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ADMINISTRAÞIE
de Ionuþ Stroe,
Deputat PNL

Înþelege cineva de ce nu
avem spital regional?

C

onstruirea Spitalului
Regional din Craiova
este proiectul de care
mã simt cel mai legat. Cunosc bine etapele prin care a
trecut, pentru cã m-am implicat direct, mai ales în mandatul 2012-2016. La sfârºitul
anului 2016, lucrurile pãreau
sã fi intrat pe un fãgaº firesc
ºi toate obstacolele pãreau sã
fi fost depãºite ºi aºteptam cu
toþii sã vedem proiectul tehnic. Iatã însã cã ne aflãm
acum, în 2018, în faþa celui
de-al patrulea blocaj!
Din pãcate, de data aceasta ºansele ca proiectul sã fie
resuscitat sunt foarte mici.
Spun asta pentru cã proiectul actual se baza pe expertiza ºi finanþarea Bãncii Europene de Investiþii ºi a Bãncii
Mondiale. Acordurile parafate cu aceste instituþii prevãd
termene clare: martie 2018
pentru finalizarea studiului
de fezabilitate ºi aprilie 2018
pentru depunerea proiectelor.
Nerespectarea termenelor
stabilite va duce la pierderea
completã a finanþãrii, pentru
cã vom depãºi exerciþiul bugetar multianual al Uniunii
Europene, care se încheie în
2020.
Care este problema? Dacã
vã vine sã credeþi, este aceeaºi ca ºi pânã acum: lipsa
unui amplasament adecvat.
Practic, proiectul privind
construirea Spitalului Regional Craiova se întoarce în
punctul zero. Au trecut câþiva ani de la începerea proiectului ºi suntem la a patra încercare de a identifica o suprafaþã corespunzãtoare pentru o asemenea investiþie.
Îmi este peste putinþã sã înþeleg atitudinea autoritãþilor
locale în aceastã privinþã.
Tocmai ei, cei care ar fi trebuit sã înþeleagã primii importanþa ºi utilitatea unui asemenea spital pentru Craiova,
cei care ar fi trebuit sã aibã o
imagine clarã asupra fiecãrei
28 februarie - 6 martie 2018

suprafeþe de teren disponibile, în fine, cei care ar fi trebuit sã caute cel mai energic
soluþiile, tocmai ei par a fi cel
mai greu de urnit.
Presupunând cã nu existã
niciun teren în Craiova pe
care sã se poatã construi un
spital regional, nu era de datoria autoritãþilor locale sã
caute alternative în zona limitrofã oraºului sau în zona
metropolitanã? De la cine
aºteptãm soluþiile? De la
Comisia Europeanã? De la
Banca Europeanã de Investiþii? De ce s-ar mobiliza ei
dacã noi, beneficiarii direcþi
ai proiectului, nu ne susþinem cu energie interesele ºi
nu facem totul pentru a fructifica aceastã mare oportunitate?
În decembrie 2017, au început la Bucureºti lucrãrile
de ºantier pentru construirea
unui spital de oncologie pediatricã finanþat integral de
Asociaþia Dãruieºte Viaþã.
Un ONG a reuºit de unul
singur ceea ce pare imposibil pentru autoritãþile noastre, care au în spate forþa
unui întreg buget, dar ºi sprijinul instituþiilor internaþionale de finanþare. E drept
însã cã asociaþia a avut drept
unicã preocupare construirea spitalului, în timp ce la
Craiova atenþia pare sã fie
acaparatã de festivaluri ºi
chermeze.
Suntem în ceasul al 12-lea!
Primãria ºi Consiliul Judeþean trebuie sã se foloseascã
de toate pârghiile pe care le
mai au la dispoziþie. E de
datoria lor sã aducã repede
la aceeaºi masã toate instituþiile centrale ºi locale, e de
datoria lor sã identifice imediat toate sursele posibile de
finanþare, inclusiv din zona
privatã. Altfel, domnilor
aleºi locali, lipsa voastrã de
acþiune va pune în pericol
sãnãtatea ºi chiar viaþa craiovenilor!

Primãria Craiova
îºi tot ia Hipodrom
Aleşii locali mai cer o dată baza hipică din par
cul
parcul
Romanescu de la MT
S
MTS
Municipalitatea doreºte sã acceseze fonduri
europene pentru
reabilitarea hipodromului, intenþionând
redeschiderea acestuia pentru competiþii aratã proiectul de
hotãrâre adoptat de
consilierii locali craioveni. Este vorba de
ediþia revãzutã ºi
adãugitã, a doua oarã,
a unei hotãrâri adoptate de consiliul local
în 2015, anul din care
dateazã demersurile
pentru transferul
imobilului.
de Nicuºor Fota

D

upã ce au aprobat, în
urmã cu trei ani, hotãrârea privind preluarea
Hipodromului, aleºii locali au
modificat-o în 2017, la cererea
MTS, care motiva, printre altele, cã e nevoie de o hotãrâre cu
datã mai recentã pentru promovarea unei Hotãrâri de Guvern.
Modificãrile respective nu au
fos suficiente, ultima variantã a
proiectului, adoptatã în ºedinþa
de marþi a CLM prevãzând ºi un
termen limitã pentru reabilitarea Hipodromului: autoritãþile
locale au la dispoziþie 10 ani sã
o finalizeze. «Se aprobã modificarea Hotãrârii Consiliului
Local al Municipiului Craiova
nr.331/2017, dupã cum urmeazã: a) Art.1 va avea urmãtorul
conþinut: ”Se aprobã transmite-

rea unui imobil din domeniul
public al statului ºi din administrarea Ministerului Tineretului ºi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Craiova, având datele de identificare cuprinse în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre, precum ºi declararea acestuia din interes public
naional, în interes public local.”
b) Art.3 alin.(1) va avea urmãtorul conþinut: ,,Consiliul Local
al Municipiului Craiova se obligã de a realiza lucrãri de modernizare la acest imobil, în termen de 10 ani de la data preluãrii ºi de a menþine destinaþia
actualã a imobilului ºi sã asigure desfãºurarea activitãþilor Ministerului Tineretului ºi Sportului, precum ºi unitãþilor /instituþiilor din subordinea sau coordonarea acestuia”», se aratã
în proiectul de hotãrâre adoptat
de CLM.

MTS cu drept
de control ºi...
expropriere
Restul hotãrârii din 2017 rãmâne neschimbat, acesta prevãzând, la solicitarea MTS, obligaþii stricte pentru edili, aceºtia
având sarcina sã pãstreze destinaþia imobilului sub ameninþarea controalelor ministeriale.
«Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligã sã menþinã destinaþia actualã a imobilului ºi sã asigure gratuitatea desfãºurãrii activitãþilor specifice

Ministerului Tineretului ºi
Sportului, precum ºi a unitãþilor/ instituþiilor din subordinea
sau coordonarea acestuia. (...)
Scopul prevederilor art.1 din
prezenta hotãrâre este accesarea
de fonduri europene pentru modernizarea bazei sportive „Hipodrom”, în vederea aducerii
acesteia la standardele necesare organizãrii de competiþii
sportive. (...) Ministerul Tineretului ºi Sportului va verifica ºi
controla periodic, prin Clubul
Sportiv Municipal Craiova,
modul de folosire a imobilului
transmis Consiliului Local al
Municipiului Craiova, în conformitate cu destinaþia acestuia. (...) În situaþia în care, în
urma controlului, se constatã cã
imobilul transmis potrivit art. 1
nu este folosit în conformitate
cu destinaþia, imobilul respectiv revine de drept în domeniul
public al statului ºi în administrarea Ministerului Tineretului
’i Sportului - Clubul Sportiv
Municipal Craiova. Art.3. (...)
Consiliul Local al Municipiului
Craiova se obligã sã întreþinã ºi
sã modernizeze imobilul transmis ºi sã îl menþinã la standardele de calitate privind desfãºurarea activitãþilor specifice»,
se aratã în hotãrârea adoptatã de
Consiliul Local.
Documentul votat de aleºii
craioveni prevede cã predareaprimirea imobilului se face „pe
bazã de protocol încheiat între
pãrþile interesate, la valoarea de
inventar de la data transmiterii,
în termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a Hotãrârii de
Guvern”.
www.indiscret.ro

de Dan Olteanu
n anul 2015, ministrul sãnãtãþii de la acea vreme,
Nicolae Bãnicioiu, anunþa,
pentru prima oarã, cã în România ar urma sã fie construite trei
spitale regionale. Oraºele alese
pentru a gãzdui aceste unitãþi
sanitare au fost Iaºi, Cluj-Napoca ºi Craiova, costul acestora
ridicându-se la aproximativ 300
de milioane de euro, jumãtate
din bani urmând sã vinã de la
bugetul Uniunii Europene. Un
an mai târziu, în decembrie
2016, Ministerul Sãnãtãþii în-
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La aproape trei ani distanþã de la momentul în
care Uniunea Europeanã a dat undã verde
construirii celor trei spitale regionale la Iaºi,
Cluj-Napoca ºi Craiova, pentru care a alocat
suma de 150 de milioane de euro, proiectul
pare acum doar încã un eºec pe lunga listã a
oportunitãþilor de care România ºi-a bãtut joc
cu graþie. Astfel, în ciuda tuturor declaraþiilor
optimiste ale reprezentanþilor statului, realitatea este cã, în acest moment, ºansele ca
aceste spitale sã se mai construiascã sunt
extrem de mici. Inclusiv comisarul european
pentru politicã regionalã, Corina Creþu, unul
dintre susþinãtorii acestui proiect, se declarã
„extrem de îngrijorat“ de întârzierile înregistrate, iar premierul Dãncilã cautã deja vinovaþii... pentru orice eventualitate!
cheia un acord de asistenþã tehnicã cu Banca Europeanã de
Investiþii, în vederea întocmirii
documentelor necesare aplicaþiei pentru finanþarea din fonduri structurale nerambursabile pentru construcþia celor trei
spitale regionale de urgenþã din
Cluj-Napoca, Iaºi ºi Craiova.
Concomitent, autoritãþile locale din cele trei oraºe trecuserã
deja la identificarea suprafeþelor de teren necesare, estimate
la aproximativ 10 hectare per
spital. ªi dacã pentru colegii lor
din Iaºi ºi Cluj acest pas pãrea
a fi o misiune imposibilã, autoritãþile doljene rezolvaserã destul de uºor problema dupã ce
Guvernul a aprobat transferarea
unei suprafeþe de peste zece
hectare, situatã lângã Centura
de Nord a oraºului, de la Ministerul Apãrãrii Naþionale la
Ministerul Sãnãtãþii.

S-a rezolvat,
nu se poate
Au urmat multe luni de liniºte care, privind în urmã, nu fãceau decât sã anunþe furtuna ce
urma sã vinã. Acest lucru s-a
întâmplat la finalul anului trecut, când autoritãþile judeþene
au primit vestea cã trebuie sã
caute un alt teren pe care sã fie
ridicat spitalul, cel iniþial fiind
considerat nepotrivit. Apoi, la
începutul acestui an, proaspãtul
premier al României, Viorica
www.indiscret.ro

Dãncilã, a anunþat, pe un ton
scãzut, cã situaþia celor trei spitale regionale este... sumbrã.
„Legat de cele trei spitale pe
fonduri europene, acestea nu
sunt în situaþia pe care ne-am fi
dorit-o cu toþii. Trebuiau sã se
construiascã la Iaºi, Cluj ºi Craiova. Pentru spitalul care trebuia sã se construiascã la Craiova
ni se cere o altã poziþionare, deci
un alt teren pe care sã construim
acest spital, iar pentru celãlalt
spital, spitalul de la Cluj, ni se
mai cer încã 1,4 hectare pentru
construirea acestui spital. Nu
sunt trimise nici toate documentele pe care ar fi trebuit sã le
avem deja la Bruxelles. Cãutãm
soluþii pentru cele trei spitale,
dar situaþia nu putem sã spunem
cã ne bucurã”, afirma premierul la începutul lunii februarie.
Acelaºi premier anunþa cã se
cautã deja vinovaþi: „Sã vedem
cine a generat aceastã situaþie.
Eu am constatat situaþia, acum
urmeazã sã vãd cine este vinovat de cele întâmplate“. Aceastã ultimã declaraþie a fost cea
care a ridicat cele mai multe
semne de întrebare. Asta deoarece, dacã ar mai fi existat ºanse
pentru aceste proiecte, premierul s-ar fi grãbit sã caute „soluþii“, ºi mai apoi „vinovaþi“. Aºa
însã, nu puþini au fost cei care
s-au gândit cã primul-ministru
cautã deja þapi ispãºitori pentru
atunci când proiectul spitalelor
regionale va muri oficial.

Viorica Dãncilã

Situaþia se vede gri
ºi de la Bruxelles
Ca o confirmare a faptului cã
proiectul celor trei spitale regionale este în pericol, nu mai departe de sãptãmâna trecutã comisarul pentru politici regionale, Corina Creþu, s-a aratat
„foarte îngrijoratã” de întârzierea privind construcþia spitalelor. „Din pãcate, construcþia celor trei spitale regionale este
unul dintre proiectele care înregistreazã mari întârzieri.
Având în vedere cã, aºa cum
aratã lucrurile în prezent, este
puþin probabil ca lucrãrile sã
înceapã în 2019. Autoritãþile
naþionale trebuie sã accelereze
demersurile pentru finalizarea
studiilor de fezabilitate ºi începerea implementãrii cât mai
curând posibil. Un proiect de o
asemenea anvergurã pentru
România necesitã toatã atenþia
celor implicaþi“, spune Creþu
dupã o întâlnire cu premierul
României.

Liberalii pun tunurile
pe guvernele PSD
Cum era de aºteptat, liberalii au taxat extrem de dur incapacitatea guvernãrilor socialdemocrate de a demara construirea celor trei spitale regionale, cu atât mai mult cu cât investiþiile în sãnãtate au fost un
domeniu extrem de bine arti-

culat în programul de guvernare al PSD. „Doamna Dãncilã a
fost la Bruxelles sã se lumineze vizavi de spitalele regionale. ªi am constatat cã s-a întâlnit acolo cu o colegã de-a domniei sale, doamna comisar Creþu, membru al PSD, care sã-i
spunã cã, în România, existã
probleme serioase în construirea celor trei spitale pe care ni
le dorim cu toþii. Tot acolo constatã cã, din pricina unor chestiuni birocratice, nu se pot realiza aceste proiecte. Ce pot eu
sã spun este cã doamna Dãncilã, aceastã habarnistã din fruntea Guvernului, a venit la Bucureºti ºi, în loc sã convoace o
întâlnire cu ministrul apãrãrii
ºi cu cel al sãnãtãþii, unde sã
constate cã armata are un excedent de terenuri în jurul oraºului ºi sã stabileascã exact ce
suprafaþã de teren este necesarã pentru construirea spitalului,
nu a fãcut acest lucru. Practic,
premierul nu are nicio pãrere,
nu are habar ºi nu are soluþii“,
a declarat preºedintele PNL
Dolj, ªtefan Stoica. Acesta a
mai spus cã este pesimist în
privina ºanselor ca aceste spitale sã fie construite într-un viitor apropiat. „Dacã acum am
avea totul pregãtit pentru acest
proiect, 2020 ar fi un termen
optimist pentru începerea lucrãrilor. Dar, gândiþi-vã, noi
încã nu avem amplasamentul.
Ba e pe stânga centurii, ba pe

dreapta, ba e prea mic terenul...“, a mai spus Stoica.
ªi senatorul Mario Ovidiu
Oprea i-a criticat pe social-democraþi, afirmând cã ridicarea
spitalelor regionale este acum
un scenariu SF. „Promisiunea
de a construi opt spitale regionale, dintre care unul la Craiova, a fost doar o altã formã de
manipulare a PSD-ALDE, întrucât aceste proiecte sunt
aproape irealizabile, dat fiind
faptul cã nu vor fi demarate
nici în 2019. Dând dovadã de
zero eficienþã, guvernul a condus la situaþia în care cele trei
spitale ce trebuiau ridicate cu
fonduri europene la Cluj, Iaºi
ºi Craiova sã rãmânã de domeniul SF. Acest Executiv a neglijat finalizarea studiilor de
fezabilitate ºi începerea implementãrii proiectului, întârzierile din Programul Operaþional
Regional (POR) punând România în situaþia de a pierde
fonduri europene de aproximativ 831 milioane de euro. La
Craiova, ºansele ca acest spital sã existe sunt minime, întrucât consultanþii Bãncii de
Investiþii cer o altã poziþionare, un alt teren pe care sã se
clãdeascã, iar politica regionalã în domeniul sãnãtãþii exersatã în prezent de PSD se rezumã la urãri de însãnãtoºire
grabnicã a sistemului“, a precizat Oprea.
28 februarie - 6 martie 2018
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ACTUALITATE
Primarul oraºului
Horezu, Nicolae Sãrdãrescu, a declarat cã
toate localitãþile zonei
Horezu vor fi deservite de un centru de
intervenþie de tip
Smurd ce va fi amenajat prin programul
european Grupuri de
Acþiune Localã (GAL).
de Marielena Popa

În decembrie 2016, la Horezu a fost inaugurat ºi un punct
de lucru pentru intervenþii în
cazuri de situaþii de urgenþã.
Situat în imediata apropiere a

primãriei, punctul de lucru se
aflã în subordinea Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
„General Magheru” Vâlcea ºi
deserveºte 11 localitãþi.

Sãrdãrescu
Nicolae
Nicolae Sãrdãrescu
Sãrdãrescu

Preºedintele CJ Vâlcea:
”Nu avem niciun drum
închis”

P

reºedintele Consiliului
Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu, a fãcut marþi o prezentare a stãrii
drumurilor din judeþ, în contextul cãderilor masive de zãpadã:„Cu privire la starea drumurilor din judeþul Vâlcea, se circulã în condiþii de iarnã, nu avem
niciun drum închis ºi suntem la
post. Azi m-am deplasat personal în judeþ pentru a vedea, la
faþa locului, care sunt condiþiile
de trafic pe drumurile judeþene.
Îi asigur pe oameni cã vom face
tot ce þine de noi ca traficul în
judeþul nostru sã se desfãºoare
în condiþii de siguranþã”.

Rãdulescu le-a mulþumit celor de la Regia Judeþeanã de
Drumuri pentru eforturi: „Suntem la treabã, Regia Judeþeanã
de Drumuri este la treabã!
Vreau sã le mulþumesc colegilor de la Secþia Râmnicu Vâlcea a acestei regii care azi-noapte au stat în halã ºi au reparat o
maºinã ce se defectase Acum,
maºina este în sectorul ªuºani
– Mãdulari”.
Directorul RAJDP Vâlcea,
Nicolae Vãlimãreanu, a declarat cã pentru degajarea zãpezii
sunt folosite toate cele 37 de
utilaje ºi cã întreg personalul se
aflã pe teren.
(M.P.)

Publicitate

”Acest centru de intervenþie
urmeazã sã fie construit în zona
Treapt ºi va avea toate dotãrile
necesare: patru maºini, una de
descarcerare ºi trei de pompieri
ºi douã echipaje de medici
Smurd cu aparatura medicalã
de rigoare”, a afirmat primarul
Sãrdãrescu. Potrivit acestuia,
centrul de intervenþii va fi subordonat Ministerului de Interne,
iar administraþia localã va pune
la dispoziþie clãdirea ºi toate
dotãrile în mod gratuit. Edilul
din Horezu a afirmat cã va exista ºi o pistã pentru elicopterele
Smurd.

Proiecte
Horezu: Centru
de intervenþii
Smurd ºi
pistã pentru
elicoptere
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ºi orgoliul
cultural al
Râmnicului
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de Marielena Popa

Dupã ce fostul primar interimar Ion Gigi Matei
a considerat cã la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” sunt prea mulþi instrumentiºti (!!!), actuala
conducere a Primãriei Râmnicu Vâlcea socoate cã acolo sunt prea mulþi guriºti. Ca atare,
s-a decis desfiinþarea unui reper cultural al
oraºului, Corul academic Euphonia. Motivul:
municipalitatea, al cãrei buget a fost diminuat
cu 10 milioane de euro, nu mai poate susþine
financiar ºi aceastã secþiune a filarmonicii.
de Marielena Popa

P

Fãrã tipare
scorþoase,
se poate?

Arta nu îmbogãþeºte
bugetul unei
comunitãþi,
ci sufletul ei

Pe de altã parte, cred, ca
spectator, cã Euphonia ar trebui sã se rebrenduiascã, dacã
va supravieþui. Sã fie mai flexibilã, sã renunþe sã mai funcþioneze pe principiile din 1981,
scorþoase ºi perimate. Râmnicul, cu tot trecutul sãu cultural, nu are un prezent pe mãsurã în materie. De aceea, instituþiile de culturã au dificila
misiune de a educa o astfel de
comunitate. Dar asta nu se
poate face numai dintr-o salã
austerã, cu câþiva spectatori
abonaþi. De prea puþine ori am
vãzut Euphonia cântând în
stradã. Dar, chiar ºi aºa, niciodatã n-am fost mai mândrã cã
locuiesc în acest oraº.

Nu îl bãnuiesc pe Mircia Gutãu de o profundã lipsã de dragoste pentru culturã, cred, sincer, cã a decis în urma calculelor contabile care au dat pe minus. Dar în spaþiul cultural matematica devine secundarã,
chiar incompatibilã. Arta, cul-

Eu cred cã Râmnicul, capitalã a tiparului, a Imnului Naþional, locul naºterii atâtor oameni de culturã, va avea suficient orgoliu încât sã nu se
cramponeze de salariile a 22
de artiºti.

coriºtii sunt perfecþi. Apoi, aceºtia s-au dus la primãrie pentru ai cere lui Gutãu sã îi sprijine.
Greºealã, negocierea cu sângele
în clocot, cu dispreþ ºi aroganþã
faþã de „adversar ”, nu poate
duce la nimic bun.

Râmnicu Vâlcea: Primãria
cheamã populaþia la
deszãpezirea trotoarelor
Primãria Râmnicu
Vâlcea a solicitat
marþi, 27 februarie,
firmelor, asociaþiilor
de proprietari ºi celor
care deþin case sã
deszãpezeascã trotuarele din faþa proprietãþilor, conform
HCL nr.50/2006. Reprezentanþii municipalitãþii au mai anunþat
cã în oraº au fost
împrãºtiate 100 de
tone de material
antiderapant ºi cã nu
au fost semnalate
evenimente rutiere
majore în trafic.
de Marielena Popa
”Începând din seara zilei de
25 februarie ºi pânã la data de
27 februarie 2018, angajaþii Primãriei Municipiului Râmnicu
Vâlcea ºi ai instituþiilor publice
subordonate au acþionat în vederea deszãpezirii tuturor arterelor de circulaþie (strãzi ºi trotuare) de pe raza Municipiului,
utilajele împrãºtiind peste 100
tone de sare ºi nisip. De asemenea, peste 35 de angajaþi ai Primãriei, alãturi de angajaþi ai
PIEÞE PREST, ADP, APAVIL

au curãþat trotuarele adiacente
sediilor instituþiilor publice mai
sus menþionate. Reprezentanþii
Primãriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, alãturi de cei ai PIEÞE PREST, ADP, APAVIL lucreazã permanent, de peste 48
de ore, cu toate cele 25 utilaje
din dotare (buldoexcavator, miniexcavator, wola, bobcat-uri
pentru curãþat trotuare, 3 tractoare cu remorci). Au fost achiziþionate pânã în prezent alte
100 t de sare, în ciuda faptului
cã angajaþii SALROM au intrat
în grevã.
Primãria Municipiului Râmnicu Vâlcea mulþumeºte Centrului de Instruire «Panait Donici» ºi ISU Vâlcea pentru cã
au ajutat la curãþarea cãilor de
acces înspre zonele adiacente
instituþiilor lor ºi face apel în
egalã mãsurã atât la persoanele
juridice, cât ºi la Asociaþiile de
proprietari ºi proprietarii de
case particulare din oraº, sã dea
dovadã de spirit civic ºi sã se
conformeze normelor de salubrizare aprobate prin Hotãrârea
Consiliului Local nr.50/2006,
prin deszãpezirea trotuarelor
din faþa sediilor ºi a locuinþelor
proprietate personalã.
Precizãm cã pânã la data emiterii prezentului comunicat de
presã, nu au fost semnalate evenimente rutiere majore (ciocniri, avarii auto) în trafic”, a informat Primãria Râmnicu Vâlcea.

Publicitate

ropunerea executivului
a trecut fãrã probleme
de votul consilierilor
locali, dar lãturile au fost vãrsate în capul primarului Gutãu.
Imediat, cei de la Corala academicã au conceput o scrisoare pe care au rãspândit-o în spaþiul virtual, fãcându-l pe primar
”demolator”, ”laº”, ”inflexibil”,
un edil care ”a fost preocupat
permanent sã menþinã în oraº o
stare de inculturã”, care ”priveazã cetãþenii de ºansa de a
evolua”, ºi care ”încurajeazã
legea ºezutului pe bãnci”. Am
redat doar câteva epitete din
abundenþa ”academicã” a acestui text furios, din care am înþeles cã edilul este un ticãlos, iar

tura nu îmbogãþesc bugetul
unei comunitãþi, ci sufletul ei.
Este un fel de compromis pe
care trebuie sã îl accepte oricare primar care doreºte respect ºi sprijin.
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

D

Cum era sã dau
în apoplexie

e la o vreme nu prea
mai pot sã adorm fãrã
legãnatul de circumstanþã al vorbelor de clacã politicianiste, aºa cã rad pe rând
cu telecomanda emisiunile
peste care plouã ºi tunã cu
breaking news-uri. Aceeaºi
ciorbã, aceiaºi poftiþi în funcþie de meniul ºi afinitãþile
posturilor, care cu puterea,
care împotrivã. E miercuri searã, ceasurile înainteazã spre
miez de noapte cu o coadã de
filmuleþ, cu sport ºi analize mai
ceva ca-n spitale. Ajung în
punctul când casc o datã la
douã minute, dar îl surprind pe
moderator într-o explozie de
nervi ºi draci. Pãi cei de la PSD
ºi ALDE, plus de la UDMR
(de la care n-avem pretenþii
morale, cu atât mai puþin istorice), au trãdat neamul ºi þara,
breaking news, dar mai întâi
pauzã comercialã. M-am zvârcolit toatã noaptea, nevenindumi a crede. Ceva scãpa logicii, nu se lega. Site-urile de a
doua zi nu m-au dumirit, senatorul cutare a dat comanda
batjocurii naþionale, iar tripleta de farisei PSD-ALDEUDMR s-a conformat. Gata cu
înãlþarea drapelului naþional la
1 Decembrie. ªi Centenarul?
E la unguri! PSD a uitat sloganul ”Mândri cã suntem români” (sã le fie ruºine, dau din
buze mãrunt). În anul Centenarului, carevasãzicã, au votat
împotriva arborãrii tricolorului
de Ziua Naþionalã. Nu stau
prea bine cu inima când devine cord, dar un huo rãspicat nu
se poate sã-mi scape. În fine,

mã dumiresc. Uite, soro: e vorba de un proiect de lege iniþiat
de PNL care cerea arborarea
drapelului naþional cu cinci zile
înainte de 1 Decembrie. Altminteri, Legea nr.75 din 16 iulie 1994 spune clar ºi limpede,
între literele a) ºi f), cã toate
sunt la locul lor: arborarea temporarã a drapelului, intonarea
imnului naþional ºi folosirea sigiliilor cu stema României.
Este obligatoriu, deci, ca în
ziua sãrbãtorii naþionale tricolorul sã fie expus la locul cuvenit. Nici ”corigenþii la istorie” din PSD, nici ”trãdãtorii de
þarã” de la ALDE, nici aventurierii de la UDMR nu au dat cu
bãþul împotrivã. În discuþie era
doar propunerea PNL (adâncã!...) de a face ca drapelul naþional sã fâlfâie cu cinci zile
înainte ”pe bulevardele principale, la oraºe ºi pe strãzile principale la sate”. Doar la oraºe ºi
sate? Nu ºi în municipii?! Cu
toate legile în vigoare, inclusiv
ºi mai ales cu Legea organizãrii administrativ-teritoriale din
1968 republicatã în 1981, nicio
instanþã nu îl poate condamna
pe primarul de municipiu pentru cã nu a arborat drapelul naþional aºa înþelegând el, nu ºi
municipiile, unde scrie? Dintro bombã de scandal fãrã focos,
dintr-un delir de surescitare a
poporului român, cum cã, de
Centenar, i se trage pãmântul
strãmoºesc de sub picioare, era
sã dau în apoplexie. Nu fãrã ai taxa cum trebuie pe lãtrãtorii
de ocazie, m-am rugat cordului sã redevinã inimã, dar frumos ne ºade?
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SPECIAL
de Cosmin Pretorian

A

nins abundent în primele 36 de ore ale
sãptãmânii în Craiova, trezind brusc din amorþire o parte a clasei politice
doljene. Pe fondul unor reale sincope ale administraþiei
pesediste în efortul de a scoate oraºul de sub dominaþia
troienelor, liberalii craioveni
s-au dezlãnþuit împotriva primarului Mihail Genoiu în plinã ºedinþã a Consiliului Local. Dupã o lungã luare de
cuvânt a primarului Craiovei,
din care cei prezenþi la ºedinþa Consiliului Local ar fi trebuit sã înþeleagã ce eforturi
titanice s-au fãcut pentru a
scoate oraºul de sub nãmeþi,
consilierul liberal Doru Câplea a lansat un atac de o virulenþã fãrã precedent, acuzând, printre rânduri, administraþia pesedistã a urbei de
o crasã incompetenþã.

Peneliºtii au dat
startul scandalului
on-line
„Meciul“ dintre cele douã
tabere fusese prefaþat încã din
seara zilei de luni, atunci
când pentru prima datã un
penelist a luat atitudine împotriva vizibilei probleme a
autoritãþilor în a face strãzile
oraºului circulabile. Pe pagina sa de facebook, Doru Câplea a postat o serie de fotografii în care arãta dezastrul
de pe strãzile Craiovei în antitezã cu angajaþii Salubritãþii care fãcuserã lunã trotuarul din faþa primãriei. „Domnule Genoiu, treziþi-vã!!!
Acum nu vã mai lãudaþi cu
«performanþa administraþiei
PSD?» Înþeleg cã în faþa primãriei angajaþii Salubritãþii
au curãþat ca în palmã ca sã
nu vã luxaþi vreo gleznã, dar
pe strãzile Craiovei este dezastru!!! Ce sã mai vorbim de
strãzile din cartiere ºi de trotuare! Ce s-a întâmplat în
acest an? Unde sunt firmele
de deszãpezire cãrora le plãtim milioane de euro anual?“,
a „lovit“ primul consilierul
local Câplea.
Replica a venit de unde nimeni nu se aºtepta... „Craiova este de douã zile sub cod
portocaliu de ninsoare, cod
portocaliu de viscol ºi cod
portocaliu de ger. Atunci

Codul portocaliu ºi cãderile masive de zãpadã
de la începutul acestei sãptãmâni au încins
spiritele pe scena politicã doljeanã. Supãraþi de
modul în care administraþia pesedistã a organizat ºi coordonat operaþiunile de deszãpezire,
consilierii PNL, avându-l ca vârf de lance pe
Doru Câplea, au lansat un atac de o virulenþã
fãrã precedent la adresa primarului Mihai Genoiu ºi a echipei sale administrative în plinã
ºedinþã de Consiliu Judeþean. În paralel, strategic, au publicat pe facebook imagini apocaliptice cu numeroase cartiere craiovene aproape
izolate de viscolul persistent. Pesediºtii s-au
regrupat strategic ºi au contraatacat devastator: o echipã de ºoc a partidului, în frunte cu un
angajat al Primãriei Craiova, Lucian Prejbeanu,
fost penelist de seamã, s-au repezit cu lopeþile
ºi au înlãturat liberalilor zãpada din faþa sediului din Rovine. Iar pe facebook, filmarea a fãcut
furori!
când nu ai o zi de muncã, atunci
când nu ºtii ce implicã o activitate de anvergurã, aºa cum este
cea de deszãpezire, mai ai o soluþie: sã stai la cãldurã ºi sã critici. Nu conteazã cã nu-þi dai
zãpada din faþa porþii sau din
faþa blocului, trebuie sã-i criticãm pe cei care sunt în teren de
zeci de ore! E ºi normal, ne pricepem cel mai bine la sport,
agriculturã, politicã, dar mai
avem o nouã competenþã... deszãpezirea! Nici nu mai conteazã cã, în acest moment (marþi,
la amiazã n.red.), oraºul este la
“negru” (pe fondul unei ninsori
care cade, neîncetat, de duminicã!). Trebuie sã criticãm!
Pentru a termina într-o manierã pozitivã, mai jos vreau sã vã
propun câteva fotografii ale
unor cetãþeni care stau pe aceeaºi stradã, de numai 200 de
metri, oameni care demonstreazã cã spiritul civic nu a murit.

Ei sunt cetãþeni adevãraþi! Felicitãri!“, a postat dojenitor viceprimarul Adrian Cosman, nu
fãrã temei pânã la un punct.

PSD, ordin
pe unitate: cu
Prejbeanu, la atac!
Apogeul acestei dispute avea
sã fie atins marþi dupã-amiazã,
atunci când mai mulþi pesediºti,
în frunte cu consilierul local
Lucian Dindiricã ºi neobositul
viceprimar Cosman, au postat ºi
share-uit pe aceeaºi reþea de
socializare un clip video în care
mai mulþi tineri înarmaþi cu lopeþi au dat zãpada din faþa sediului organizaþiei municipale
din cartierul Rovine. „Apel
umanitar: sã-i ajutãm pe colegii de la #PNL sã iasã din sediul
de partid. Sunt blocaþi pe facebook... Poate aºa îi aducem în
lumea realã! «Ieºi copile cu pã-
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rãzboi cu victime
pe facebook
ruºine pentru acest oraº!
Probabil v-a deranjat faptul cã
în cadrul ºedinþei de astãzi a
Consiliului Local Craiova am
avut curajul sã vã sesizãm incompetenþa ºi sã vã cerem explicaþii în privinþa modului dezastruos în care se desfãºoarã
deszãpezirea în Craiova ºi aþi
recurs la practici care nu vã fac
cinste. În încercarea de a-i discredita pe cei care vi se opun,
v-aþi trimis consilierul personal
(Lucian Prejbeanu - domnul cu
aparatul foto în mânã, aflat în
timpul programului ºi plãtit din
bani publici) sã organizeze o
scenetã în faþa unui sediu PNL
care nu este utilizat aproape
deloc pe perioada iernii, activitatea desfãºurându-se la sediul
din centru. Chiar credeþi cã cetãþenii Craiovei pot fi prostiþi
atât de uºor ºi nu realizeazã bãtaia de joc în care se face deszãpezirea în Craiova?!
Prin astfel de încercãri de
manipulare, folosindu-vã anga-

jaþii din primãrie pentru acþiuni
de propagandã politicã în timp
ce oamenii suferã în cartiere din
cauza zãpezii, daþi dovadã cã
dintr-un simplu traseist plimbat
de mânuþã de fosta primãriþã aþi
ajuns un PSD-ist veritabil, gata
sã recurgã la tehnici ºi manevre
de manipulare pentru a-ºi salva
pielea. În poze, se vede clar cum
cei trimiºi de dumneavoastrã au
venit pentru a organiza o scenetã, nicidecum din spirit civic,
au curãþat câþiva metri pãtraþi
pentru poze, însã au lãsat trotuarul plin de gheaþã. Mulþumesc colegilor mei care au curãþat trotuarul ºi au ajutat o
doamnã sã-ºi deszãpezeascã
maºina aflatã chiar lângã zona
în care PSD-iºtii domnului primar ºi-au desfãºurat sceneta!“

Dacã nu-l mai avem
pe Nedelescu,
ar trebui sã-l
reinventãm!
Dincolo de aceastã hârjonealã politicã din mediul on-line,
utilã oraºului din multe puncte
de vedere, realitatea nu poate fi
decât una singurã. Luni, când
viscolul a pust stãpânire pe Craiova, reacþia firmei angajate de
Primãria Craiovei sã facã deszãpezirea, SC Salubritate SRL,
a fost una lentã ºi lipsitã de ori-

ce anvergurã. Strãzile din
multe cartiere craiovene ºi
chiar unele din principalele
bulevarde ale oraºului erau
pline de zãpadã, în timp ce
puþinii pietoni care au îndrãznit sã iasã din casã în seara
zilei de luni au fost obligaþi
sã circule pe partea carosabilã a strãzilor pentru cã pe
trotuare, din loc în loc, troienele atingeau chiar ºi o jumãtate de metru. Acesta a fost
preþul plãtit de craioveni pentru cã unicul criteriu de departajare la licitaþia organizatã de primãrie a fost preþul cel
mai mic al ofertanþilor! Era
clar pentru toatã lumea cã sereleul primãriei va fi incapabil sã se descurce în cazuri
extreme, aºa cum au fost condiþiile atmosferice pe parcursul zilei de luni. Marþi însã,
dupã orele 10.00, probabil cã
„urechiaþi“ vârtos de primarul Genoiu, angajaþii Salubritãþii ºi funcþionarii publici cu
competenþe în domeniu din
Primãria Craiova, moleºiþi
probabil de mãririle salariale din ultimele luni, au dovedit cã, dacã se vrea, se poate,
însã frica pare a fi singurul
stimul la care se mai rãspunde prompt. ªi parcã, gândindu-mã la vremuri demult
apuse, mi se face dor de nea
Gigi Nedelescu!

Prejbeanu, angajat la primãrie sau la partid?
rul bãlai ºi râde la soare!» UPDATE: tineri cu suflet mare leau fãcut curat în faþa sediului.
Felicitãri, Bogdan Iliescu, þie ºi
prietenilor tãi!“, posta, batjocoritor, Dindiricã, sancþionând o
neglijenþã liberalã care merita
acest cartonaº „galben spre
roºu“. Tonul a fost pãstrat ºi de
Cosman în share-ul de pe pagina sa: „Fugiþi de aici, e trucaj!
Ei vor sã facã administraþie ºi
nu sunt in stare sã-ºi facã curãþenie în propria ogradã?“
Reacþia liberalã a fost una pe
mãsurã. Consiliera localã Adriana Ungureanu, mult mai cunoscutã sub apelativul Vivien,
o persoanã pe care unii, pe la
colþuri, o acuzau de colaboraþionism cu administraþia pesedistã, a þinut sã-ºi arate ataºamentul faþã de PNL ºi a reacþionat
furioasã pe facebook: „Deszãpeziþii pe craiovenii din Romaneºti, Brestei, Brazdã, Craioviwww.indiscret.ro

þa, Rovine....... vai de picioare
... cã de cap ...nu e .....sediul este
închis de 6 luni dacã nu ºtiaþi ºi
deszãpeziþi stradaaaaaaaaaaa
leneºilor!“
Cireaºa de pe nãmete a înfipto, însã, acelaºi neobosit Doru
Câplea, cel care a reuºit sã punã
mâna pe niºte fotografii din care
reiese, fãrã putinþã de tãgadã, cã
persoana care filma de zor echipele de deszãpezire pesediste
sosite în faþa sediului PNL era
taman consilierul primarului,
Lucian Prejbeanu. Cameramanul de ocazie, angajat al Primãriei Craiova ºi apolitic în prezent, era obiºnuit cu împrejurimile, având în vedere cã pânã
în urmã cu un an era un membru de vazã al organizaiei municipale liberale. Evident, Câplea nu a ratat ocazia de a-ºi
plãti poliþele, folosindu-se de
aceeaºi reþea de socializare:
„Domnule Genoiu, sunteþi o
28 februarie - 6 martie 2018
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ACTUALITATE
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

P

P

ersonal, sper cã toatã
odiseea legatã de criza
DNA ºi reintrarea statului român în matca sa constituþionalã sã se încheie cât
mai repede.
Nicãieri în lume o instituþie
nu stã într-un singur om. Peste
tot în lume, atunci când o instituþie sau reprezentanþi ai sãi
comit fapte care pun un mare
semn de întrebare asupra respectãrii legalitãþii, acea instituþie intrã într-un audit serios
ºi într-o reforma utilã, raþionalã, indicatã de rezultatele acestui audit.
De altfel, aºezarea durabilã
a unui fundament de raþionalitate la baza tuturor politicilor
publice din România ne-ar ajuta enorm sã progresãm.
Anii care urmeazã vor fi decisivi pentru dezvoltarea competitivã pe termen lung a þãrii
noastre. De aceea, se impune
o pledoarie serioasã pentru raþionalitate în construirea prioritãþilor pe agenda publicã, dar
mai cu seama în raport cu atitudinea decidenþilor faþã de resursele financiare. Când zic
resurse financiare, zic bani
publici ºi bani europeni.
Bugetul statului român nu
este un sac fãrã fund. În materia gestionãrii banilor publici,
diverºii ordonatori de credite
trebuie sã asume un comportament economic similar celui
din mediu privat. Adicã alocare de resurse pe bazã de obiective mãsurabile. Adicã aºeza-

Vâlcea: Patru ºcoli îºi suspendã
cursurile din cauza zãpezii
vederea asigurãrii siguranþei
elevilor ºi a personalului didactic ºi nedidactic, 4 unitãþi de învãþãmânt din judeþul Vâlcea au
solicitat aprobarea suspendãrii
cursurilor dupã cum urmeazã:
-ªcoala Gimnazialã Runcu
(suspendare cursuri în data
28.02.2018);
-ªcoala Gimnazialã Stoileºti
(suspendare cursuri în data
28.02.2018);
-ªcoala Gimnazialã Stoileºti-

Urºi (suspendare în data
28.02.2018);
-Liceul Teoretic Lãdeºti (suspendare în perioada 28.0201.03.2018).
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Vâlcea va monitoriza cu atenþie situaþia unitãþilor de învãþãmânt din judeþ pentru a decide,
în funcþie de condiþiile meteorologice, asupra eventualelor
mãsuri de suspendare a cursurilor” a precizat IªJ Vâlcea.

rea principiului competitivitãþii la baza deciziilor privind
cheltuirea lor. Ne place sau nu,
sunt zone în care gestionarea
banilor publici nu respectã astfel de criterii precum cele invocate mai sus.
Nu pledez aici apriori pentru reduceri de personal sau
reduceri de salarii. Pledez însã
clar pentru menþinerea unui
anumit nivel raþional ºi competitiv al cheltuielilor bugetare ºi
evitarea creºterilor de funcþionare a aparatului administrativ,
a cheltuielilor generale privind
funcþionarea statului.
Ca liberal, pe mine mã intereseazã dezvoltarea, nu doar
administrarea. ªi ºtiu cã fãrã
investiþii nu poate fi vorba de
dezvoltare. Nici la nivel general, nici la nivelul comunitãþilor locale.
Datele ne aratã cã vom avea
ºi în acest an o creºtere economicã importantã. Vor fi
bani, important este ce vom
face cu ei! Orientarea lor inteligentã cãtre investiþii este singura decizie raþionalã. Altfel,
riscãm ca într-un orizont de
timp nu foarte îndepãrtat sã întâmpinãm dificultãþi în creºterea veniturilor cetãþenilor, fie
ele salarii sau pensii.
Din aceastã perspectivã,
apelul ministrului de finanþe ca
toþi ordonatorii de credite sã
facã un audit la sânge asupra
cheltuielilor de funcþionare mi
se pare unul raþional ºi, prin
urmare, bine-venit.

Publicitate

atru ºcoli din judeþul
Vâlcea îºi suspendã cursurile din cauza zãpezii
ºi a gerului, potrivit Inspectoratului ªcolar Judeþean Vâlcea.
În cazul a trei dintre ºcoli, elevii sunt liberi pe 28 februarie,
iar cea de-a patra unitate de învãþãmânt va fi închisã între
28.02 ºi 01.03.2018, a anunþat
IªJ.
„Având în vedere condiþiile
meteorologice nefavorabile, în

Statul raþional
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Drumurile judeþene, 9
prioritate pentru 2018
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ADMINISTRAÞIE

rea Culei Cernãteºti de Cula
Brabova.

„Drumurile sunt
vitale“

Dupã mai mulþi ani în care s-a axat pe investiþiile în sãnãtate ºi protecþia mediului (vorbind aici
despre masterplanul de apã ºi canal, precum ºi
de masterplanul de deºeuri), Consiliul Judeþean
Dolj ºi-a fixat noua þintã: infrastructura de
transport. Aºa se face cã, în bugetul de investiþii pentru 2018, instituþia a alocat peste 61 de
milioane de lei, bani care vor merge, cu precãdere, cãtre reabilitarea ºi modernizarea mai
multor drumuri judeþene. Sectorul transporturi
este cel mai bine bugetat, iar cele zece proiecte
majore de drumuri însumeazã cea mai mare
suprafaþã pe care CJ Dolj a avut-o ca investiþie
din ’90 ºi pânã în prezent. Sunt începute proiecte pentru 210 km de drumuri“, spune vicepreºedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.
de Dan Olteanu

D

e departe cel mai important proiect, atât în
ceea ce priveºte suma
totalã, cât ºi ca lungime, este DJ
522 Craiova - Cetate. Vorbim
despre modernizarea a 67,5 kilometri de parte carosabilã,
amenajarea a peste 20 de km de
trotuare, construirea a 11 podeþe ºi modernizarea altor 40 de
poduri ºi podeþe deja existente,
precum ºi de amenajarea mai
multor staþii de autobuz, dar ºi
a unei piste pentru bicicliºti în
lungime de 21,2 kilometri. Proiectul, în valoare de peste 37 de
milioane de euro, va fi realizat
printr-un proiect european, autoritãþile judeþene estimând cã
www.indiscret.ro

16 milioane de euro; precum ºi
modernizarea drumului Giurgiþa - Bãileºti - Moþãþei - Unirea Pleniþa, o porþiune de 55 de kilometri care ar urma sã fie împãrþitã în douã loturi.

Multe proiecte
finanþate prin PNDL
Pe lângã proiectele cu finanþare europeanã, CJ Dolj va implementa mai multe proiecte a
cãror finanþare se face prin Programul Naþional de Dezvoltare
Localã. Unul dintre acestea vi-

zeazã modernizarea DJ 542
Amãrãºtii de Jos - Dãbuleni limita judeþului Olt, un proiect
în valoare de aproape 17 milioane de euro. De asemenea, tot
cu bani de la guvern se vor moderniza aproximativ 8 kilometri
de drum în zona comunei Bulzeºti. Este vorba despre DJ
643D, un tronson pentru care
vor fi cheltuite 8,2 milioane de
euro. Totodatã, autoritãþile au în
vedere reabilitarea unui drum
între localitãþile Gogoºu - Sopot - Beloþ, care încearcã lega-

În plus, conducerea CJ Dolj
îºi doreºte o reactualizare a documentaþiei care priveºte reabilitarea drumului care face legãtura între localitãþile Albeºti Jieni - Mischii ºi pânã la graniþa cu judeþul Olt, un tronson de
aproape 55 de kilometri pentru
care va încerca, de asemenea, sã
acceseze un proiect cu finanþare nerambursabilã. „Dupã ce
ne-am ocupat de serviciile comunitare, mã refer aici la reþelele de apã ºi canalizare, plus
masterplanul de deºeuri, domenii extrem de importante pentru noi toþi, a venit rândul sã ne
axãm pe drumuri, poate cea mai
importantã problemã. Astfel,
suntem hotãrâþi sã investim cât
se poate de mult. Întâi fonduri
europene, apoi bani veniþi de la
guvern prin PNDL. Am câºtigat numeroase proiecte, avem
depuse alte proiecte ºi sperãm
sã nu avem probleme în a le
implementa. De asemenea,
vom investi bani ºi din bugetul
nostru propriu. Þinta noastrã
este sã atingem mãcar 25 de kilometri de covor asfaltic, cât am
fãcut ºi în 2017, lucrãri pe care
le executãm cu firma noastrã SC LDP“, a declarat Cosmin
Vasile, vicepreºedinte CJ Dolj.
Acesta spune cã, odatã cu finalizarea proiectelor care sunt începute sau pentru care s-a obþinut deja finanþarea, procentul
drumurilor judeþene modernizate ori reabilitate va sãri de 70%.

în aceastã varã vor fi scoase la
licitaþie contractele de execuþie.
Modernizarea drumului judeþean 552 Craiova – Cetate va
facilita accesul la reþeaua transeuropeanã de transport pentru
locuitorii municipiului Craiova
ºi cei ai comunelor Bucovãþ,
Terpeziþa, Sãlcuþa, Vârtop, Caraula, Unirea ºi Cetate, populaþia deservitã depãºind 327.000
de locuitori.
Alte proiecte care vor fi derulate cu fonduri europene vizeazã modernizarea drumului
judeþean DJ 652A Cârcea - DN
65, estimat la 5,2 milioane de
euro; modernizarea DJ 561A
Segarcea - Valea Stanciului Zãval, douã tronsoane pentru
care se estimeazã un buget de
28 februarie - 6 martie 2018
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“N-auzirãþi
de-un oltean?”

ACTUALITATE

A

nsamblul Folcloric
„Maria Tanase” din
Craiova va prezenta în
data de 21 martie 2018, ora
19:00, la Teatrul Naional „Marin Sorescu”, spectacolul
“N-auzirãþi de-un oltean?”
La fel de inedit ca ºi dubla
sãrbãtoare din acest an, Ziua
Olteniei ºi Centenarul Marii
Uniri, spectacolul este structurat în trei tablouri prin care dorim sã transmitem publicului
spiritul oltenesc, vesel, iubãreþ
ºi isteþ, dar ºi sentimentul patriotic covârºitor al olteanului, care
prin Mihai Viteazul a înfãptuit

Apavil SA recomandã
mãsuri pentru protejarea
apometrelor
în perioada friguroasã

P

entru a preveni deteriorarea apometrelor,
ca urmare a temperaturilor scãzute, vã recomandãm urmãtoarele mãsuri:
- dacã apometrele sunt montate în cãmine, asiguraþi-vã cã
acestea au capacul închis, nu
lãsaþi capacul puþin ridicat
pentru aerisire nici pe timpul
zilei;
- dacã apometrele sunt montate în subsoluri sau pivniþe,
asiguraþi-vã cã geamurile ºi
uºile sunt închise;
- nu încercaþi sã protejaþi
apometrele cu materiale textile (haine, pãturi etc.), deoarece acestea pãstreazã umiditatea. Recomandãm utilizarea
polistirenului pentru protejare;
- nu folosiþi focul ºi apã fierbinte pentru a dezgheþa apometrul ºi branºamentul. Încercati sã le dezgheþaþi cu apã cãlduþã.
Utilizatorii pot semnala problemele legate de funcþionarea apometrelor la Dispeceratul societãþii - nr. tel. 0250/
820.010, 0350/802.160.
Conform Contractului privind furnizarea (distribuirea)

Prima Unire a celor trei Principate ce formeazã astãzi România.
Din tabloul istoric vor face
parte cele 4 figuri marcante ale
oltenilor: Mihai Viteazul, Tudor
Vladimirescu, Iancu Jianu ºi
Constantin Brâncoveanu.
Avem o colaborare unicã în
istoria instituþiei noastre cu
Muzica Militarã a Garnizoanei
Craiova ºi Corul Liceului Militar ce vor susþine un moment
artistic alãturi de soliºtii: Mariana Ionescu Cãpitãnescu, Niculina Stoican, Petricã Mîu Stoian, Constantin Enceanu, Ma-

rius Mãgureanu, Lavinia Bîrsoghe, Liliana Popa, Aneta ªiºu,
Manuela Motocu, Liviu Dicã,
Cristian Bãnãþeanu, Ciri Mayer ºi de formaþia de dansuri a
ansamblului, condusã de Ionel
Garoafã.
Orchestra ansamblului va fi
dirijatã de maestrul Nicolae
Drãghia.
Scenariul ºi regia spectacolului: conf. univ. dr. habil. Gabriela Rusu-Pãsãrin.
Scenografia Niculina Stoican.
Evenimentul este susþinut de
Primãria Municipiului Craiova.

apei potabile, canalizarea apei
uzate, menajere ºi meteorice,
precum ºi epurarea acestora în
vederea evacuarii în emisar,
utilizatorii au obligaþia sã ia
mãsuri conform recomandãrilor operatorului, pentru
protecþia contra îngheþului a
instalaþiilor de mãsurare din
cãminul de apometru, dacã
acesta este amplasat pe proprietatea sa.
De asemenea, în procesulverbal de montaj al apometrului este menþionat ,,Contorul rãmâne în grija consumatorului, iar acesta rãspunde de integritatea lui ºi protejarea acestuia împotriva
îngheþului.
În cazul în care contorul sa defectat din vina consumatorului, acesta va achita costul deteriorãrii, inclusiv lucrãrile de demontare, reparare,
verificare ºi remontare.”
Reparaþia apometrelor constã în înlocuirea pieselor deteriorate de înghet. Fiecare reparaþie a mijlocului de mãsurã
este urmatã de verificarea metrologicã. Aceasta este o condiþie impusã de Biroul Român
de Metrologie.

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.
28 februarie - 6 martie 2018
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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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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ACTUALITATE
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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Biroul Permanent Naþional
al PES activists România –
întâlnire la Râmnicu Vâlcea

B

iroul Permanent Naþional al PES activists
România s-a reunit pe
24 februarie a.c. la Râmnicu
Vâlcea pentru a discuta despre
agenda viitoare a organizaþiei,
acþiunile programate ºi demersurile prin care va sprijini activitatea europeanã a Guvernului
României ºi a Partidului Social
Democrat.
Militanþii specializaþi în afaceri europene ai Partidului Social Democrat, conduºi de ministrul delegat pentru afaceri
europene, Victor Negrescu, au
reiterat susþinerea pentru demersul conducerii partidului de
a lansa la Congresul PSD un
nou program politic care sã se
axeze pe politica de dezvoltare
a României în context european.
La eveniment au mai participat
preºedintele PSD Vâlcea, Constantin Rãdulescu, senatorul
Matei Bogdan ºi deputatul Vasile Cocoº.

PES activists, o reþea
europeanã alcãtuitã
din membrii a trei
curente politice

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

Potrivit portalului de prezentare, „PES activists este o reþea europeanã ce reuneºte
membrii partidelor socialiste,

social-democrate ºi laburiste
europene. Creatã inþial în mai
2006 ca o comunitate virtualã
capabilã sã asigure interacþionarea ºi schimburile de experienþã între membrii partidelor
europene, PES activists a întâlnit un rapid succes la nivel european numãrând în prezent
peste 90.000 de înscriºi ºi circa 90 de grupuri active în diverse oraºe europene.
În prezent, în România existã
peste 10.000 de membri PES
activists ºi organizaþia se mândreºte cu o medie de 3 evenimente pe lunã ºi aproximativ
500 de acþiuni organizate de la
înfiinþarea sa în 2007. Activiºtii întãresc valorile PES prin
participarea la campanii, prin
promovarea dezbaterilor pe
tema politicilor europene stimulând un contact permanent ºi
eficient cu societatea civilã.
PES activists organizeazã de
asemenea schimburi de experienþã politicã în întreaga Europã,
susinând campanii pe strãzi sau
on-line, împãrtãºind informaþii ºi
idei ºi luând parte la întâlnirile
ºi activitãþile PES. Mai mult decât atât, militanþii PES organizeazã întâlniri, scriu blogguri ºi
interviuri cu politicienii de top
ai Europei pe website-ul PES”
anunþã PES activists.

28 februarie - 6 martie 2018
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Profesoara care 13
lucreazã mãrþiºoare
cu dragoste
REPORTAJ

de Mihaela Bobaru

A

na Anghel a format multe generaþii de elevi în
cele peste trei decenii
petrecute la catedrã. De ºase ani
a ieºit la pensie. Deºi ar fi putut
opta pentru a da meditaþii la limba românã sau la francezã, a ales
sã se dedice unui domeniu care
îi aduce multã bucurie. Profesoara lucreazã tot felul de obiecte
hand-made. Dintre acestea, cele
care îi merg cel mai mult la suflet sunt mãrþiºoarele.
”Îmi place sã cred cã prin
ceea ce fac aduc un strop de primãvarã în inimile celor care le
cumpãrã, un gram de bucurie
pentru cei cãrora le ofer. În mod
special elevilor ºi bãtrânilor
care îºi doresc mãrþiºoarele
mele, dar nu au suficienþi bani
pentru a cumpãra atâte pe câte
îºi doresc“, ne-a declarat doamna profesoarã. Ea face mãrþiºoare de când a ieºit la pensie, astfel cã “timpul trece mai repede
ºi mai frumos”. Tot de atâta timp,
în preajma zilei de 1 Martie îºi
scoate munca la vânzare. Frumuseþea mãrþiºoarelor ieºite din
imaginaþia ºi dibãcia fostului
dascãl este extrem de apreciatã.

A pus suflet
pentru a aduce
un strop de bucurie
Mãrþiºoarele scoase la vânzare sunt speciale atât prin design,
cât ºi ca urmare a materialelor
diverse utilizate la realizarea lor.
Cât despre procurarea materia-

lelor, Ana Anghel susþine cã nu
este un lucru greu.
“Folosesc tot felul de materiale, de la mãrgelele gãsite în
lada de zestre a mamei, la bucãþi din costume populare care
nu au mai putut fi recondiþionate, la blãniþã de iepuraº sau
catifea din cea mai bunã calitate. O parte din materia primã
o gãsesc aici, o alta o procur
din diverse þãri, cu ocazia excursiilor fãcute. Vedeþi aceste
inimioare din sticlã de Murano?
Le-am luat la gramaj din Franþa. Când am început sã le lucrez, am apelat la imaginaþie.
Întotdeauna mi-a plãcut sã fac
lucruri speciale, chiar dacã
asta înseamnã de cele mai multe ori multã, foarte multã migalã. Deºi am stabilit un model ºi
am folosit acelaºi material, fiecare mãrþiºor este, în felul lui,
diferit de celãlalt. Dacã vã uitaþi, sunt mãrþiºoare care privite de departe seamãnã, dar
când sunt privite cu atenþie existã ceva care le diferenþiazã. Aºa
se întâmplã cu tot ceea ce este
lucru manual: oricât de multe
ai face din acelaºi model, ele
sunt diferite. Îmi place sã fac
mãrþiºoare din tot felul de materiale. Aici am mãrþiºoare fãcute dintr-o fotã foarte veche pe
care nu am putut sã o recondiþionez. Practic era, aºa, un petic. L-am tãiat bucãþele ºi iatã
ce a ieºit … o minunãþie. Aici
am niºte mãrþiºoare fãcute din
conuri mici de brad. Le-am
aplicat ºtrasuri ºi mãrgele ºi
aratã foarte frumos. Celelalte,

din cutia asta, sunt cu blãniþã
de iepuraº, pe catifea. Am realizat din ele o floricicã specialã, cãreia i-am dat strãlucire
aplicându-i mãrgeluºe. Unele
gãsite acum foarte mulþi ani în
lada de zestre a mamei. ªi tot
aºa. Fiecare mãrþiºor este unic
ºi special. În fiecare dintre ele
am pus un strop de suflet pentru a aduce un gram de bucurie
celor care le cumpãrã”, ne-a
destãinuit Anghel.

Mãrþiºoare
cu dedicaþie
pentru fiecare
Doamna profesoarã susþine cã
în fiecare an, înainte de 1 Martie, scoate la vânzare câteva sute
de minunãþii create de ea în timpul iernii ºi nu numai: ”Nu pot
sã vã spun cã mãrþiºoarele le lucrez doar iarna. Le fac ori de câte
www.indiscret.ro

ori îmi vine o idee sau gãsesc
ceva ce mi-ar putea diversifica
gama de mici obiecte destinate
sã aducã primãvara în sufletele
clienþilor mei”. Cât priveºte timpul necesar realizãrii unui mãrþiºor, creatoarea acestor adevate
opere de artã în miniaturã ne-a
mãrturisit cã diferã: “Sunt mãrþiºoare la care lucrez cinci minute, dar sunt ºi mãrþiºoare pe
care le bibilesc chiar ºi o jumãtate de orã, în funcþie de inspiraþie ºi model. Nu mi-am propus
niciodatã sã stabilesc un ritm
pentru realizarea lor. Las imaginaþia, creativitatea sã decidã
cum sã arate un mãrþiºor, când
sã fie gata”.

Dãruire ºi dibãcie
la preþuri pentru
toate buzunarele
În ciuda migalei cu care sunt

realizate, mãrþiºoarele Anei
Anghel nu au preþuri foarte
mari. Atunci când le pune în
vânzare se gândeºte ºi la clienþii sãi tradiþionali: persoanele
vârstnice ºi copiii.
“Dupã cum vedeþi, preþurile
variazã de la un leu la cinci lei.
Asta nu înseamnã cã dacã vine
un copil ºi vrea sã ia patru mãrþiºoare care costã trei lei unul
ºi are doar 10 lei, pleacã fãrã
ele. Le fac reducere ºi lor ºi
vârstnicilor. Îmi permit pentru
cã este munca mea ºi dacã oferind-o la un preþ mai mic aduc
bucurie, o fac cu mare drag. Nu
fac mãrþiºoare pentru a câºtiga. Am o pensie bunicicã ºi mã
descurc. Am ales sã fac mãrþiºoare pentru cã îmi place ºi astfel îmi ocup timpul ºi ofer bucurie. Aºa se face cã de ºase ani
de când confecþionez mãrþiºoare ºi le vând aici, pe bulevard,
în preajma zilei de 1 Martie, miam fãcut o clientelã a mea. Sunt
oameni care vin an de an, aici,
încã din prima zi. Îmi spun cã
vor sã-ºi aleagã cele mai interesante mãrþiºoare ale mele. Vin
ºi cumpãrã mãrºiºoare fãcute
de mine pentru cã sunt, spun ei,
speciale. Acest lucru îmi creeazã o imensã bucurie”, ni s-a
destãinuit fosta profesoarã de
limba românã ºi francezã.
Doamna Anghel susþine cã
nu poþi crea mãrþiºoare dacã nu
ai câteva calitãþi. În primul rând
este nevoie sã ai imaginaþie, un
simþ al esteticului extrem de
dezvoltat, ºi de rãbdare pentru
a da forma ºi valoarea doritã
mãrþiºorului ºi, în cele din
urmã, sã le realizezi cu multã
dragoste pentru a fi frumoase
ºi de calitate.
28 februarie - 6 martie 2018

Craiovenii,
aºteptaþi
14
la Gaudeamus Craiova

ACTUALITATE

Radio România aduce
primãvara în Craiova,
cu o zi mai devreme!
Odatã cu Târgul Gaudeamus. Sãrbãtoarea
cãrþii, în format de
primãvarã, va avea loc
în acest an între 28
februarie ºi 4 martie,
în spaþiul familiar ºi
drag craiovenilor, care
a gãzduit toate cele 16
ediþii precedente:
foaierul Teatrului
Naþional “Marin Sorescu“.

T

ârgul Gaudeamus Craiova, eveniment care inaugureazã Programul
LECTURA în fiecare an de
Mãrþiºor ºi care, timp de cinci
zile, transformã Cetatea Bãniei
în punctul de atracþie al pieþei
naþionale de carte, este organizat de Radio România, prin
Echipa Gaudeamus ºi Radio
Oltenia Craiova. 16 ediþii, peste 199.000 de vizitatori, sute de
evenimente culturale gãzduite
pânã acum ºi, mai ales, bucuria
miilor de cititori care îi trec pragul an de an, recomandã Gaudeamus Craiova, una dintre cele
mai importante componente ale
Caravanei Gaudeamus, drept un
real reper al vieþii culturale din
aceastã zonã a þãrii.
Deschiderea oficialã a ediþiei
2018 va avea loc miercuri, 28
februarie, la ora 12.00, iar programul de vizitare este urmãtorul: miercuri – sâmbãtã, între
orele 10.00 ºi 18.00 ºi duminicã, între orele 10.00 ºi 14.00.
Intrarea publicului este liberã.
ªi în acest an, foaierul Teatrului Naþional devine locul de

întâlnire al celor mai prolifice
ºi creative minþi din aceastã
zonã a þãrii: programul de evenimente al ediþiei, dens ºi variat,
va cuprinde lansãri ºi prezentãri
de carte, dezbateri, întâlniri cu
scriitorii ºi sesiuni de autografe
ºi momente artistice.

Oferta
Din oferta deja tradiþionalã la
Gaudeamus, vã reamintim:
* mii de volume, unele aflate
la prima ediþie în limba românã, pentru toate vârstele ºi gusturile, o selecþie bogatã de titluri
reprezentative pentru piaþa
româneascã – carte, audiobook,
CD/DVD, jocuri educative –
multe dintre ele extrem de
potrivite pentru a fi oferite
celor dragi alãturi de sau chiar
în locul tradiþionalului mãrþiºor,
de 1 ºi, de ce nu, de 8 Martie;
* importante reduceri de preþuri, pachete ºi oferte promoþionale;
* finala zonalã a Concursului
Naþional de Lecturã „Mircea
Nedelciu”, adresat liceenilor
din clasele terminale;
* proiectul „Invitaþi de nota
10: Olimpicii României”, cu
participarea elevilor din zona
Olteniei premiaþi la concursuri
internaþionale la diverse discipline;
* concursul „Miss Lectura” ºi
Tombola Gaudeamus, ambele
cu premii extrem de atractive;
* proiectul „Cãrþile se întorc
acasã”, prin intermediul cãruia
volumele donate cu prilejul evenimentelor din seria
GAUDEAMUS, începând cu
anul 2010, ajung în biblioteci
publice, majoritatea din mediul
rural, subfinanþate la capitolul
achiziþii.

Arhiepiscopia Râmnicului anunþã posturile clericale vacante
n urma ºedinþei Permanen
þei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Râmnicului, s-a hotãrât scoaterea la concurs a urmãtoarelor posturi clericale:
Protoieria Drãgãºani postul vacant de preot paroh la
Parohia Lungeºti, comuna Lungeºti, cu perioadã de candidare
13.02.2017 - 13.03.2018;
Protoieria Drãgãºani postul vacant de preot paroh la
Parohia ªerbãneºti - ªtefãneºti,
comuna ªtefãneºti, cu perioadã
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de candidare 13.02.2018 13.03.2018;
Protoieria Drãgãºani postul vacant de preot paroh la
Parohia Ioneºtii Govorii, comuna Ioneºti, cu perioadã de candidare 13.02.2018 13.03.2018.
Dosarele candidaþilor ce îndeplinesc condiþiile statutare se
vor depune astfel: preoþii ºi diaconii prin protopopiatul de care
aparþin, iar absolvenþii de teologie nehirotoniþi la Registratura Centrului Eparhial.
www.indiscret.ro

Crampoane

HCM Râmnicu Vâlcea,
victorie categoricã în meciul
cu Dunãrea Brãila

H

CM Râmnicu Vâlcea
se menþine pe locul 3
în etapa 17 din Liga
Naþionalã, poziþie ce asigurã
calificarea în cupele europene.
Pe 24 februarie, echipa vâlceanã de handbal a învins Dunãrea Brãila cu 31- 21 (14-7),
într-un meci incendiar, desfãºurat la Râmnicu Vâlcea în
prezenþa a 1.500 de spectatori.

Antrenorul
Aurelian Roºca:
„Ne aºteaptã
un joc foarte greu
la Slatina, apoi
acasã cu Clujul”

salã aproape plinã, noi pentru
fani jucãm ºi sperãm sã facem
partide bune în continuare. Vom
lua fiecare meci în parte, ne aºteaptã un joc foarte greu la Slatina, apoi acasã cu Clujul, sunt
douã echipe în cãutare de puncte pentru supravieþuire în Liga
Naþionalã. Sã nu uitãm ºi jocul
de cupã, în deplasare, la Braºov,
ne aºteaptã un alt meci greu.
Sperãm sã legãm ºirul victoriilor ºi sã aducem din nou oamenii în Sala Traian. Cupa este o
variantã în plus pentru calificarea în Europa, dar sunt echipe
foarte bune ºi este greu ºi aco-

de Virgil Dumitrescu

SPORT

lo, campionatul ºi cupa se
vor juca pânã în fiecare secundã” a declarat Aurelian
Roºca.

Zece paºi pânã la titlu
upã lupte seculare, cunoaºtem echipele care
vor evolua în play-off
pentru câºtigarea titlului de
campioanã a þãrii la fotbal, în
funcþie de punctajul înjumãtãþit: CFR Cluj - 30, FCSB - 28,
CSU Craiova - 26, Astra - 22,
Viitorul - 22, CSMS Iaºi - 20.
Prima etapã a play-off-ului:
CFR Cluj - CSMS Iaºi (3 martie), FCSB - Viitorul (4 martie)
ºi CSU Craiova - Astra (5 martie). Poate doar moldovenii sã
aibã ºanse minime, în rest, separaþia puterilor din Liga I nu e
nici pe departe una bãtutã în
cuie. Avem ºi un clasament, interesant, al celor ºase, pe baza
rezultatelor directe: CFR Cluj 20 p, CSU Craiova - 18, Viitorul - 13, Astra - 11, FCSB - 11,
CSMS Iaºi - 8. Craiova este
egala CFR-ului (1-2, 2-1), ca ºi
FCSB (1-1,1-1), iar aceasta din
urmã se aflã peste Craiova (11, 5-2), dar sub Iaºi (1-1,0-1).
Ultima partidã a oltenilor din
campionatul de 14 echipe s-a
soldat cu un semieºec: 1-1, pe
noul ”Ion Oblemenco”, cu ACS
Poli Timiºoara, unde mai pui,
absolut surprinzãtor, cã bãnãþenii au fost cei care au deschis
scorul. Antrenorul Devis Mangia s-a arãtat nemulþumit de
douã lucruri: cã echipa s-a întrebuinþat doar 40-42 de minute ºi cã terenul a lãsat de dorit:
”A fost cel mai prost gazon de
la începutul sezonului”. Playoff-ul se va încheia pe 12 mai,
când campioanei i se va înmâna trofeul, dar ce urmeazã? e
întrebarea. Antecedentele nu

D

Formaþia
câºtigãtoare:
HCM: Blazek, Razum –
Florica 7, Fernandez 5, Bãcãoanu 5, Glibko 3, Lopez 3,
Adespii 3, Gavrilã 1, Manea
1, Vukcevic 1, Vasileuskaya
1, Badea 1, Khouildi, Krnic.
Antrenori: Aurelian Roºca
(principal), Gheorghe Sbora,
Ionel Gheorghe

Antrenorul principal Aurelian Roºca le-a mulþumit fanilor prezenþi în Sala ”Traian”
ºi le-a promis cã HCM va încerca sã lege ºirul victoriilor
pentru a-ºi îndeplini obiectivele. ”Mulþumesc fanilor
pentru faptul cã, dupã cele
douã înfrângeri din campionat, au venit sã ne susþinã în
continuare, sperãm sã intrãm
din nou în tempoul care ne
trebuie pentru a realiza obiectivul. Ne bucurãm cã a fost o

Noua casã a ªtiinþei, nominalizatã
la „Arena anului 2017”!
Cel mai important
website internaþional
care are legãturã cu
toate stadioanele
lumii, StadiumDB.com,
a realizat un concurs
privind cel mai frumos
stadion al anului 2017.
Pe aceastã listã se
regãseºte ºi noua casã
a ªtiinþei, stadionul
„Ion Oblemenco”.

Cele 10 stadioane
rãmase în
competiþie sunt:
- Gaziantep Stadyumu (Gaziantep, Turcia)

- Luzhniki (Moscova, Rusia)
- Mercedes-Benz Stadium
(Atlanta, USA)
- Samsun 19 Mayis Stadyumu (Samsun, Turcia)
- Stadion St. Petersburg (St.
Petersburg, Rusia)
- Stadion Œl¹ski (Chorzów,
Polonia)
- Stadionul „Ion Oblemenco“
(Craiova, România),
- U Arena (Paris/Nanterre,
Franþa)
- Wanda Metropolitano (Madrid, Spania)
- Yeni Ataturk Stadyumu (Sakarya, Turcia)

www.indiscret.ro

sunt deloc încurajatoare. Campioana de anul trecut, Viitorul,
în ciuda academismului sãu
apreciat de toþi, a scrântit-o rãu
în Europa: 1-0 ºi 0-4 cu Apoel
Nicosia, 1-3 ºi 0-4 cu FC Salzburg. La conferinþa de presã
din Austria, Hagi avea sã declare ceva ce i-a lãsat cu gura cãscatã pe gazetari: ”Aº vrea sã am
în echipã toþi jucãtorii de la Salzburg”. Vicecampioana FCSB a
prins primãvara europeanã, a
împãrþit punctele cu Lazio, dar,
tot schimbând strategia, a uitat
ce are de fãcut pe Olimpico.
România e pe locul 20 în clasamentul coeficienþilor echipelor
de club ºi a ajuns sã se dueleze
cu þãri precum Cipru, Azerbaidjan sau Kazahstan. Fireºte cã
ºi naþionala României din acelaºi covrig se îndoapã. Echipele noastre se logodesc cu titlul
primãvara, nunta þine pânã se
terminã, dar divorþul se oficializeazã odatã cu dezastrul din
Europa, care nu se lasã aºteptat. Folosind un cliºeu, prãpastia dintre fotbalul românesc ºi
cel strãin se cascã vãzând chiar
ºi cu ochii închiºi. E prãpastia
dintre o þarã care se betoneazã
cu transferuri afarã/ de afarã
inapte sã impresioneze ºi restul
lumii ce ne ia la preþ de matineu. Secretul lui Polichinelle: pe
lângã infrastructurã ºi specialiºti, deciºi sã punã umãrul la
redresarea fotbalului, e nevoie
de investitori pentru care miliardele nu conteazã, cum nu conteazã nici România. Eternele
noastre rivalitãþi ce ne mai þin
în viaþã.

PRIMÃRIA ORAªULUI FILIAªI
POLIÞIA ORAªULUI FILIAªI
Roagã toþi participanþii la traficul pe DN 6
(B-dul Racoteanu) sã nu mai opreascã ºi
sã nu mai staþioneze pe banda 1 a sensurilor de mers Craiova - Severin ºi Severin
- Craiova, de pe raza oraºului Filiaºi.
Ca alternativã de parcare, sunt rugaþi sã
foloseascã strãzile laterale care se intersecteazã cu B-dul Racoteanu.
Mulþumim anticipat pentru înþelegere!
Publicitate

A

proximativ 30 de noi
stadioane din lume au
intrat în aceastã compe-

tiþie, iar la începutul acestei sãptãmâni pe listã au rãmas doar
10, în urma voturilor primite.
Ulterior, un juriu îºi va exprima opþiunea, iar pe 7 martie se
va decide arena câºtigãtoare.
Dacã vreþi sã votaþi, o puteþi
face accesând aces link: http://
stadiumdb.com/competitions/
stadium_of_the_year_2017.
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Publicitate

Budeºti-Vâlcea:
Proiecte noi, în pofida
dificultãþilor financiare

Indiscreþii
de Vâlcea

Pe când Traian Bãsescu
dã de pãmânt cu ºefa DNA
ºi o vrea dispãrutã din peisaj, se întâmplã cã în organizaþiile Partidului Miºcarea Popularã (PMP) existe
pãreri diametral opuse.
Numit recent preºedinte
interimar al PMP Vâlcea,
Nicolae Pãtru (foto) i-a fãcut Laurei Codruþa Kovesi
cea mai înfocatã declaraþie
de susþinere din spaþiul politic. “Sunt fan doamna
Kovesi, dacã nu ar fi
existat DNA-ul era jale în
þarã. Îmi este aºa de dragã
doamna Kovesi cã aº luao acasã la mine”, a spus
Pãtru la conferinþa de presã a PMP Vâlcea. Tare,
Nicolae Pãtru! Pe când o
manifestaþie #rezist organizatã de PMP Vâlcea?

Încã un nume
pentru
candidatura
la Primãria
Râmnicu Vâlcea
Prin birourile PNL Vâlcea
circulã un zvon interesant în
ce priveºte candidatul partidului pentru Primãria
Râmnicu Vâlcea: notarul
public Claudia Banu, primvicepreºedinte al organizaþiei judeþene de partid. Pariu cã în câteva zile „surse”
chiar din PNL o vor face pe
Claudia Banu cu ou ºi cu
oþet?
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Miniºtrii PSD,
scumpi la vedere
Miniºtrii PSD se deplaseazã în teritoriu – dacã mai
apucã – în maximã discreþie. În genere, nu prea se
deplaseazã, lucru total nefiresc ºi în premierã, de când
acest partid s-a întors la guvernare. Asta este pesemne
o strategie, dacã nu cumva,
sfidare ºi ignoranþã. Pesemne, fetele ºi bãieþii din Guvern nu sunt lãsaþi sã dea
ochi cu presa ori cu cetãþenii, dacã iese rãu? În plus,
pare cã un singur OM de la
Bucureºti trebuie sã transmitã mesaje cãtre naþiune.
Sâmbãtã, 24 februarie, la
Râmnicu Vâlcea a venit
Victor Negulescu, ministru
delegat pentru afaceri europene. În spaþiul public a apãrut „pe surse” o ºtire încâlcitã ºi atât. Hm, tehnica asta
a ascunsului pe dupã prun
se poate întoarce împotriva
celor care au lansat-o, dar ºi
asupra celor care o exerseazã cu servilism. ªi seamãnã
a orice, numai a social-democraþie, nu!

de Marielena Popa
n aceste condiþii, primarul
Ion Vlãdulescu spune cã
Budeºtiul va continua cu
dificultate trendul investiþiilor,
care se pot diminua la jumãtate. În ciuda acestor greutãþi,
administraþia localã lucreazã la
proiecte noi, majoritatea cu
fonduri europene. Astfel, drumul din satul Barza, care face
legãtura cu zona industrialã ºi
scurteazã distanþa spre Râmnicu Vâlcea, a trecut cu bine de
etapa de evaluare ºi ar putea
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+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A

Niºte parlamentari furã...
Niºte parlamentari vâlceni furã la decontãri. Adicã transmit cheltuieli fictive pe suma forfetarã (cabinet parlamentar, angajaþi,
protocol, alte cheltuieli). Mã
bãieþi, prea devreme v-aþi
ºmecherit! Nu gândiþi cã
dacã n-a auzit nici dracu de
voi, puteþi face orice sub
protecþia anonimatului. Vom
reveni.

Ion Vlãdulescu
Vlãdulescu
Ion
primi finanþare. De asemenea,
se întocmeºte documentaþia
pentru modernizarea, dotarea ºi
extinderea ºcolii centrale.

Parcul industrial
de 100 de hectare,
moartea ºomajului
O gurã de oxigen pentru bu-

getul local vine din taxele plãtite de la cele circa 50 de firme
româneºti ºi strãine care îºi desfãºoarã activitatea în parcul industrial de 100 de hectare al
comunei. Iar acestea se extind
continuu. Astfel, firma Faurecia ºi-a mãrit capacitatea de
producþie cu 500 de locuri de
muncã ºi existã premisele ca ºi
alte companii sã procedeze în
mod similar. Cum numai întrun sigur an au fost create circa
2.000 de locuri de muncã,
ºomajul în aceastã comunã este
zero. Primarul Vlãdulescu spune cã pãmântul Budeºtiului rãmâne primitor pentru investitori, iar administraþia localã le
va acorda acestora tot sprijinul.

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

Preºedintele PMP
Vâlcea o vrea
pe Kovesi acasã;
la el acasã!

În Budeºti, cea mai
industrializatã comunã a judeþului Vâlcea,
taxele ºi impozitele
locale nu au mai fost
majorate din anul
2013. Conducerea
primãriei face eforturi
pentru a le menþine la
acest nivel, deºi
bugetul local a primit
o loviturã durã din
cauza politicii guvernamentale pãguboase privind excedentul
bugetar.

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.

