboiul
Crimeii ºi hegemonia politicã
a Franþei. Pânã la urmã, pe lângã Franþa, Italia, Prusia, ºi
Rusia a recunoscut Unirea.
Doar Austria a fost mai cârtitoare. În privinþa oamenilor
politici, sã subliniem cã I.C.
Brãtianu a trebuit sã vândã
moºia, care era de drept a soþiei, pentru întregirea fondurilor necesare demersului unionist. Când veþi dibui printre
urmaºii lor de astãzi, câtã frunzã ºi iarbã, un I.C. Brãtianu

sau un Mihail Kogãlniceanu –
istoric ºi publicist, membru
fondator al Societãþii Academice Române, prim-ministru
al României dupã Unirea Principatelor Dunãrene – , vã rog
sã-l sunaþi pe Dragnea. Ce zici,
Daddy, i-ai fi propus în locul
lui Tudose sau al doamnei
Dãncilã, pe Brãtianu, pe Kogãlniceanu? Cam pe-aici opereazã diferenþa de paradigmã
ºi scalã spaþialã de 159 de ani
dintre România ºi Românica
piticoatã, cu iertare pentru cel
de-al doilea toponim în care ne
strigãm ofurile ºi ne irosim
forþele. Nu doar în 1859 s-au
aliniat astrele pentru România
propãºirii de apoi, ci ºi la 1 Decembrie 1918, când (în formula completã) a avut loc Unirea
Transilvaniei, Banatului, Criºanei ºi Maramureºului cu patria-mamã. Alte vremuri de
glorie strãbunã, ºi nu e un ditiramb, alþi oameni de stat cu
stea în frunte, fãuritori de þarã
ºi de neam. Spre ruºinea noastrã, am prefera ca mãritul Centenar sã-ºi punã singur flori la
pãlãrie, opunând Unirii istorice dezbinarea de astãzi. N-ar
strica ºi un dram de reparaþie
moralã pentru figura luminoasã a colonelului Alexandru
Ioan Cuza, nemembru de partid, pe care l-am trezit în toiul
nopþii, i-am pus la tâmplã pistoalele ºi l-am luat la ºuturi cu
familie cu tot. Nu s-a mai fãcut înger, ºi-a dat obºtescul
sfârºit în 1873, la Heidelberg.
”Monstruoasa Coaliþie” îºi desãvârºise opera, dacã nu cumva, pe alte spirale cronologice, alte monstruoase coaliþii
urzesc la nevoie.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
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SPECIAL
de Mihaela Bobaru

M

edic de familie în
comuna Corbu,
Marius Puenea lucreazã de peste 15 ani ca voluntar la Crucea Roºie Olt.
Nu existã acþiune desfãºuratã fãrã ca el sã nu ia parte. De
ceva timp, în prim-planul voluntariatului sãu nu sunt doar
acþiunile de sprijinire a sãrmanilor, ci ºi acelea prin care
îi învaþã pe alþii cum sã salveze vieþile semenilor. Pentru munca sa din afara cabinetului medical, Marius Puenea a fost decorat de Casa
Regalã a României. Viaþa sa
este o poveste care transmite
multe mesaje ºi poate oricând
sã constituie subiectul principal al unui scenariu de film.
El întruchipeazã cele mai frumoase trãsãturi umane, fãrã
a fi în prim-planul celor interesaþi de extraordinar.

Medic
din pasiune
Marius Puenea este un profesionist dedicat muncii sale,
de care spune cã este pasionat încã din copilãrie.
“Când eram mic, urmãream cu mare interes emisiunile cu tematicã medicalã, filmele în care eroul principal
era medic. Mi se pãrea extraordinar efortul oamenilor în
halat alb de a salva viaþa unor
persoane care pãreau plecate
de pe aceastã lume”, povesteºte cu nostalgie dr. Puenea
despre primele sale contacte
cu viitoarea meserie.
„Pot spune cã mi-a schim-

bat viaþa o emisiune de la televizor, la care a participat un
medic, doctor în ºtiinþe medicale, al cãrui nume, din pãcate, nul mai reþin. Mi-au plãcut atât de
mult atitudinea ºi modul lui de
a fi, încât am hotãrât sã practic
aceastã meserie. Aºa a început
marea mea pasiune pentru
aceastã nobilã profesie”, a susþinut omul care nu ezitã niciodatã sã-ºi ajute semenii.
A ales sã practice meseria nu
într-un mare centru universitar
ºi nici într-un spital judeþean, ci
într-un cabinet modest, dintr-un
sat uitat de lume, pentru cã aºa
considerã cã se poate realiza
acea legãturã specialã dintre
medic ºi pacient, care înseamnã o ºansã în plus pentru suferinzi.
Marius Puenea a susþinut cã,
pânã sã ajungã sã-ºi trateze primii pacienþi, dupã terminarea
facultãþii, obiºnuia sã aibã grijã
de animalele bolnave. “Nu era
animal pe care sã pot sã-l las în
stradã dacã-l vedeam suferind.
Îl aduceam acasã, îl îngrijeam
ºi apoi îi gãseam un stãpân.
Aveam grijã ca sã fie un om
bun, cu mult suflet, care sã-l trateze ca pe un suflet, nu ca pe un
obiect de care, la un moment
dat, te plictiseºti. Îmi amintesc
cã în perioada aceea locuiam în
zona gãrii Sineºti ºi îmi transformasem casa într-un fel de
cabinet veterinar. Gãseai la
mine tot felul de pisici ºi câini”,
ne-a mai declarat medicul dintrun sat uitat de lume, dar al cãrui suflet mare ar putea cuprinde o lume.
Începuturile sale ca medic
sunt legate mai întâi de Spitalul
de Urgenþã Slatina, unde, în
1999, a fost, timp de un an, stagiar. Putea sã rãmânã acolo. Nu
a fãcut-o ºi a ales sã devinã
“medic de þarã” la Corbu, o comunã sãracã, pentru cã astfel
simþea mai bine suferinþele pacienþilor sãi, cu care are o legã-

turã specialã.
„Am o legãturã foarte strânsã cu pacienþii mei. Mã sunã la
orice orã din zi ºi din noapte
dacã au nevoie de mine ºi mã
bucur foarte mult cã nu vãd în
mine doar un doctor, ci un om
pe care se pot baza. Sunt 2.600
de suflete care îºi pun, la un
moment dat, viaþa în mâinile
mele. Mã bucur nespus când pot
sã le-o salvez ºi mã doare sufletul când constat cã sunt neputincios. Nu de puþine ori am
trãit aceste sentimente care ºiau lãsat amprenta pe sufletul
meu. Nu este uºor sã vezi cum
se stinge o viaþã. Sã vezi cã oricât de mult te pregãteºti sã le-o
salvezi, nu întotdeauna reuºeºti”, a povestit medicul care a
fãcut o pasiune pentru profesia
aleasã.

Voluntar
din vocaþie
Marius Puenea este voluntar
la Crucea Roºie din 2001. Principala lui sarcinã o reprezintã
distribuirea medicamentelor
gratuite persoanelor sãrmane
care au nevoie de ele. Tot de
atunci, paricipã la numeroase
acþiuni de ajutorare a vârstnicilor ºi îºi învaþã semenii sã
acorde primul ajutor. „Am fãcut un curs de formatori de
prim ajutor în caz de dezastre,
iar de atunci predau la elevi,
dar ºi la profesori sau angajaþi
ai instituþiilor mãsurile de
acordare a primului ajutor medical. Consider cã a ºti sã
acorzi primul ajutor face parte
din educaþia de bazã a fiecãrui
om”, mai spune medicul. Un an
mai târziu de la înscrierea ca
voluntar al Crucii Roºii, Marius Puenea a înfiinþat o subfilialã de Cruce Roºie chiar în
comuna Corbu. Prin intermediul acesteia deruleazã acþiuni
sociale pentru bãtrânii fãrã
sprijin ºi familiile nevoiaºe.
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Un medic rural
din Olt, premiat
de Casa Regalã
Cel mai vechi
voluntar
“Doctorul Puenea nu doar cã
este cel mai vechi voluntar al
nostru, dar este ºi cel care îºi
face întotdeauna timp pentru
acþiunile desfãºurate. Este un
om extraordinar, dedicat celor
din jur. Este extraordinar sã vezi
de ce este în stare pentru a veni
în sprijinul copiilor, al bãtrânilor singuri. Cu siguranþã cã lumea ar arãta altfel dacã printre
noi ar exista mai mulþi oameni
asemenea doctorului Puenea.
Noi ne bucurãm nespus de mult
cã se numãrã printre noi ºi cã
ne este alãturi. Domnul doctor
se implicã nu doar în acþiunile
de ajutorare a celor aflaþi în nevoi, dar ºi în educarea populaþiei în ceea ce priveºte acordarea primului ajutor, pe care o
considerã la fel de importantã
ca acþiunile de voluntariat”, nea mãrturisit Simona Capisizu,
director Crucea Roºie Olt.

www.indiscret.ro
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SPECIAL
„Corbu magazin”
ºi „Minunile
toamnei în Corbu”
Implicarea medicului Puenea în viaþa comunitãþii în
care a ales sã-ºi facã meseria
nu se rezumã doar la salvarea de vieþi. În 2003, el a lansat „Corbu magazin”, o revistã de informare ºi culturalizare localã din toate domeniile. Un an mai târziu, el a lansat o expoziþie-concurs intitulatã „Minunile toamnei în
Corbu”, la care au participat
mai toþi elevii din comunã.
Marius Puenea spune cã îºi
iubeºte profesia ºi cã nici nu
se gândeºte sã renunþe vreodatã la ea. Cu toate acestea,
are mai multe pasiuni. Pe lângã voluntariat, domnul doctor este un pescar împãtimit.
Din pãcate, timpul nu-i permite sã stea prea mult cu undiþa în mânã, pentru cã e nevoie de el peste tot. Când de
Marius Puenea nu au nevoie
urgentã pacienþii, sunt destui
oameni amãrâþi din judeþ la
care trebuie sã ajungã pentru
a le duce medicamente sau
alimente.
Pentru întreaga sa muncã
de voluntariat, în 2016, Marius Puenea a fost decorat de
Casa Regalã. El este cel mai
vechi voluntar al Crucii Roºii Olt ºi unul dintre cei mai
vechi din þarã.
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ACTUALITATE

S

te, manual ºi mecanizat, gurile
de scurgere ºi cãminele de canalizare;
- Au fost aduse la starea iniþialã suprafeþele carosabile în
zonele în care s-a intervenit;
- Au fost aduse la cotã cãminele de canalizare menajerã tasate/deteriorate;
- S-au finalizat lucrãrile de
înlocuire branºament apã potabilã pe strada Gib Mihãescu PT 25.
CÃMINE CURÃÞATE. Sa intervenit pentru desfundarea,
curãþarea ºi spãlarea mecanizatã a reþelelor de canalizare menajerã la urmãtoarele adrese:
Matei Basarab – Bl. 118, Matache Temelie – Bl. 72, 73, 74,
Dacia – Bl. 84, Bl. 14, sc. A,
Aleea Garoafelor – Bl. C32, sc.
A+B, Mihai Eminescu – Bl.
C21, Bl. A10, Lucian Blaga –
Bl. S2, Tineretului – Bl. A18,
Aleea Melodiei – Bl. N11, sc.
B, Aleea Crinilor – Bl. R13, Bl.
R14, Petre Constantinescu nr.
11A, Inãteºti nr. 48, Apusului
nr. 2C, Nicolae Iorga – Bl. A27/
1, sc. A, Marin Sorescu – Bl.
A38/1, sc. B, Bl. A38/2, sc. A ºi
B, I.L. Caragiale – Bl. A34/2,
sc. A ºi B, Lucian Blaga – Bl.
A42/2 sc. A ºi B, Bl. A31/1, Bl.

A42/1, Luceafãrului – Bl. A1,
sc. B, Marin Preda – Bl. A28/1,
sc. A, Nicolae Labiº – Bl. B4,
sc. B, Calea lui Traian – Spitalul Judeþean de Urgenþe, ªtirbei
Vodã nr. 146.
S-au verificat ºi curãþat manual cãminele de canalizare ºi
gurile de scurgere pe stãzile: 1
Mai, Alexandru Sahia, Mircea
Eliade, George Enescu, Antim
Ivireanu, Petriºor, Zambilelor,
Inãteºti, Independenþei, ‘tirbei
Vodã, Republicii, Nicolae Titulescu, Doctor Hacman, Matei Basarab, Libertãþii, Tineretului, Tudor Vladimirescu, Calea lui Traian, Carol I, Regina
Maria, General Magheru, Maior V. Popescu, Cerna, Gib Mihãescu, Ostroveni, Marin Sorescu, Lucian Blaga ºi Nicolae
Iorga.
56 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
aceastã perioadã au fost montate 56 de apometre, dintre care
54 verificate ºi înlocuite ºi 2
montaje apometre noi. Au fost
realizate 9 lucrãri de intervenþie la contoarele de apã rece,
montate în reþea. De asemenea,
au fost întocmite 17 avize amplasament ºi un aviz tehnic de
branºare.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

N

Adevãrul
despre economie

imeni nu poate contesta faptul cã Ziarul Financiar (ZF) este cea
mai prestigioasã publicaþie de
profil din România. Analizele
sale sunt respectate ºi luate în
considerare de toþi actorii participanþi la mediul economic ºi
financiar.
Recenta analizã a celor de la
ZF aratã clar ºi fãrã echivoc cã
economia româneascã a crescut în 2017 pe baze solide:
industrie, investiþiile companiilor ºi agriculturã. Nu doar
consum, aºa cum arhanghelii
apocalipsei economice propagau prin ºtiri false.
”Surpriza pozitivã (legatã de
economia româneascã) este
creºterea producþiei industriale ºi a formãrii brute de capital fix”- se aratã în analiza specialiºtilor de la ZF.
Aproximativ un sfert din
creºterea economicã a fost
adus prin formare de capital
fix, adicã investiþiile fãcute de
companii în bunuri durabile
(maºini,
echipamente,
º.a.m.d.). Altfel spus, companiile româneºti ºi strãine au
arãtat încredere mare în perspectivele de creºtere ale economiei. Aceastã încredere va
face ca investiþiile din 2017 sã

fie un fundament solid pentru
susþinerea creºterii economice
ºi în 2018, ºi anii urmãtori.
Creºterea producþiei industriale este cealaltã componentã majorã, furnizoare de creºtere economicã (în special prin
industriile de automobile ºi
IT). De asemenea, agricultura
a avut ºi ea o contribuþie importantã la creºterea economicã.
Acesta este adevãrul despre
creºterea economiei româneºti
în 2017 ºi sper cã de acum încolo va fi tratat ca atare.
Conºtienþi de soliditatea
acestei creºteri, guvernul
PSD-ALDE era firesc sã ia
decizii privind regãsirea unei
pãrþi din aceastã creºtere economicã în calitatea vieþii românilor, lucru pe care l-am ºi
fãcut prin creºterea veniturilor.
Nu am inventat o mie de
pretexte pentru a invoca o falsã nevoie de austeritate. Am
cãutat sã creºtem economia
pentru a avea ce distribui. Cu
echilibru, cu paºi mici, dar
aducând un pic mai bine în
viaþa familiilor de români.
Aceasta este filosofia pe
care o vom aplica ºi în 2018:
Progres economic ºi mai mulþi
bani în buzunarele românilor.

Publicitate

C APAVIL SA a desfãºurat ºi în perioada 15
– 19 ianuarie 2018 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: Dealul Malului II, Gib
Mihãescu PT25, Ostroveni
PT2.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util, pierderile de apã potabilã pe strada
Dealul Malului II- Staþia de
pompare.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor,
bulevardul Dem Rãdulescu,
Goranu ºi Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- S-au finalizat lucrãrile de
înlocuire a reþelei de apã potabilã ºi branºamente pe strada
Dacia nr. 15, Sc. A, B ºi C;
- Au început lucrãrile pentru
executarea Staþiei de Pompare
Apã Potabilã pe strada Intrarea
Stãncioiului;
- Au fost verificate ºi curãþa-

SC APAVIL SA, activitate
desfãºuratã în perioada
15 – 19 ianuarie
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ANALIZÃ

Deºi la prima vedere criza guvernamentalã pare
a se fi dezamorsat, cele douã „execuþii“ politice
ale propriilor premieri au lãsat urme adânci în
conºtiinþa activului de partid pesedist. Dacã în
cazul lui Grindeanu lucrurile au fost într-o
oarecare mãsurã mai clare, în ceea ce priveºte
mazilirea lui Tudose nimeni nu a înþeles cu
exactitate care a fost motivul pentru care i s-a
retras acestuia sprijinul politic ºi a fost obligat
sã demisioneze. Cu toate acestea, au fost
foarte puþine vocile care au îndrãznit sã punã la
îndoialã demersul lui Liviu Dragnea, semn cã
acesta fie încã se bucurã de sprijinul întregii
conduceri centrale a partidului, fie este suficient de temut ca nimeni sã nu îndrãzneascã sã
iasã din front. Interesant de precizat este faptul
cã decizia luatã la vârful partidului nu a fost
dezbãtutã deloc în forurile statutare de pe plan
local. Acest tip de comportament politic aminteºte de perioada în care Traian Bãsescu, din
ipostaza de preºedinte al României, a condus
destinele defunctului Partid Democrat-Liberal.
de Cosmin Pretorian

P

rivit în ansasmblu, actualul Partid Social-De
mocrat aduce tot mai
mult cu fostul Partid DemocratLiberal. În ambele cazuri, dar din
motive diferite, conducerile centrale a celor douã formaþiuni politice au luat decizia de a suspenda pe o perioadã neprecizatã democraþia internã a partidului.
Dacã în cazul PDL rezultatul a
fost unul tragic din toate punctele de vedere, deocamdatã nimeni nu poate preciza dacã
aceaºi soartã o va avea ºi PSD.
Cel puþin situaþia economicã este
total diferitã între cele douã cazuri, pediºtii dovedindu-se de
multe ori falimentari, dacã nu la
politicile economico-financiare,
mãcar la cele de comunicare.
Acum, economia României este
una relativ solidã, în timp ce, pe
plan extern, spre exemplu, cea
mai puternicã economie mondialã, cea americanã, este într-o puternicã revenire. Acesta ar fi un
motiv mai mult decât suficient
pentru ca PSD sã treacã foarte
uºor peste cele douã sincope guvernamentale, cu minime daune
din punct de vedere electoral.
Dar va reuºi stânga româneascã
sã pãstreze trendul pozitiv ºi sã
îndese în buzunarele bugetarilor
ºi pensionarilor salariile ºi pensiile mãrite, aºa cum a promis în
programul de guvernare?

La centru - furtunã,
în teritoriu - liniºte
Au existat numeroase voci în
www.indiscret.ro

media centralã care s-au întrebat dacã, la baza sa, în organizaþiile locale, formaþiunea politicã a înþeles pe deplin care au
fost motivele pentru care, în
decurs de numai un an, doi premieri au fost demiºi de conducerea centralã a partidului. Ei
bine, rãspunsul, cel puþin la
Dolj, este unul clar: nimeni nu
a înþeles ceva, dar pe majoritatea chiar nu îi intereseazã atât
timp cât partidul rãmâne la guvernare ºi îºi pãstreazã într-o
mare mãsurã procentele obþinute la alegerile parlamentare.
„Sincer, nu s-a mai fãcut o
ºedinþã de vreo trei luni la partid. Conducerea noastrã are
treabã la Bucureºti, nu au mai
avut timp de ºedinþe. Pânã la
urmã, sã-ºi facã ei treaba bine
acolo ºi sã aducã prosperitate
românilor, cã trãim noi liniºtiþi
ºi fãrã ºedinþe“, spunea sãptãmâna aceasta unul dintre edilii
PSD într-o discuþie cu un omolog din opoziþie, pe culoarele
Consiliului Judeþean. Practic,
modul în care partidul este condus conteazã mai puþin în
aceastã perioadã, important
este ca rezultatele sã fie cele
scontate.

Justiþia, unul dintre
motivele crizelor
guvernamentale
Totuºi, un lucru nu se spune
rãspicat: marea masã a PSD priveºte cu speranþã la demersurile de modificare a legilor justiþiei. ªi, poate paradoxal, o bunã
parte din liberali aºteaptã cu

nerãbdare acest lucru. Demersurile DNA din ultimii ºase ani
sunt percepute ca o prigoanã de
cãtre unii dintre ei, chiar dacã
este absolut indubitabil faptul
cã, în România, corupþia ajunsese la un nivel alarmant din
toate punctele de vedere. Abuzuri dovedite ale unor anchetatori, atâtea câte au fost, au dat
muniþie suficientã celor care în
prezent pun la îndoialã imparþialitatea anchetelor ºi celor care
susþin modificãrile legislative
radicale propuse de cãtre PSD.
Aceºtia nu sunt deloc puþini ºi
legitimizeazã, chiar dacã nu
public, modul absolut brutal în
care se încearcã retezarea braþului lung, acum, al legii. Culmea este cã, privind imparþial
lucrurile, tocmai acest mod deºãnþat de a modifica legile justiþiei aruncã în derizoriu orice
încercare de dezbatere obiecti-

vã a întregului proces de reformã a celor douã coduri penale,
un lucru absolut regretabil întro societate democraticã ce se
viseazã maturã din punct de
vedere civic. Este nevoie de credibilitate pentru a sancþiona,
acolo unde este nevoie, respectivele prevederi legislative ºi,
slavã Domnului, sunt destule
lucruri de schimbat pentru a da
ºi mai multã credibilitate justiþiei româneºti.

A fi sau a nu fi!
La acest moment, PSD se
aflã la o rãscruce de drumuri
în ceea ce priveºte viaþa internã a partidului ºi perspectivele
electorale în acest an ce precede douã scrutine importante:
europarlamentarele ºi prezidenþialele. Dacã va reuºi sã-ºi
ducã la îndeplinire o parte din
programul electoral, în special

cel care prevede creºteri halucinante de salarii ºi pensii,
atunci stânga poate visa frumos
la un nou preºedinte social-democrat. Dacã însã lucrurile vor
merge rãu, atunci consecinþele
asaltului asupra legilor penale
vor fi potenþate de pierderea
sprijinului bazinului electoral
tradiþional social-democrat, lucru ce va determina un colaps
care va zdruncina din temelii
partidul. ªi nimeni nu va mai
apleca urechea la poveºtile cu
fundaþiile soroºiste care vor sã
îngroape România! Dragnea va
fi izgonit cu pietre din partid,
aºa cum s-a întâmplat cu aproape toþi liderii care au pierdut la
un moment dat o batãlie electoralã importantã, însã acest
lucru nu va îndepãrta eticheta
de mincinos care va atârna de
coada celui mai mare partid al
României.
24 - 30 ianuarie 2018
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Proiect Buget propriu al
judeþului Dolj pe anul 2018

ECONOMIE

Euro a început urcuºul
spre 4,7 lei

H

aosul existent în actul
de guvernare a ºubrezit evoluþia leului din
perioada analizatã, euro reuºind în doar cinci zile sã atingã trei noi maxime istorice.
Odatã cu înlãturarea lui Mihai Tudose, media euro a crescut la 4,6599 lei. Au urmat douã
ºedinþe mai calme, la care au
contribuit alegerea unui nou
premier ºi acceptarea nominalizãrii de cãtre preºedintele Iohannis, însã la finalul perioadei,
pe fondul creºterii aversiunii
faþã de risc pe plan regional,
moneda unicã a atins douã noi
maxime istorice de 4,6614 lei
ºi, apoi, pe cel de 4,6656 lei.
Tranzacþiile din ultima
ºedinþã a intervalului s-au realizat între 4,661 ºi 4,669 lei, cu
închiderea la 4,667 – 4,67 lei,
semn cã euro îºi pregãteºte parcursul pentru atingerea cotei de
4,7 lei, pe fondul turbulenþelor
politice, al creºterii rapide a inflaþiei, dar ºi în contextul în
care balanþa comercialã ºi cea
de plãþi înregistreazã deficite
tot mai mari.
Guvernatorul BNR a repetat
în ultimele luni ideea cã leul
va avea o evoluþie mult mai
volatilã cu o tendinþã de depreciere, în condiþiile în care atenþia va fi îndreptatã, mai ales,
cãtre piaþa monetarã.
În opinia lui Liviu Voinea,
viceguvernator BNR, limitarea
volatilitãþii dobânzilor la lei ar
putea sã însemne o fluctuaþie
mai mare a cursului leu/euro,
care nu va însemna „o stradã
cu un singur sens, adicã o sã
vedem numai o depreciere a
cursului”.
Cursul dolarului american a
fluctuat între 3,7984 ºi 3,8182
lei. La finalul intervalului,
când cotaþiile au fluctuat între
3,802 ºi 3,816 lei, media a fost
stabilitã la 3,8059 lei.
Moneda elveþianã a fluctuat
pe pieþele internaþionale între

1,171 ºi 1,182 franci/euro, iar
media s-a miºcat între 3,9531
ºi 3,9727 lei. Cursul stabilit la
sfârºitul perioadei a fost de
3,9621 lei
Miºcarea ascendentã a preþului banilor în piaþã monetarã s-a temperat, astfel cã indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a încheiat perioada la 1,98%, iar cel la ºase luni
la 2,22%.
Perechea euro/dolar a crescut la jumãtatea perioadei la
1,2323 dolari, maxim al ultimilor trei ani, investitorii anticipând sfârºitul politicii monetare acomodative în zona
euro, dupã ce mai mulþi oficiali ai BCE au afirmat cã este
necesarã încheierea programului de achiziþii de active.
La finalul perioadei, tranzacþiile pe pieþele internaþionale s-au realizat între 1,2214 ºi
1,2296 dolari.
Investitorii de pe marile pieþe financiare se arãtau prudenþi, în condiþiile în care joi
va avea loc întrunirea conducerii BCE, iar guvernul SUA
este paralizat de lipsa unui
acord privind bugetul sãu din
urmãtoarea perioadã. Pe de
altã parte, Germania ar putea
avea un nou guvern abia în
martie, dupã ce conservatorii
conduºi de Angela Merkel au
început negocierile cu socialdemocraþii.
Înãsprirea reglementãrilor
la nivel global au provocat
scãderea bitcoin, la jumãtatea
perioadei, la aproape 10.000
de dolari, conform Bloomberg, dupã ce în preajma Crãciunului era testat pragul de
20.000 de dolari. La finalul
intervalului, valoarea criptomonedei se situa la 11.675
dolari.
Analiza cuprinde perioada
16 – 22 ianuarie 2018

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.
24 - 30 ianuarie 2018
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HoReCa EXPO Oltenia –
cel mai mare eveniment dedicat
industriei horeca din Oltenia
Evenimentul va avea
loc la Centrul Multifuncþional Craiova ºi
se va desfãºura în
paralel cu ediþia a III-a
a Târgului de Turism
al Olteniei. Horeca
Expo Oltenia este
organizat de PS Multiservices în parteneriat
cu Primãria Craiova,
Consiliile Judeþene
Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea
ºi Mehedinþi.

T

ârgul reprezintã platforma idealã pentru expunerea, în condiþii profesioniste, a noutãþilor ºi tendinþelor unei pieþe în continuã
schimbare, aºa cum este industria ospitalitãþii româneºti. Acest
eveniment este dedicat furnizorilor de echipamente, produse,
accesorii ºi servicii care sunt
folosite în aceastã industrie, de
la alimente, echipamente, mobilier, articole textile, la utilaje
ºi software, dar ºi hotelurilor,
restaurantelor, barurilor, cafenelelor ºi firmelor de catering,
bucãtarilor profesioniºti ce îºi
desfãºoarã activitatea preponderent în aceastã regiune a României.
Puteþi vizualiza filmul de la
ediþia anterioarã, accesând:
https://www.youtube.com/
watch?v=v5X1kKQayoU#action=share
Noutatea acestei ediþii este
includerea unei secþiuni noi dedicate producãtorilor din segmentul panificaþie, patiserie ºi
cofetãrie.

najat.
Mass media prezentã va asigura o bunã reclamã serviciilor
desfãºurate de cãtre expozanþii
participanþi la târg.
Concursul va fi jurizat de Chef
Cezar Munteanu, unul dintre cei
mai cunoscuþi bucãtari din România, o prezenþã constantã la
emisiunea Arena Bucãtarilor,
Chef Ciprian Nicolescu, Brand
Executive Chef al Trattoriilor
Buongiorno ºi Chef Cristian
Dumitru- Horeca School.
Detalii privind regulamentul
concursului: http://horecaexpooltenia.ro/concurs/
De asemenea, pe durata expoziþiei sunt organizate conferinþe care abordeazã subiecte de
interes pentru domeniul horeca,
dar ºi competiþii de barista, cooking show-uri organizate de
chefi celebri, demonstraþii de
servire ºi degustare a vinului,
bartending ºi barista.
Tematica evenimentului:
Echipamente specifice, dotãri, mobilier ºi accesorii pentru structurile de primire, unitãþile de alimentaþie publicã,
catering, fast-food;
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Produse, echipamente ºi accesorii pentru întreþinerea curãþeniei ºi igienei pentru hoteluri
ºi restaurante;
Siguranþã, securitate ºi echipamente electronice pentru
structurile de primire ºi unitãþile de alimentaþie publicã;
Vestimentaþie ºi dotãri specifice pentru personal;
Materiale pentru finisare ºi
decorare interioarã;
Hoteluri;
Restaurante;
Baruri;
Cafenele;
Firme de catering;
Bucãtari profesioniºti;
ªcoli de formare profesioniºti
horeca.
Se estimeaza un numar de
7.000 de vizitatori, în creºtere
cu peste 30% faþã de ediþia anterioarã.
Sponsor al Horeca Expo Oltenia este PPD România, iar
partenerul principal al celor
douã evenimente este Selgros
România – „Club pentru profesioniºti ºi pasionaþi. De bunãtãþuri“.
Mai multe detalii despre târg
ºi despre înscrieri gãsiþi pe siteul evenimentului: www.horecaexpooltenia.ro, pe pagina de
facebook a târgului: Horeca
EXPO Oltenia sau la tel:
0723.183.909.

HoReCa Expo Oltenia
lanseazã concursul
anului!
Intrã cu produsele tale în cursa pentru titlul de:
- Tortul anului 2018,
- Pâinea anului 2018,
- Cel mai bun produs de patiserie.
Se pot înscrie cofetãrii, patiserii ºi brutãrii din toatã regiunea Olteniei.
Pe lângã premiile ce se acordã de cãtre organizatori, concurenþii vor putea beneficia de
expunere pe toatã perioada târgului într-un spaþiu special amewww.indiscret.ro
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Campania “Copilãria
în comunism”, la Muzeul
Olteniei Craiova

M

rii”, gazete de perete, uniforme elevi, pionieri, cãrþi, caiete, la jocurile „Nu te supãra,
frate!”, fotografii ºi imagini
video din concedii (la munte,
la mare), fanioane, insigne toate vor deveni obiecte de muzeu cu valoare istoricã certã.
Muzeul Olteniei Craiova
anunþã cã procedura de donaþie cãtre instituþie este extrem
de simplã, implicând doar prezenþa donatorului (având obligatoriu asupra sa Cartea de
Identitate) ºi semnarea unei
declaraþii de donaþie.
Pentru detalii suplimentare,
doritorii sunt rugaþi sã ne contacteze la nr. de tel: 0251/
417.756 sau prin email: muzeulolteniei@yahoo.com.

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

uzeul Olteniei Craiova, Secþia de IstorieArheologie, lanseazã, începând cu data de
25.01.2018, Campania “Copilãria în comunism”, prin intermediul cãreia invitã doljenii sã
doneze sau sã împrumute temporar instituþiei muzeale obiecte din perioada comunistã
(1948-1989), în scopul îmbogãþirii patrimoniului cultural
muzeal local cu piese relevante ºi amenajãrii unei expoziþii
temporare în care sã fie reconstituitã, într-o manierã cât mai
fidelã, atmosfera copilãriei din
perioada comunistã.
De la pãpuºile „Arãdeana”,
la discurile ºi casetele cu muzicã pioniereascã, Revistele
„ªoimii patriei”, „Cutezãto-

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.
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro
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alb-albastră
întăreşt
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ªtiinþa a adus
un vârf croat
Clubul Universitatea
Craiova anunþã faptul
cã l-a transferat pe
atacantul croat Dominik Glavina, urmând
ca acesta sã îmbrace
tricoul alb-albastru
pentru cel puþin patru
luni, cu opþiune de
prelungire a contractului pe trei ani.

N

ãscut pe data de 6 de
cembrie 1992 în locali
tatea croatã Cakovec,
noul vârf al ªtiinþei a mai fost
utilizat în trecut ºi ca mijlocaº
ofensiv sau extremã. Înalt de
1,82 m, Dominik ºi-a început
cariera de fotbalist profesionist
la NK Varazdin (45 de meciuri,
10 goluri ºi douã pase decisive), apoi s-a dus la Beitar Jerusalem (26 de meciuri, 3 goluri),
Slaven Belupo (36 de meciuri,
7 goluri ºi 3 pase decisive), NK
Inter Zapresic (39 de meciuri,
3 goluri ºi 5 pase decisive), iar

www.indiscret.ro

în final la NK Rudar Velenje (39
de meciuri, 17 goluri). Nu este
primul contact pe care noul vârf
alb-albastru îl are cu România.
Aflat în echipa celor de la Varazdin, acesta a jucat în anul
2011 în „dubla” din UEFA Europa League contra celor de la
Dinamo Bucureºti.
De asemenea, atacantul central are ºi 11 selecþii în cadrul
Naþionalelor de tineret ale Croaþiei ºi un gol marcat pentru echipa Under-19 a þãrii sale.

Se vând bilete
pentru primul meci
oficial din 2018
Universitatea Craiova a pus
în vânzare de luni, 22 ianuarie
2018, bilete la meciul cu Sepsi
OSK Sf. Gheorghe, preþurile
plecând de la 10 lei! Biletele
pentru revederea dintre leii din
teren ºi cei din tribune s-au pus
deja în vânzare online (http://
www.eventim.ro/ro/bilete/universitatea-craiova-sezon-2017-

2018-stadionul-ion-oblemenco1022978/performance.html), la
casele de bilete de la Sala Polivalentã, dar ºi la magazinul
mobil al ªtiinþei, situat în Piaþa
„Mihai Viteazul” din Craiova.
Alte variante pentru achiziþia
biletelor:
1) On-line, prin platforma
Eventim.ro, accesând linkul http://www.eventim.ro/ro/bilete/universitatea-craiova-sezon-2017-2018-stadionul-ionoblemenco-1022978/performance.html.
2) Tot on-line, prin platforma
Eventim.ro, dar pe loc, cu funcþia Print-At-Home.
3) De la partenerii Eventim.ro: ORICE staþie OMV ºi
ORICE magazin Orange, Vodafone, Carrefour sau Altex, de
oriunde din þarã, inclusiv din
Craiova.
Preþurile biletelor:
Peluze
= 10 lei
Tribuna 2 = 20 lei
Tribuna 1 = 25 lei
VIP
= 70 lei

de Bogdan-Alin Stoica,
Deputat,
Asociaþia Liga
Albanezilor din România

Activitãþi ºi proiecte
culturale la început de an
pentru Asociaþia Liga
Albanezilor din România

A

nul 2018, atât de încãrcat în semnificaþii pentru România, a început
la Asociaþia Liga Albanezilor
din România prin organizarea
unei expoziþii de picturã intitulatã „Artiºti români ºi albanezi pe simezele Capitalei”.
Vernisajul expoziþiei a avut loc
miercuri, 17 ianuarie 2018, la
Galeria „Simeza” din Bucureºti, partener al organizaþiei
noastre fiind Uniunea Artiºtilor Plastici din România. Lucrãrile expuse aparþin artiºtilor români Aurel Acasandrei ºi
Nicolae Ionescu, precum ºi
artistului albanez Gentian
Zeka.
Am participat la vernisajul
expoziþiei alãturi de conducerea Asociaþiei Liga Albanezilor din România ºi de domnul
Aledin Amet, subsecretar de
stat în cadrul Departamentului pentru Relaþii Interetnice al
Guvernului României, ºi am
fost extrem de bucuros sã
constat interesul deosebit manifestat de publicul larg, indiferent de apartenenþa etnicã.
Consider cã acest lucru reprezintã un argument în plus pentru încurajarea ºi sprijinirea
activitãþilor culturale în anul

Centenarului, o dovadã a faptului cã limbajul artistic faciliteazã înþelegerea, convieþuirea armonioasã ºi prosperitatea. În contrast, limbajul politic – mai ales când devine
agresiv ºi emoþional – poate
fi mai degrabã dãunãtor. Vernisajul s-a încheiat cu un mic
concert de muzicã tradiþionalã albanezã, susþinut de Grupul vocal-instrumental „Serenada”, concert foarte apreciat
de cãtre toþi cei prezenþi.
Am precizat, în cadrul vernisajului de la Bucureºti, cã
unul dintre obiectivele activitãþii noastre parlamentare în
anul 2018 este reprezentat de
sprijinirea iniþiativelor legislative dedicate culturii naþionale, începând de la infrastructurã ºi pânã la evenimentele ºi
acþiunile care vor marca Centenarul Marii Uniri. În tot
acest context, Asociaþia Liga
Albanezilor din România se
va implica ºi ea prin organizarea de activitãþi menite sã
sublinieze contribuþia etniei
albaneze la construirea statului român, precum ºi buna înþelegere sub semnul cãreia au
stat, dintotdeauna, relaþiile
dintre albanezi ºi români.
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Arhiepiscopia Râmnicului, manifestãri
spiritual-culturale închinate
voievodului Mircea cel Bãtrân
L

a împlinirea a 600 de ani
de la trecerea la cele veºnice a voievodului Mircea cel Bãtrân, Arhiepiscopia
Râmnicului a organizat o serie
de manifestãri spiritual-culturale care au fost inaugurate în cadrul Simpozionului Naþional
„Voievodul Mircea cel Bãtrân,
apãrãtor al dreptei credinþe ºi
ctitor de lãcaºuri sfinte”, desfãºurat sâmbãtã, 20 ianuarie, în
prezenþa Înaltpreasfinþitului Pãrinte Arhiepiscop Varsanufie, la
Sala Iosif Episcopul a Casei
Sfântul Ierarh Calinic.
La eveniment au participat
academicieni, cercetãtori, preoþi, profesori, oameni de culturã ºi elevi ai Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae”.
În cuvântul adresat participanþilor, intitulat „Mircea cel
Bãtrân - voievodul care a întãrit unitatea de neam ºi de credinþã a românilor”, Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie a
precizat cã «Anul 2018, an declarat de cãtre Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române ca
An Omagial al unitãþii de credinþã ºi de neam ºi An comemorativ al Fãuritorilor Marii
Uniri din 1918, prin rânduiala
lui Dumnezeu ne oferã ºi posibilitatea de a-l comemora la ºase
24 - 30 ianuarie 2018

sute de ani de la mutarea sa în
Împãrãþia lui Dumnezeu pe unul
dintre cei care au luptat cel mai
mult pentru unitatea neamului
românesc, pe binecredinciosul
voievod Mircea cel Bãtrân.
Acum 100 de ani, când visul
tuturor românilor s-a realizat,
înfãptuindu-se România Mare,
tocmai se împlinise o jumãtate
de mileniu, de când voievodul
Mircea I Basarab a fost aºezat
în mormântul sãu de la Cozia.
Mircea cel Bãtrân, voievod
binecredincios ºi înþelept al neamului românesc, s-a îngrijit
deopotrivã de bunãstarea materialã ºi spiritualã a poporului
sãu, tinzând cãtre idealul unitãþii naþionale.
A pus un accent deosebit nu
doar pe zidirea de lãcaºuri sfinte, ci ºi pe sfinþirea propriei
vieþi. În ceea ce priveºte activitatea desfãºuratã în sprijinul
Bisericii, putem spune cã voievodul Mircea cel Mare a fost
unul dintre marii ctitori de biserici ºi restauratori de sfinte
lãcaºuri ai perioadei medievale. Trebuie sã facem precizarea
cã în timp ce el a ocupat scaunul domnesc, în Þara Româneascã exista o Mitropolie, cea
a Ungrovlahiei, cu sediul la
Curtea de Argeº, întemeiatã îna-

inte de 1359, când a fost recunoscutã de cãtre Patriarhia Ecumenicã, ºi o nouã Mitropolie, a
Severinului, cu o existenþã mai
scurtã, de aproximativ trei decenii. Împreunã cu ierarhii care
au pãstorit în aceste douã mitropolii, voievodul Mircea cel
Bãtrân a lucrat pentru promovarea vieþii bisericeºti.
Mãnãstirea Cozia, locul unde
binecredinciosul voievod se
odihneºte de ºase secole, este
una dintre cele mai frumoase ºi
mai reuºite realizãri arhitecturale din Þara Româneascã, din
a doua jumãtate a secolului al
XIV-lea.
În biserica acestei sfinte mãnãstiri, Mircea cel Mare ºi-a ales
locul de odihnã veºnicã, precum
ºi loc pentru portretul votiv de
„mare voievod ºi domn”, pictat
în partea dreaptã a naosului.
Într-un document din 20 mai
1388, voievodul Mircea spune:
“De aceia, am binevoit domnia
mea sã ridic din temelie o mãnãstire în numele Sfintei ºi de
viaþã începãtoarei ºi nedespãrþite Troiþe, dumnezeire neziditã... la locul numit Nucet pe Olt,
adicã Cozia”.
Cel care l-a sfãtuit pe Mircea
sã ridice ctitoria de la Cozia pe
locul unde se aflã astãzi, a fost,

cu siguranþã, Sfântul Nicodim
de la Tismana, cãlugãr cãrturar
ºi „sfetnic al lui Mircea întru
cele dumnezeieºti”. Se cunoaºte din izvoare sigure cã “Nicodim sfinþitul” a fost duhovnicul
lui Mircea încã din tinereþe ºi
cã mai târziu, când Mircea a
ajuns domn, acesta „îl lua adesea pe Nicodim cu dânsul”».
În continuare, au susþinut comunicãri:
- Acad. Prof. Univ. Dr. Rãzvan Theodorescu – Academia
Românã
- Prof. Univ. Dr. Radu-ªtefan
Vergatti, membru titular al
AOSR, Dobrogea lui Mircea cel
Bãtrân;
- Prof. Univ. Dr. Nae Georgescu, Mircea cel Bãtrân în opera lui Mihai Eminescu;
- Prof. Univ. Dr. Valentin
Ciorbea, membru asosciat
AOSR, director al Centrului de
cercetare a Conlucrarii Bisericii Ortodoxe cu Armata României “General Paul Teodorescu
“, Politica lui Mircea cel Bãtrân
la Dunãrea de Jos ºi Marea cea
Mare.
- Cercet. Dr. Mircea Gheorghe Abrudan – Institutul de Istorie „George Bariþiu” al Academiei Române, Cluj-Napoca,
Mãnãstirea Cozia în cartografii-

le ºi descrierile austriece din
secolul al XVIII-lea;
- Pr. Dr. Laurenþiu Rãdoi,
Râmnicu Vâlcea, Mircea cel
Bãtrân ºi Biserica Neamului;
- Conf. Univ. Dr. Ioan ‘t. Lazãr, Râmnicu Vâlcea, Consideraþii privind dimensiunea spiritualã a personalitãþii lui Mircea
cel Mare;
- Arh. Drd. Anca Mihaela
Coºa - ªcoala Doctoralã de Urbanism a Universitãþii de Arhitecturã ”Ion Mincu” Bucureºti,
Cercetare folosind imagini din
satelit asupra ctitoriilor sfântului Nicodim de la Tismana;
- Dumitru Garoafã, Inspector Arhivele Naþionale – Vâlcea,
31 ianuarie / 13 februarie 1918:
comemorarea a 500 de ani de la
trecerea în veºnicie a Domnului Mircea cel Mare;
- Pr. Drd. Constantin Mãnescu, Urºani – Vâlcea, Scrierile lui
Nicolae Iorga despre Mircea cel
Bãtrân.
Manifestãrile au continuat
duminicã, 21 ianuarie, la Mãnãstirea Cozia, unde Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie a
sãvârºit Sfânta Liturghie ºi Slujba de parastas pentru voievodul
Mircea cel Bãtrân.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului
www.indiscret.ro

HCM Râmnicu Vâlcea –
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SPORT
victorie cu Rapidul,
urmeazã un meci greu Oltenianuhandbalisticã
se lasã
cu Corona Braºov
D
Crampoane

de Virgil Dumitrescu
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tat echipa pentru victoria concludentã din jocul cu Rapid ºi
s-a declarat foarte mulþumit cã
Sala Sporturilor ”Traian” a fost
din nou plinã. ”La final a fost
o diferenþã liniºtitoare, dar sã
nu uitãm cã nu am început foarte bine jocul, Rapidul nu este
o echipã oarecare. Noi avem
obiectiv calificarea în cupele
europene, ne dorim enorm
acest lucru, fiecare joc este important, ca sã ne putem atinge
obiectivul propus. Ne bucurãm
de succesul cu Rapid, felicit jucãtoarele pentru aceastã victorie, pentru faptul cã au luptat
ºi sunt foarte încântat cã am
jucat cu sala plinã, aºa cum îi
stã bine unei sãli de sport. Ne
bucurãm pentru aceºti fani minunaþi, care vin alãturi de noi
la fiecare meci ºi ne susþin ºi la
bine ºi la greu”, a spus Aure-

lian Roºca. Tehnicianul
HCM s-a referit ºi la jocul
care urmeazã, duminicã, 28
ianuarie (ora 16.30), în Sala
”Traian”, cu Corona Braºov.
”Urmeazã un joc greu cu
Braºovul, Corona nu este o
echipã oarecare, dar eu am
mare încredere în jucãtoarele mele. Mai avem o sãptãmânã pânã la derby-ul cu
Corona, ne vom pregãti
bine, este un meci foarte important pentru noi în economia campionatului”.
HCM: Blazek, Razum,
Ciucã - Glibko 10, Krnic 6,
Bãcãoanu 3, Vasileuskaya 3,
Badea 3, Craiu 2, Gavrilã 1,
Fernandez 1, Vukcevic 1,
Adespii 1, Lopez, Mitrache.
Antrenori: Aurelian Roºca
(principal), Gheorghe Sbora,
Ionel Gheorghe

le Cupei EHF; Craiova în Grupa A, cu Brest (Franþa), Randers
(Danemarca) ºi Kuban Krasnodar (Rusia). Performanþa a fost
posibilã dupã ”dubla” din calificãri cu DVSC Debrecen. În
tur, la Craiova: 24-19 ºi ne amintim câtã presiune au pus atunci
suporterii oaspeþi prezenþi la
Ciupercã. Se cunoaºte starea de
spirit din sãlile maghiare când
au de-a face cu echipe româneºti, iar ”Hodos Imre” nu a însemnat excepþia, þinând sã afiºeze ”Welcome to hell!”, însã
înfernul local avea sã se mulþumeascã doar cu o victorie de
palmares (26-24). Astfel cã Dumanska, Florianu, Nikolic, Pricopi, Klikovac etc. au mers mai
departe. În etapa inauguralã a
Cupei EHF, Brest Bretagne –
SCM Craiova: 25-22. De altminteri, handbalistele pregãtite
de L. Bezeau s-au impus, la
Krasnodar, ºi în faþa rusoaicelor de la Kuban (antrenor Evgheni Trefilov): 28-22. Învinse
la Brest, Cristina Florianu & Co
s-au revanºat, într-un fel, la Polivalentã, unde au trecut cu 2317 de Randers HK, fostã campioanã a Danemarcei. Duminicã, s-a disputat Kuban Krasnodar – SCM Craiova 28-26, netelevizat. Nu s-a televizat nici
Banik Most – HC Zalãu, ca ºi
cum Cupa EHF, în care echipele româneºti întâlnesc adversare din Franþa, Danemarca, Rusia, Norvegia, Cehia etc., e fum
ºi ceaþã. ªi totuºi, în week-endul ce vine se va disputa SCM
Craiova – Kuban, victoria gazdelor devenind obligatorie în
perspectiva calificãrii în sferturi.
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ânãra echipã de handbal feminin HCM
Râmnicu Vâlcea a încheiat cea de-a 13-a etapã a
Ligii Naþionale pe locul doi,
dupã un meci pe care, sâmbãtã, l-a câºtigat detaºat cu
Rapid Bucureºti 31- 21 (139). Cea mai bunã marcatoare a partidei, care s-a desfãºurat în Sala Sporturilor
”Traian” din Râmnicu Vâlcea, a fost jucãtoarea Irina
Glibko, de la HCM, cu zece
goluri.
“Avem 10 victorii în ultimele 11 etape! Sala Sporturilor «Traian» a fost din nou
plinã ºi ne-a purtat spre o
nouã victorie! Felicitãri tuturor!”, au anunþat reprezentanþii HCM, imediat dupã
meci. Antrenorul principal,
Aurelian Roºca, ºi-a felici-

upã ce floarea cea vestitã a handbalului feminin ”s-a plimbat” pe la
Râmnicu Vâlcea ºi Baia Mare,
iat-o bine înfiptã la Bucureºti.
În urmã cu douã ediþii, ”tigroaicele” pregãtite de danezul Kim
Rasmussen au câºtigat Liga
Campionilor EHF în finala de
la Budapesta cu Gyor. În prezent, având-o pe Cristina Neagu, jucãtoarea nr.1 a lumii, dar
ºi alte nume de elitã în rândurile sale, CSM Bucureºti atacã
din nou Everestul. În Liga Florilor, ”felinele” danezei Helle
Thomsen ocupã prima poziþie
(39 p.), iar pe locurile urmãtoare se situeazã HCM Râmnicu
Vâlcea (30 p.) ºi SCM Craiova
(26 p., un meci mai puþin). Adevãrat, mai e foarte mult pânã
departe, campioana României,
pânã de curând ºi a Europei,
arogându-ºi pe merit ”partea tigrului”. În actuala ediþie de
campionat, ca ºi în cea precedentã, jucãtoarele din Capitalã,
spre neºansa lor, fac mai mult
act de prezenþã, învingându-le
atât pe vâlcence (27-24), cât ºi
pe craiovence (35-23). În partida regio, din sala ”Traian”, sau impus handbalistele pregãtite de Bogdan Burcea (28-24).
De curând, SCM Craiova a îngenuncheat Corona, chiar la
poalele Tâmpei, ceea ce a dus
la demiterea lui Costicã Buceschi. Sunt semne cã Oltenia
handbalisticã (mai puþin Slatina) tinde spre piscul unei discipline sportive atât de iubite în
România. Dovadã ºi participarea formaþiei din Bãnie, alãturi
de nordica HC Zalãu, în grupe-
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SC Salubritate Craiova SRL lanseazã
ghidul “Vrei un oraº curat?
Nu abandona deºeurile în spaþiul public!”
frecvent deºeuri pe lângã recipientele de precolectare, broºuri
în care se regãsesc informaþii
referitoare la modalitatea corectã de precolectare a deºeurilor,
reguli de convieþuire socialã ºi
amenzile prevãzute pentru încãlcarea acestora.

Obiective
Campania vizeazã creºterea
gradului de conºtientizare a importanþei colectãrii selective în
rândul locuitorilor Craiovei ºi
informarea cetãþenilor cu privire la obligaþiile legale ºi regulile prevãzute de legislaþie ºi de
Regulamentul privind stabilirea
unor mãsuri pentru gospodãrirea municipiului Craiova, precum ºi stabilirea, constatarea ºi
sancþionarea faptelor care constituie contravenþii, aprobat prin
HCL nr. 319/2009, cum sunt
obligaþiile proprietarilor de ani-

male de companie ºi cele prevãzute pentru proprietarii de
imobile.
“Ne dorim cu toþii sã trãim
într-un oraº curat, însã este important sã ºtim sã pãstrãm
aceastã curãþenie. Campania
noastrã are tocmai scopul de a
le transmite locuitorilor Craiovei cã este important sã respectãm mediul, dar ºi pe cei de lângã noi: sã nu aruncãm deºeuri
la întâmplare, sã curãþãm în
urma animalului de companie
pe care l-am scos la plimbare,
sã ne bucurãm de flori fãrã sã
le rupem, sã sortãm deºeurile
încã de acasã astfel încât o parte dintre acestea sã poatã fi refolosite”, a declarat Mihai Butari, director general al SC Salubritate Craiova SRL.

Programul
campaniei:
Perioada

Indiscreþii
de Vâlcea
Poliþia Vâlcea anunþã cã la identificat pe cel care, recent, a scris pe faþadele Primãriei Râmnicu Vâlcea ºi
Prefecturii Vâlcea. Este acelaºi bãrbat depistat cã a mâzgãlit de douã ori faþada Catedralei din cartierul Ostroveni. Omul are grave probleme de ordin psihic ºi este un
pericol public lãsat în libertate. Conducerea primãriei
bãnuieºte cã acest deranjat
mintal ar fi fost manipulat,
totuºi, de niºte „prieteni”.

Speranþe…
Zona dintre Primãria
Râmnicu Vâlcea ºi ªcoala
cu Ceas este modernizatã de
firma unui tânãr om de afaceri bucureºtean. Având în
vedere educaþia din familie
a acestuia, este de aºteptat
sã fie amenajate multe spaþii verzi (!). Aceleaºi speran-
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22.01.-23.02.2018, luni-vineri,
orele 18.00-20.00
26.02.-30.03.2018
02.04- 15.05.2018

þe ºi pentru Arenele Traian.

Distribuire broºuri în Electroputere Parc, Mercur Center
Distribuire broºuri la asociaþii de proprietari
Distribuire broºuri în parcuri, grãdini publice, Centrul istoric

Aventura
Umblã vorba cã nevasta
unui primar din zona de
nord a judeþului Vâlcea ar fi
sunat la partid din cauzã cã
bãrbatul ei s-ar fi închis în
primãrie împreunã cu o angajatã. ”Veniþi, sunt închiºi
acolo, amândoi, sã iasã de
acolo!”, striga femeia.
Acum, domnul în cauzã nu
mai este primar, dar întâmplarea încã stârneºte râsete.

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

Se deschide
pârtia de la
Obârºia!!!!
Dupã bâlbâieli inadmisibile, se deschide, în sfârºit,
pârtia de schi de la Obârºia
Lotrului. Evenimentul (cuvânt potrivit, având în vedere contextul) va avea loc pe
26 ianuarie, începând cu ora
9.00.

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

Din nou!

Tipul activitãþii ºi locul de desfãºurare

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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C Salubritate Craiova SRL, în parteneriat cu Regia Autonomã de Administrare a
Domeniului Public ºi Fondului Locativ (RAADPFL)
Craiova, Asociaþia RoRec,
Primãria Municipiului Craiova ºi Junior Chamber International (JCI) Craiova,
desfãºoarã, în perioada
22.01.2018-15.05.2018,
proiectul “Vrei un oraº curat? Nu abandona deºeurile în spaþiul public!”
Timp de aproape patru luni,
cei 80 de voluntari ai campaniei vor distribui în centre comerciale din Craiova,
în spaþii publice intens circulate (parcuri, zone de
agrement, Centrul istoric al
municipiului), precum ºi la
unele asociaþii de proprietari, unde sunt depozitate

