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Într-o postare sponsorizatã pe Facebook, Prîsnel
minte cu seninãtate când susþine cã municipalitatea va suporta din bugetul Craiovei facturile neplãtite de cãtre investitorul chinez care a încercat sã
ridice cartierul chinezesc de pe strada Caracal,
însã minciuna e taman bunã pentru a-i da în cap
Liei Olguþa Vasilescu ºi administraþiei sale.
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Administratorii de imobile
scapã de „sesiune”
Administratorii asociaþiilor de proprietari din
Craiova sunt prea buni pentru a mai fi stresaþi
anual cu examene de evaluare. Aceasta este
concluzia la care au ajuns edilii craioveni, care
propun eliminarea evaluãrilor anuale ale administratorilor. Dispare ºi una din sancþiunile de
care erau pasibili – suspendarea atestatului
profesional, acesta putând fi însã în continuare
retras de primar, la propunerea serviciului de
profil al municipalitãþii.
de Nicuºor Fota

P

roiectul este lansat de
edili în consultare publicã, cei interesaþi putând
veni cu propuneri de îmbunãtãþire pânã la începutul lunii urmãtoare. „Primãria Municipiului Craiova a iniþiat procedura
de consultare publicã, în conformitate cu prevederile Legii 52/
2003 privind transparena decizionalã în administraþia publicã, pentru proiectul de hotãrâre
privind «modificarea Regula14 - 20 martie 2018

mentului pentru organizarea ºi
desfãºurarea examenului de
atestare a persoanelor fizice, în
vederea îndeplinirii funcþiei de
administrator de imobile ºi autorizarea persoanelor juridice
specializate pentru activitatea
de administrare a imobilelor,
aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.303/2012». Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu
valoare de recomandare cu pri-

vire la proiectul supus consultãrii, pânã la data de
05.04.2018, la Centrul de Informaii pentru Cetãþeni din cadrul
Primãriei Municipiului Craiova,
str A.I. Cuza nr. 7, prin fax:
0251.411.561 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro”, se aratã în postarea de
pe site-ul municipalitãþii craiovene.

Evaluarea – „inutilã”
Sancþiunea suspendãrii atestatului dispare, întrucât aceasta era
pedeapsa pentru administratorii
care nu promovau examenul de
evaluare în douã tranºe organizat de primãrie, ori care chiuleau
pur ºi simplu de la examen. Evaluarea anualã a administratorilor
nu se mai justificã, spun reprezentanþii Primãriei Craiova, care
se declarã mulþumiþi de procentul de promovare în cei 5 ani în
care a funcþionat sistemul prevã-

zut de regulamentul actual.
„Evaluarea administratorilor de
imobile a fost organizatã anual,
începând cu anul 2013, ultima
evaluare având loc în data de
25.04.2017, iar din analiza rezultatelor obinute de la instituirea
evaluãrii ’i pânã în prezent, s-au
constatat urmãtoarele: Situaia
statisticã medie relevã faptul cã
90% dintre candidai au promovat examenul de evaluare din
prima sesiune organizatã de autoritatea localã, în timp ce restul
candidailor au obinut note de trecere la evaluãrile susinute ulterior în termenul limitã prevãzut
la art.37 din Anexa la H.C.L.
nr.303/2012. Din analiza situaiei prezentate se poate constata
faptul cã atestarea administratorilor reprezintã o dovadã suficientã a pregãtirii profesionale a
acestora, astfel încât o reevaluare a competenelor profesionale
ale acestora apare ca inutilã, fapt

pentru care se impune modificarea cadrului legislativ privind
evaluarea anualã”, se aratã în
raportul întocmit de funcþionarii primãriei.
Proiectul supus dezbaterii publice opereazã schimbãri ºi la
articolele ce privesc procedura
retragerii atestatului de administrator. ”Certificatul de atestare
poate fi retras de cãtre autoritatea emitentã la propunerea motivatã a serviciului specializat din
cadrul Primãriei Municipiului
Craiova. Retragerea certificatului de atestare se dispune prin
dispoziþia primarului. În perioada în care persoana are atestatul
retras în baza prezentului regulament, nu poate profesa pe baza
unui atestat eliberat de o altã autoritate publicã (...). Retragerea
certificatului de atestare se va
comunica administratorilor de
imobile în scris, de cãtre Primarul Municipiului Craiova”, se
aratã în proiect.
www.indiscret.ro

3
Minciuna, arma politicã
Alţi politicieni, aceleaşi apucături

POLITICÃ

a deputatului Prîsnel
Ajuns în parlament pe valul nemulþumirilor tot
mai mari ale populaþiei faþã de o clasã politicã
mincinoasã ºi impotentã, anonimul deputat
USR de Dolj, Adrian Prîsnel, a împrumutat de la
colegii sãi din partidele tradiþionale aceleaºi
metehne urât mirositoare: demagogia ºi minciuna sfruntatã. Într-o postare sponsorizatã pe
Facebook, Prîsnel minte cu seninãtate când
susþine cã municipalitatea va suporta din bugetul Craiovei facturile neplãtite de cãtre investitorul chinez care a încercat sã ridice cartierul
chinezesc de pe strada Caracal, însã minciuna
e taman bunã pentru a-i da în cap Liei Olguþa
Vasilescu ºi administraþiei sale.
de Cosmin Pretorian

P

olitician tânãr, lovit de
noroc sã prindã un loc
de deputat în condiþiile
în care notorietatea sa la nivelul judeþului Dolj era mult mai
micã decât a paznicului de la
uºa Primãriei Craiova, deputatul Prîsnel demonstreazã pe zi
ce trece cã ºi-a însuºit rapid
metehnele colegilor sãi de serviciu. Minciuna ºi demagogia
ieftinã sunt doar douã „unelte“
din panoplia mult mai vastã a
acestui personaj, cu ajutorul
cãrora se strãduieºte sã creeze
impresia cã se bate din greu cu

mafia pesedistã din judeþul Dolj.
Un exemplu elocvent îl reprezintã postarea sa pe Facebook,
sponsorizatã cu bani grei, cu
privire la eºecul construirii cartierului chinezesc pe strada Caracal ºi costurile suportate din
bugetul local.
„Vãd cã Viorica Dãncilã a
înfiinþat un pompos intitulat
Comitet interministerial pentru
proiectele de cooperare economicã cu China. Sper ca investitorii chinezi pe care vrea sã-i
aducã sã nu fie puºi pe þepe cum
au fost cei care s-au angajat sã
construiascã marele cartier de
locuinþe din Craiova. Marea þea-

„Nu existã
nicio datorie
care sã implice
municipalitatea“

pã chinezeascã de la Craiova!
Dupã ce investiþia a fost
anunþatã cu surle ºi trâmbiþe,
plus dublaj în chinezã, de Victor Ponta, Olguþa Vasilescu ºi
Liviu Dragnea, craiovenii scot
din buzunar 9 milioane de lei
pentru proiect ºi tot ei achitã ºi
lucrãrile executate dar neplãtite de firma chinezã.
Mandatul Olguþei Vasilescu
este plin de astfel de proiecte
faraonice care fie au fost prost
executate, fie stau goale ca niºte circuri ale foamei de pe vremea lui Ceauºescu, fie le plãtim noi din buzunar cu tot cu
penalitãþi. Proiecte nu pentru
craioveni ci doar pentru tãiat
panglici“, înfiereazã cu mânie
proletarã deputatul userist. Numai cã realitatea este cu totul
alta!

Deputatul
„Facebook“ minte
cu seninãtate!
Investiþia chinezeascã de pe
strada Caracal este un eºec indiscutabil. Aduºi cu surle ºi
trâmbiþe în Craiova pe vremea
www.indiscret.ro

Evident, chinezii nu au cedat ºi
datoriile pentru cã pur ºi simplu acest lucru era imposibil.
Datoriile sunt ale firmei care lea creat, iar primãria nu a devenit acþionarã a firmei, ci doar a
preluat construcþiile din patrimoniul societãþii falimentare.
Prîsnel însã, în goana sa dupã
capital politic ieftin, a ignorat
aceste detalii importante. El a
tras cu ochiul pe o balanþã a societãþii chineze, a vãzut pe acolo niºte datorii, în majoritatea
lor covârºitoare cãtre firma
mamã din China, ºi s-a gândit
repede sã scoatã ochii administraþiei Vasilescu.

în care destinele oraºului erau
pãstorite de Lia Olguþa Vasilescu, chinezii au proiectat de la
zero un cartier întreg pe terenul
pe care municipalitatea l-a obþinut de la Ministerul Apãrãrii
Naþionale. Timp de doi ani au
lucrat din plin, nereuºind sã finalizeze niciun bloc ca urmare
a unei strategii bizare: managementul chinez a decis sã înceapã construcþia concomitent la
toate blocurile, cu un decalaj
minim între ele. Spre finalul
celor doi ani, în China, firma
mamã, acþionarã principalã la
firma care a demarat proiectul
cartierului chinezesc, a început
sã întâmpine reale greutãþi financiare din motive puþin clare. Acest lucru, evident, s-a rãsfrânt ºi asupra investiþiei de la
Craiova, care s-a „târât“ o perioadã pânã ce ºi-a dat „obºtescul sfârºit“. Înainte însã ca lucrurile sã se termine, chinezii au
semnat de bunãvoie un act cu
municipalitatea craioveanã prin
care se angajau ca, dacã nu vor
reuºi sã finalizeze investiþia, sã
o cedeze cu titlu gratuit primãriei, lucru care s-a ºi întâmplat.

Lucrurile sunt clarificate ºi de
cãtre fostul consilier al companiei chineze, craioveanul Corneliu Stãnescu. În exclusivitate
pentru Indiscret în Oltenia,
acesta a subliniat faptul cã, dincolo de nereuºita investiþiei,
municipalitatea craioveanã a
câºtigat pânã la urmã câteva lucruri cuantificabile din punct de
vedere financiar: „În primul
rând trebuie subliniat faptul cã
societatea comercialã chinezã a
plãtit la bugetul local 500.000
de euro, sumã reprezentând taxe
ºi impozite (autorizaþii, redevenþe ºi alte taxe). La momentul în care a hotãrât stoparea
activitãþii, firma a donat cu titlu
gratuit municipalitãþii investiþia
existentã în strada Caracal, o
investiþie de aproximativ 7 milioane de euro, plus proiectul
tehnic ºi detaliile de execuþie
care mai înseamnã încã un milion de euro. În plus, chinezii nu
au niciun leu datorie la firmele
de construcþii colaboratoare sau
furnizori materiale din Craiova. Este adevãrat cã firma mai
are datorii, însã cea mai mare
creanþã a SRL-ului din Craiova
este cãtre compania-mamã chinezã, care a susþinut investiþia
prin creditarea acestui SRL. Nu
existã nicio datorie a chinezilor
care sã implice municipalitatea
craioveanã ºi nici nu ar fi posibil acest lucru din punct de vedere legal! În concluzie, toatã
investiþia chinezilor pânã la ultimul euro a rãmas în Craiova
ºi, ca urmare a donaþiei lor, lucrãrile se pot relua imediat ce
autoritãþile vor identifica resursele financiare“.
14 - 20 martie 2018
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Haosul economic
mãsurat în cifre
februarie cu 5,5% faþã de luna
precedentã. Asta înseamnã cã,
în medie, fiecare salariat a primit cu 145 de lei mai puþin decât înainte.
Imaginea minciunii este întregitã ºi de alte fapte. Nu numai
cã venitul salarial net a scãzut,
dar ºi puterea de cumpãrare a
românilor este mai micã! Inflaþia a ajuns la 4,7% în februarie,
adicã la cel mai ridicat nivel din
ultimii cinci ani.
În acelaºi comunicat al Institutului Naþional de Statisticã se
mai precizeazã cã indicele câºtigului salarial real, adicã raportul între indicele câºtigului salarial nominal net ºi indicele
preþurilor de consum, a scãzut
în ianuarie faþã de luna anterioarã cu 6,2%, o scãdere deosebit
de abruptã.

C

Dar câtã rãbdare
sã ai?!

a în ”Vis ciudat”, cu
Stela Popescu ºi
Radu Zaharescu, în
care repetabilitatea obsesivã a
numelor o aduce pe actriþã în
pragul nebuniei, citim la gazetã, luni, 12 martie: ”Cahill
îi revoluþioneazã… Simonei”
(pozã Halep), ”Gest urât fãcut de o tânãrã…” (pozã Halep), ”Secundele de aur…”
(pozã Halep), ”Halep, cel mai
bun tenis…” (pozã Halep),
”Halep a primit o întrebare…” (pozã Halep), ”Halep,

apariþie genialã…” (pozã Halep), ”Anca Bogdan îi face
concurenþã…” (pozã Halep),
”Simona Halep merge în optimile…” (pozã Halep), ”Fanii au taxat-o acid…” (pozã
Halep), ”Tot respectul pentru
ea…” (pozã Halep), ”Halep,
culoar extrem de favorabil…”
(pozã Halep), ”Simona Halep
a anunþat ce va face dacã…”
(pozã Halep), ”Patronul lui
PAOK a intrat cu arma…” (o,
nu!).
(Þeþe Fãinaru)

Publicitate

firmaþiile recente ale
PSD prin care s-a denaturat în mod deliberat adevãrul sunt puse în lumina reflectoarelor nu doar de
opoziþie, nu doar de “presa ostilã”, ci chiar ºi de o instituþie a
statului. Datele publicate acum
de Institutul Naþional de Statisticã aratã clar: promisiunile
PSD cu privire la aºa-zisa revoluþie fiscalã s-au împotmolit
în „meandrele concretului”. Astãzi, cifrele obiective ne permit
sã punem în oglindã ce s-a promis cu ce s-a realizat în fapt.
În anul 2017, ministrul muncii ºi justiþiei sociale anunþa
public: „De la 1 ianuarie 2018
absolut toate salariile vor creºte cu 25%”. Ce ne spun astãzi
datele reale? Câºtigul salarial
mediu nominal net a scãzut în

La muscã

Publicitate

de deputat Ionuþ Stroe

Guvernul s-a grãbit sã se laude cu creºteri economice pe
hârtie, dar cum se face cã economia o duce mai bine, iar românii o duc mai rãu? Din pãcate, se pare cã urmãm modelul grecesc de dinainte de crizã: luãm bani cu împrumut ca
sã cumpãrãm bunuri din afarã.
ªtim cu toþii ce periculoasã
este aceastã pantã, pe care ne-a
aºezat incompetenþa guvernanþilor. Singura cale de a ieºi din
aceastã spiralã este canalizarea
urgentã a resurselor pe care încã
le mai avem cãtre proiecte masive de investiþii, care sã poatã
stimula productivitatea localã ºi
competitivitatea producãtorilor
noºtri. Investiþiile suplimentare în infrastructura rutierã ºi feroviarã sunt numai una dintre
soluþiile posibile, dar se mai pot
face investiþii serioase ºi în alte
domenii cheie ale economiei,
cum ar fi energia regenerabilã.
Nu în ultimul rând, este nevoie
de informatizarea urgentã a tuturor serviciilor statului – în
momentul de faþã aproape orice interacþiune cu statul îi costã pe operatorii noºtri economici ºi bani, ºi timp. Dacã investim rapid în aceste domenii,
avem ºansa unei dezvoltãri durabile.
Alternativa, dupã cum ne
aratã istoria recentã, este ºocul
mãsurilor de austeritate, pe
care nimeni nu ºi le doreºte!
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”Întoarcerea la apã” –
un nou eveniment la Herculane
Primãvara aduce în
Herculane, ca în
fiecare an, un nou
eveniment al Asociaþiei Pro Turism Herculane. Ediþia a VIII-a a
Conferinþei Naþionale
”Întoarcerea la apã”
are loc în perioada 27
– 29 martie, la Afrodita
Resort & Spa.

S

este realizat în colaborare cu „desprespa.ro“, pe lista de speakeri
aflându-se mai mulþi specialiºti,
precum: Natasa Ranitovic - president Cluster Wellness ºi EuropeSpa Expert din Serbia ºi Mare
Kuruson - vice Chair în Eastern
European Initiative, Global Wellness Institute, din Finlanda.

Sursã nouã de apã,
realizatã prin
fonduri private
Unul din subiectele ce urmeazã sã fie prezentate este sistemul geotermal Bãile Herculane
cu privire specialã asupra rezultatelor hidrologice obþinute prin
forajul „4573 Bis“ din perimetrul Diana. Mai exact, este vorba despre inaugurarea unei noi
surse de apã în Herculane, realizatã exclusiv prin fonduri private, proiectul celui mai mare
investitor din zona Herculane –
Bacolux Hotels. Grupul ajuns în
Herculane prin preluarea ºi redarea în circuitul turistic a perimetrului Diana Resort în 2011
a continuat seria de investiþii în
2012 cu Afrodita Resort & Spa,
iar în anul 2017 a finalizat una
din cele mai importate etape ale
ultimei investiþii ºi anume asigurarea cu apã termalã.
Noua sursã de apã este foarte

ACTUALITATE
bogat mineralizatã, ajunge la
suprafaþã în mod natural artezianã, temperatura acesteia la
ieºirea din pãmânt fiind de 36 –
37 grade. Aceasta reprezintã o
nouã resursã pentru tratament
ale afecþiunilor reumatismale,
ginecologice, posttraumatice
ale aparatului locomotor, neurologice, dermatologice ºi afecþiuni respiratorii ºi ORL, aºa
cum rezultã din analizele fizico-chimice ºi microbiologice.
Investiþia este cea mai importantã ºi mai mare de acest gen
din ultimele douã decenii.
Proiectul a fost coordonat de
inginerul geolog Florian Malancu, ce urmeazã sã prezinte specialiºtilor ºi presei rezultatele
hidrologice obþinute prin aceastã investiþie majorã ce s-a întins
pe aproximativ doi ani.
La eveniment sunt invitate
autoritãþile locale si judeþene,
specialiºti din domeniul turismului, balneologiei, geologiei,
precum ºi specialiºti în wellness
ºi spa. În cadrul programului de
conferinþã, pe lângã sesiunile de
discursuri, va avea loc masarotundã pentru Eastern European Initiative - Global Wellness Institute, coordonatã de
despreSpa.ro ºi vizitarea obiectivelor turistice, precum ºi a surselor de apã.

Publicitate

pecialiºti din România
ºi din strãinãtate s-au
înscris deja pe lista de
participare a sesiunii de discuþii ºi a meselor rotunde ce vor
avea loc pe parcursul celor trei
zile de eveniment. „Ne bucurãm

sã fim gazdã pentru atât de mulþi
oaspeþi, al cãror interes pentru
staþiunea noastrã ºi resursele
sale nu poate decât sã ne încurajeze. De asemenea, latura internaþionalã pe care o dezvoltã
evenimentele noastre de la un
an la altul este îmbucurãtoare ºi
ne ajutã foarte mult, atât la a ne
familiariza cu sistemele europene de valorificare a resurselor
naturale ºi noi terapii wellness
& spa, cât ºi cu promovarea staþiunii în plan extern prin specialiºtii sosiþi din diverse þãri la
aceste mese rotunde“, a declarat Marinela Badea, preºedinte
Pro Turism Herculane.
Evenimentul este susþinut de
Ambasadorii Bãilor Herculane ºi
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Sondaje line ºi viraje
din scurt

E

dreptul fiecãruia sã se
întrebe dacã, în era manipulãrilor crâncene,
mai rãmâne ceva neatins.
Aproape concomitent, au apãrut la noi douã instrumente
sociologice: Eurobarometrul
standard 88, studiu difuzat de
Reprezentanþa Comisiei Europene în România, ºi sondajul
de opinie Sociopol, agenþia de
consultanþã a lui Mirel Palada.
Fiecare o fi având dreptate în
felul sãu, dar ce ne facem dacã
le mai ºi punem faþã în faþã?
66% dintre români au încredere în Uniunea Europeanã, atestã studiul. Ba nu, 58% - conchide sondajul. Se spune cã tot
ce depãºeºte marja de eroare
de 3% dã de bãnuit. Cota de
66% nu poate rezulta din 56%
încredere în Parlamentul European ºi 50% neîncredere
(sau încredere, tot una) în Comisia Europeanã. Prin comparaþie, doar 21% dintre respondenþi au percepþie pozitivã în
ce priveºte Guvernul de la
Bucureºti. Restul de 79% îl
reprezintã abstinenþii ºi opoziþia, mai ales strada (nou concept), faþã de puternicii ”penali” ai zilei, cei ce pun semnul egal între PSD ºi ”ciuma
roºie”. Ironia sorþii face ca, mai
nou, PSD sã fie egal cu PNL
în sondaje. Întrebare: unde au
fost aceºti 79% dintre conaþionali în fatidicul pentru ei 11
decembrie 2016, când ”ciuma
roºie” s-a instalat comod la
putere cu 45,5% din voinþa
electoratului? Rãspuns indirect: sistemul electoral trebuie
schimbat, poporul e prost, sãrac ºi încuiat, Constituþia tre-

buie revizuitã, legile nu sunt
explicite, nici Dicþionarul Explicativ nu este explicit, halal
Academie. Încrederea în justiþie, marca Sociopol: 39%, în
DNA 36%, în Nefertiti obsesia CTP: 25%. Pânã la urmã,
cu 29% din opþiuni, nici Klaus
Johannis, turistul emerit al þãrii, nu are motiv de satisfacþie,
parcã îl auzim: ”Nu mã intereseazã”. Ce mai buchiseºte studiul: 63% dintre intervievaþi
considerã cã þara merge în direcþie greºitã, acelaºi incasabil
ºi inclasabil stereotip. Poate
modul în care conducem e greºit, poate vehiculul n-are suspensia bunã pe niºte ºosele hodorogite ca ale noastre. E
punctul în care Mirel Palada ºi
sondajul sãu calificat ne lasã
þuþ: 75% dintre români nu mai
au încredere în SUA, ”Visul
american” se destramã. Pe-asta
n-o mai cred! N-am auzit pe
nimeni din rândul tinerimii cã
refuzã o bursã la Harvard din
cauzã cã Ambasada SUA îºi
vârã nasul unde nu-i fierbe
oala. Nici din cauzã cã Donald
Trump, caricaturizat excesiv, a
fentat-o pe Hillary Clinton. Ce
facem, dezasamblãm scutul de
la Deveselu? Încrederea în instituþiile statului suferã de aceeaºi viziune clasicizatã deja, cu
Pompierii pe primul loc ºi Armata pe locul doi, a treia abia
fiind Biserica, iar a patra Poliþia. În privinþa pompierilor, îi
vedem la treabã. Nu ºtim cum
pot fi evaluaþi militarii, dar nici
nu ardem de curiozitate sã
aflãm, deºi Baba Vanga profeþeºte de zor.
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Casa Dianu

Chiar dacã, pentru 2018, a decis cã investiþiile
în infrastructurã sunt prioritare pentru judeþ,
Consiliul Judeþean Dolj nu va neglija celelalte
domenii, toate având alocate sume consistente în bugetul de investiþii. Aºa se face cã
peste 26 de milioane de lei vor merge cãtre
culturã, acolo unde instituþia condusã de Ion
Prioteasa are în derulare numeroase proiecte.
De departe, cele mai importante sunt construirea Centrului Internaþional „Constantin
Brâncuºi“, înfiinþarea Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc, dar ºi restaurarea Culelor din
Brabova ºi Cernãteºti.

D

eºi nu puþine au fost
momentele în care
voci din judeþ au pus la
îndoialã decizia Consiliului Judeþean Dolj de a investi masiv,
de-a lungul anilor, în instituþiile de culturã din subordine, instituþia rãmâne fidelã þelului de
a demonstra cã judeþul are oricând un loc pe harta culturalã a
þãrii. Iar rezultatele eforturilor
din anii trecuþi se pot observa
extrem de uºor doar uitându-ne
la media vizitatorilor care au
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În anul Centenarului,
Consiliul Judeþean
Dolj investeºte
masiv în culturã
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lucirea unui imobil cu o istorie ºi arhitecturã deosebitã, ºi
pe de altã parte, va aduce laolaltã cãrþi, manuscrise ºi documente, opere extrem de valoroase pentru istoria scrisului românesc.

Culele
din Brabova
ºi Cernãteºti,
piesele centrale
ale unui
nou traseu
turistic

Centrul Internaþional „Constantin Brâncuºi”
trecut pragul Muzeului Olteniei,
al Muzeului de Artã ori al Casei „Bãniei“, obiective care sau aflat pe lista de prioritãþi a
Consiliului.

14% din bugetul
de investiþii
merge la culturã
Aºadar, nimeni nu a fost surprins sã observe cã, în programul de investiþii din bugetul
www.indiscret.ro

pentru 2018, pentru capitolul
„Culturã, recreere ºi religie“ au
fost alocate peste 26,6 milioane de lei, ceea ce reprezintã
13,8%. Cea mai mare parte din
bani va merge cãtre construirea
Centrului Internaþional „Constantin Brâncuºi“, un proiect
extrem de important pentru stimularea turismului în judeþul
Dolj ºi regiunea Oltenia prin punerea în valoare a bogatului pa-

trimoniu cultural al acestei
zone. Conform proiectului,
Centrul ar urma sã gãzduiascã
sãli de conferinþe ºi spectacol,
ateliere de discurs ºi de creaþie,
dar ºi o prismã de sticlã de peste 12 metri unde vor fi expuse
interpretãri la scarã mare a operelor celebrului sculptor.
Un alt proiect deosebit este
înfiinþarea Muzeului Cãrþii ºi
Exilului Românesc, demers

pentru care CJ Dolj a accesat ºi
un proiect cu fonduri europene.
Acesta prevede, printre altele,
restaurarea ºi consolidarea Casei Dianu - monument istoric,
dar ºi dotarea clãdirii pentru a
putea gãzdui opere unicat, donate Bibliotecii „Aman“ de academicienii Basarab Nicolescu,
Dan Berindei sau Dinu C. Giurescu. Un demers fãrã precedent
care, pe de o parte, va reda strã-

Tot în planul de investiþii
pentru 2018 gãsim ºi Culele
din Cernãteºti ºi Brabova,
douã proiecte cu finanþare
europeanã care prevãd reabilitarea, consolidarea ºi promovarea lor. „Culele Brabova ºi Cernãteºti sunt unele
dintre cele mai vechi clãdiri
civile de la noi, din ceea ce a
însemnat istoria noastrã“,
afirma Ion Prioteasa în momentul semnãrii contractelor
de finanþare. La finalul lucrãrilor, culele vor deveni puncte muzeale ºi vor fi incluse
în circuitul turistic „Istorie ºi
tradiþie doljeanã“, în care au
fost incluse ºi Casa Bãniei
din Craiova, Secþia de istorie-arheologie a Muzeului
Olteniei, dar ºi Muzeul Satului din Pieleºti.
Culele, mici cetãþi întâlnite între Dunãre, Carpaþi ºi
dreapta Oltului, cu dimensiunile direct proporþionale cu
nevoile de apãrare ale unei
familii mai înstãrite, reprezintã forma de locuinþã cea
mai originalã ºi mai pitoreascã din Oltenia. Aceste vestigii sunt monumente arheologice ºi de arhitecturã, dovezi
ale vechii culturi româneºti,
originile ei pierzându-se în
negura timpurilor.
Pe lângã aceste proiecte,
Consiliul Judeþean Dolj a alocat peste 5,5 milioane de lei,
bani care vor ajunge la instituþiile de culturã din subordine, cum sunt Muzeul Olteniei, Muzeul de Artã, Biblioteca Judeþeanã „Aman“ sau
ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii „Cornetti“, pentru
diverse lucrãri ori achiziþii
extrem de necesare.
14 - 20 martie 2018
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de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

C

De ce creºte ALDE?
vom lupta pentru ca drepturile ºi libertãþile cetãþenilor sã
fie respectate. Pentru ca românii sã nu mai fie ascultaþi abuziv. Pentru a nu fi abuzaþi deinstituþiile de forþã ale statului. Asta facem.
Am promis românilor cã
vom contribui la creºterea economiei ºi pe aceastã bazã a
veniturilor lor. Asta am fãcut ºi
asta vom face în continuare.
În fine, în al treilea rând,
creºterea constantã ºi durabilã a ALDE se datoreazã ºi degringoladei de neoprit din interiorul PNL. Acest partid nu
mai reuºeºte sã fie nici ”naþional” ºi nici ”liberal”. ªi dacã
merge pe acest drum, nici
chiar... partid!
Este evident cã centruldreapta este ocupat în România cu tot mai multã autoritate
de cãtre ALDE, un partid al
liberalismului modern de secol XXI, un partid al libertãþilor ºi drepturilor cetãþeneºti,
profund dedicat democraþiei ºi
valorizãrii fiecãrui individ din
societate.
Miza noastrã a celor din
ALDE este consolidarea acestei poziþii.Pentru acest lucru
este nevoie de maturizarea
politicã ºi organizatoricã la
toate nivelurile locale.
În ceea ce ne priveºte aici la
Dolj, Conferinþã Judeþeanã de
sâmbãtã va aratã pe de o parte
creºterea organizaþiei noastre
dar ºi determinarea de a intrã
în aceastã nouã etapã de maturizare politicã a tuturor organizatiiilor noastre locale.

Unul dintre cele mai cunoscute oraºe din
þarã, Calafatul se poate mândri cu o istorie
care a fost ºi este în continuare marcatã
decisiv de apele Dunãrii, dar ºi cu un potenþial turistic deosebit, dar care, pânã acum, nu
a fost pus în valoare. Totuºi, în ultimii ani,
odatã cu inaugurarea podului care face
legãtura cu oraºul Vidin, lucrurile au început
sã se schimbe, iar autoritãþile au început sã
vadã tot mai clar cã turismul poate fi cheia
pentru dezvoltarea bãtrânului oraº.

C

ândva un punct extrem de important
pentru economia zonei de sud a României, Calafatul a suferit enorm în anii de
dupã Decembrie ‘89. Rând pe
rând, societãþile care animau
platforma industrialã a oraºului au dispãrut, luând cu ele
ºi locurile de muncã atât de
necesare. Însã, municipiul
pare sã fi depãºit momentul
cel mai greu, iar situaþia a început, uºor-uºor, sã se îmbu-

nãtãþeascã.
Astfel, odatã cu darea în folosinþã a podului care face legãtura cu Vidinul, Calafatul ºi-a recãpãtat din vigoarea ºi vibraþia
din vremurile sale bune. Podul
peste Dunãre nu este însã doar o
veste bunã pentru economia localã, ci reprezintã o oportunitate
pentru dezvoltarea turismului.
Deja, lucru confirmat de date
oficiale, Calafatul atrage un numãr tot mai mare de turiºti de la
an la an. Acest lucru pare cã l-au

observat ºi autoritãþile locale
care, acum, se gândesc serios sã
transforme oraºul într-un veritabil oraº turistic.

Turismul,
o prioritate
Prezenþa Dunãrii oferã Calafatului un foarte bun potenþial
turistic, nu doar din punct de
vedere al tranzitului turistic ce
se poate realiza pe cursul fluviului, dar ºi din punct de vedere al
activitãþilor ce pot fi desfãºurate
la nivel local. Cu toate astea,
potenþialul turistic nu este încã
suficient valorificat, deºi ar putea constitui un pilon extrem de
solid pentru economia oraºului.
Acest lucru l-au înþeles ºi autoritãþile locale care au început o
serie de proiecte menite sã punã
Calafatul pe harta turisticã a þãrii. Unul dintre acestea vizeazã
înfiinþarea unei agenþii de turism
local care sã preia toate atribu-

Publicitate

reºterea încrederii românilor în ALDE atât
la nivel naþional cât ºi
la nivelul judeþului Dolj este o
realitate incontestabilã, surprinsã de cercetãri sociologice diverse.
Nu puþini, adversari sau simpatizanþi, se întreabã care sunt
cauzele creºterii constante a
încrederii publice, dar ºi a intenþiei de vot pentru partidul
nostru.
În opinia mea, trei sunt sursele majore ale acestei creºteri:
În primul rând, consecvenþa
manifestatã în toate demersurile publice de cãtre liderul
ALDE, Constantin PopescuTãriceanu. Preºedintele ALDE
a demonstrat coerenã cu sine
ºi cu proiectele partidului, s-a
pãstrat în bãtãlia pentru mize
majore ºi a ºtiut sã comunice
aºa cum trebuie argumentele
de legitimitate ale acestei bãtãlii. Cu un profil substanþial
de om de stat, Cãlin PopescuTãriceanu este locomotiva puternicã a ALDE, lucru confirmat de prezenþa sa permanentã în top 3 încredere în personalitãþi publice.
În al doilea rând, modul unitar în care reprezentanþii
ALDE s-au comportat pe toate etajele de reprezentare publicã (miniºtri, parlamentari,
primari, alte demnitãþi publice
centrale ºi locale).
Am promis românilor cã
vom veni cu legi care vor întãri statul de drept în România.
Asta facem.
Am promis românilor cã
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Calafatul, bijuteria
turisticã a Doljului

þiile legate de turism. Totodatã,
existã mai multe proiecte legate
de amenajarea turisticã din zona
portuarã, acolo unde autoritãþile
vor sã dezvolte infrastructura necesarã pentru acostarea ambarcaþiunilor uºoare, copiind astfel
modelul altor oraºe aflate de-a
lungul Dunãrii, ºi care au înþeles sã fructifice aceastã oportunitate.

Numãrul turiºtilor
este în creºtere
În ultimii ani, Calafatul a cunoscut o creºtere consistentã a
numãrului de turiºti români,
dar ºi al celor strãini. Acest lucru s-a datorat, în special, podului care leagã Calafatul de
Vidin ºi de peninsula Balcanicã. Totodatã, zona Calafatului
a început sã atragã tot mai mulþi
turiºti de sezon, persoane care
vin sã profite de plajele deosebite de lângã oraº. Acestea,
douã la numãr, oferã acces gratuit ºi posibilitatea turiºtilor sã
practice diverse sporturi nautice ºi reprezintã o variantã excelentã pentru cei care nu pot
sau nu vor sã meargã pe litoral. Afluxul tot mai mare de
turiºti a determinat autoritãþile
sã înceapã amenajarea unei
plaje noi.
Turiºtii gãsesc în Calafat destule variante pentru cazare, oraºul având în prezent patru hoteluri ºi trei pensiuni, dar turiºtii pot opta sã închirieze ºi cãsuþe aflate pe marginea Dunãrii, în zona punctului Bascov.
www.indiscret.ro

Un oraº
plin de istorie
Potenþialul Calafatului nu se
limiteazã însã doar la turiºtii
atraºi de plaje ºi apele Dunãrii,
ci ºi la turiºtii pasionaþi de istorie. Aºa cum se ºtie, Calafatul
este unul dintre cele mai vechi
oraºe din România din punct de
vedere al atestãrii documentare, care dateazã din 1424, ºi se
referã la Vama de la Calafat,
care în secolele XV-XVI devenise punctul de tranzit cel mai
important pentru comerþul Þãrii Româneºti cu Peninsula Balcanicã. Numele Calafatului este
legat ºi de Rãzboiul de Independenþã din 1877, atunci când, de
la Calafat, au fost lansate primele salve de tuna supra Vidinului, la acea vreme aflat sub
ocupaþia otomanã.
Memoria acelui moment este
încã vie în conºtiinþa oraºului,
care gãzduieºte numeroase statui ºi monumente dedicate soldaþilor care au luptat pentru independenþã. Cel mai cunoscut
este, de departe, „1877“ – inaugurat în 1980, amplasat la o înãlþime de 70 de metri deasupra nivelului Dunãrii, pe locul de unde
s-a tras primul obuz ºi unde Carol I ar fi rostit celebra frazã
„asta-i muzica ce-mi place“.
În total, în Calafat existã ºapte
monumente închinate Independenþei: douã dintre ele omagiazã pe cel dintâi ostaº cãzut la
datorie, Constantin Popescu, iar
celelalte cinci au fost ridicate pe
locul bateriilor de artilerie care

au sprijinit frontul de la Vidin.
Ori de câte ori vorbim despre
punctele de atracþie ale Calafatului, nu putem sã nu amintim
despre Palatul Marincu, o perlã
arhitecturalã cu o deosebitã valoare artisticã ºi care, în prezent,
gãzduieºte Muzeul de Artã ºi
Etnografie ºi unde vizitatorii pot
admira lucrãri de o inestimabilã valoare: cum ar fi picturi executate de Grigorescu ºi Paladi.

Bisericile oraºului comori arhitecturale
Calafatul este, de asemenea,

casã pentru un numãr mare de
biserici vechi, care pot oricând
sã fie incluse într-un traseu dedicate pasionaþilor de turism religios. Una dintre acestea este
Biserica „Sfântul Nicolae”, construitã în perioada 1730-1740.
Lãcaºul de cult, care din cauza
permanentului pericol otoman
de peste Dunãre a funcþionat
într-un bordei, care i-a gãzduit,
în toamna anului 1830, la o Sfântã Liturghie, pe principele sârbilor, Miloº Obrenovici, ºi pe Alexandru Ghica, domnul Þãrii Româneºti. Regele Carol a vizitat
de mai multe ori biserica, motiv
pentru care portretul sãu este pictat pe unul dintre pereþi.
O altã bijuterie este Biserica
„Izvorul Tãmãduirii”, cunoscutã ºi sub numele de Biserica
„Greceascã”, ziditã între anii
1864 – 1874. Terenul a fost donat de ctitorul ei, Hagi Panait
Theodoru, fiind amplasat în cel
mai pitoresc ºi înalt loc al oraºului, la o înãlþime de peste 70
de metri deasupra nivelului Dunãrii, având o frumoasã vedere
spre Dunãre ºi Vidin.
Sfântul locaº este în formã
triconicã, cu ziduri solide de
peste un metru în grosime, are
trei turle, douã pe pronaos ºi una
pe naos, ce se sprijinã pe stâlpi
solizi în formã pãtratã, cu latura de un metru. Interiorul bisericii este înnobilat de patru po-
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licandre de cristal veritabil
de Murano.
Pe lista de investiþii a Primãriei Calafat, pentru anul
2018, se regãsesc câteva proiecte importante care privesc
în mod direct partea turisticã a oraºului:
Artã ºi culturã, active comune transfrontaliere în sprijinul dezvoltãrii durabile a
turismului – avize de specialitate;
Activitãþi ecologice pentru
promovarea patrimoniului
cultural ºi natural în regiunea
Calafat Chuprene – avize de
specialitate;
Amenajare zona de agrement sud-vest municipiul
Calafat – Parcul Tineretului
– avize de specialitate.
„Municipiul Calafat are un
mare avantaj, care pânã în
prezent nu a fost exploatat ºi
acesta este, evident, Dunãrea. Suntem obligaþi sã privim tot mai mult cãtre oportunitãþile pe care ni le oferã
acest fluviu, dacã dorim sã
dezvoltãm localitatea. Turismul este o parte importantã
ºi trebuie sã recunoaºtem cã
ne ajutã foarte mult podul
construit peste Dunãre. În
viitorul apropiat, eu cred cã
se vor concretiza niºte paºi
importanþi în acest sens. Sunt
convins cã, dacã vom reuºi
sã creºtem numãrul de turiºti,
vom avea ºi mai multe locuri
de muncã”, a declarat Lucian
Ciobanu, primarul municipiului Calafat.

14 - 20 martie 2018
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Fluctuaþii minore ale
cursului euro

R

aportul euro/leu a avut
o evoluþie liniºtitã, cu
modificãri de cel mult
jumãtate de ban. În schimb,
dolarul ºi francul elveþian au
cunoscut schimbãri mai bruºte, generate de nivelul aversiunii faþã de risc de pe pieþele
internaþionale.
Cursul euro a scãzut de la
4,6597 la 4,6570 lei, dar a crescut la sfârºitul perioadei la
4,6616 lei, într-o ºedinþã în
care tranzacþiile s-au realizat
între 4,655 ºi 4,663 lei cu închiderea la 4,6620 lei.
Media dolarului american a
coborât la 3,74463 lei la începutul intervalului ºi a urcat la
finalul acestuia la 3,7864 lei,
când cotaþiile au fluctuat pe
piaþa localã în culoarul 3,773
– 3,793 lei.
Parcursul sinuos a fost influenþat de decizia Administraþiei
de la Casa Albã de a impune
taxe la importurile în SUA de
oþel ºi aluminiu. Investitorii au
uitat la sfârºitul perioadei de
posibilul conflict comercial la
nivel mondial provocat de
Donald Trump când au fost
publicate datele privind piaþa
muncii americane, unde au fost
create luna trecutã 313.000 noi
locuri de muncã, cea mai bunã
performanþã din ultimul an ºi
jumãtate. La aceasta s-a adãugat informaþia privind o posibilã relaxare a tensiunilor dintre Statele Unite ºi Coreea de
Nord.
Moneda elveþianã a fluctuat
între 1,159 ºi 1,173 franci/

euro, iar media a scãzut de la
4,0146 la 3,9804 lei. La finalul perioadei cursul a fost stabilit la 3,9861 lei.
Perioada de stabilitate a leului, euro stagnând din a treia
sãptãmânã a anului în jurul
valorii de 4,66 lei, timp în care
a fost atins maximul istoric de
4,6679 lei, se poate întrerupe
la primul semn cã fundamentele economice se clatinã. Sã
nu uitãm cã majoritatea analiºtilor anticipeazã atingerea
pragului de 4,7 lei, existând
chiar ºi prognoze care vãd
euro la peste 4,77 lei.
La începutul lui septembrie
trecut, indicele ROBOR la trei
luni se situa în jurul valorii de
0,9%, însã semnalele cã inflaþia se aflã pe o pantã ascendentã au adus o creºtere de
peste 2%. La finalul perioadei
analizate indicele se stabiliza
la 2,06%. Indicele ROBOR la
ºase luni a coborât la 2,39%,
cel la nouã luni la 2,46%, iar
cel la 12 luni la 2,53%.
Perechea euro/dolar a crescut de la 1,2270 la 1,2446 dolari, pentru a încheia intervalul la 1,2290 - 1,2341 dolari.
Dorinþa autoritãþilor americane ºi japoneze de a þine sub
control piaþa criptomonedelor
a afectat valoarea bitcoinului.
Indicele compozit calculat de
Bloomberg a scãzut pânã la
8.368,06 dolari ºi a finalizat
perioada la 9.803,133 dolari.

Ion Prioteasa ºi Marilena Bogheanu

Ion
Ion Prioteasa,
Prioteasa, ales
ales la
la
conducerea
conducerea Consiliului
Consiliului
pentru
pentru Dezvoltare
Dezvoltare
Regionalã
Regionalã S-V
S-V Oltenia
Oltenia
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, a fost
ales la conducerea
Consiliului pentru
Dezvoltare Regionalã
(CDR) Sud-Vest Oltenia, în cadrul ºedinþei
desfãºurate la sfârºitul sãptãmânii trecute,
în municipiul DrobetaTurnu Severin.

Analiza cuprinde
perioada 6 – 13 martie 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.
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Publicitate

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.

„Sunt onorat cã am primit încrederea colegilor din CDR
pentru a prelua preºedinþia acestui organism cu un rol deosebit
de important pentru evoluþia
regiunii noastre, având în vedere faptul cã îºi aduce contribuþia la elaborarea planului naþional în domeniu ºi, de asemenea,
aprobã strategia, programele ºi
proiectele pentru dezvoltare regionalã. Vorbim, totodatã, despre o structurã reprezentativã,
care grupeazã preºedinþii con-

siliilor judeþene din Oltenia,
precum ºi primari de municipii,
oraºe ºi comune.
O componentã importantã a
activitãþii CDR o constituite, de
altfel, conlucrarea cu Agenþia
pentru Dezvoltare Regionalã
Sud-Vest Oltenia în derularea
Programului Operaþional Regional, unul dintre cele mai valoroase instrumente financiare
puse la dispoziþia autoritãþilor
de cãtre Uniunea Europeanã.
Aºa cum am mai precizat, consider cã POR a reuºit sã ofere
rãspunsul optim pentru necesitãþile privind dezvoltarea comunitãþilor locale, iar dovada am
avut-o inclusiv la nivelul Consiliului Judeþean Dolj: peste jumãtate dintre proiectele cu finanþare din fondurile UE pe
care le-am implementat începând din 2007 au fost depuse
în cadrul acestui program. Tendinþa se menþine ºi în exerciþiul
bugetar 2014 – 2020, dacã ne
gândim cã 4 din cele 7 demer-

suri pentru care avem deja contractele semnate au fost aprobate prin POR.
Ceea ce a caracterizat în permanenþã CDR ºi ceea ce reprezintã ºi o prioritate a mandatului meu este excelenta relaþie de
colaborare între membrii consiliului, un veritabil atu datoritã cãruia am reuºit sã asigurãm
cadrul pentru o dezvoltare echilibratã a judeþelor din regiunea
noastrã“, a declarat Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.
Preºedintele CJ Dolj, Ion
Prioteasa, a preluat mandatul de
preºedinte al Consiliului pentru
Dezvoltare Regionalã Sud-Vest
Oltenia de la preºedintele CJ
Olt, Marius Oprescu. Tot în cadrul ºedinþei desfãºurate la Drobeta - Turnu Severin, în funcþia
de vicepreºedinte al CDR SudVest Oltenia a fost ales preºedintele CJ Gorj, Cosmin Mihai
Popescu.
www.indiscret.ro

“N-auzirãþi 11
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 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,
Marius 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.
www.indiscret.ro
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Expoziþie
“Mircea Eliade”,
gãzduitã de
Biblioteca „Aman“
E

xpoziþia va fi vernisatã în
cadrul “Bibliotecii Exilului Românesc din Paris - Basarab Nicolescu” ºi va cuprinde materiale din donaþia Basarab Nicolescu ºi arhiva Paul
Barbãneagrã: cãrþi semnate de
Mircea Eliade, dar ºi cãrþi despre
Mircea Eliade, corespondenþa
lui Mircea Eliade cu Vintilã Horia (1949-1966), fotografii inedite cu Mircea Eliade ºi alte figuri reprezentative ale lumii literare ºi cultural-artistice. De
asemenea, vor fi expuse jurnalul manuscris al lui Mircea Eliade (1959-1962), dar ºi ultimul
numãr al prestigioasei reviste
din exil „Limite”, dedicat memoriei lui Mircea Eliade (1986,
nr. 48-49, noiembrie).
14 - 20 martie 2018
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«Mircea Eliade este unul dintre titanii Exilului Românesc.
Opera sa, în linii mari, este cunoscutã pretutindeni. Contribuþiile sale literare ºi filosofice au
doborât toate barierele geografice, transformându-l pe Mircea
Eliade într-un remarcabil ambasador al României în lume.
De mai bine de un an, la Biblioteca Aman deþinem multe dintre manuscrisele originale ale
lui Mircea Eliade. Biblioteca
deþine o adevãratã comoarã
documentarã. Cel mai important înscris, cel cuprinzând “filele” care i-au lipsit lui Mircea
Handoca în alcãtuirea Jurnalului, este dosarul care cuprinde însemnãrile în limba românã pentru intervalul 1959-1962.
Credem cu tãrie cã promovarea
fondului “Mircea Eliade” este
o datorie de onoare pe care cititorii ºi utilizatorii noºtri o vor
gãsi nimeritã», a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”.
Expoziþia va putea fi vizitatã
în perioada 12-30 martie, în intervalul 9.00-16.30

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

Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia
Aman” organizeazã,
în intervalul 12-30
martie 2018, expoziþia
cu titlul “Mircea Eliade. Expoziþie omagialã de carte, manuscrise, corespondenþã ºi
fotografii”.

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.

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

Înscrieri pentru o nouã serie 13
de ateliere, la Teatrul Colibri! CULTURÃ
T

eatrul Colibri Craiova organizeazã o nouã serie de ateliere de
creaþie, în perioada 16 aprilie –
10 iunie 2018. Înscrieri pentru acestea
se fac în intervalul 19 – 25 martie 2018,
doar prin formular on-line, link-urile
pentru fiecare atelier în parte fiind disponibile din data de 19 martie, de la ora
00:01, pânã în data de 25 martie - ora
12:00 pe site-ul instituþiei: www.teatrulcolibri.ro ºi pe paginile de facebook:
AteliereleFabriciidePovestiElectroColibri/
ºi TeatrulColibri. Preþul / atelier (întreaga perioadã) este 150 lei. Pentru fiecare
atelier în parte existã un numãr limitat
de locuri.
Pentru completarea formularului
on-line, persoanele interesate vor accesa link-ul dorit, vor scrie datele necesare ºi vor apãsa pe butonul de trimitere, astfel se va înregistra înscrierea.
Perioada obligatorie de achitare a
taxei pentru ateliere este 19 - 29 martie
2018. Plata taxei se va efectua la sediul
Teatrului Colibri, între orele 09:00 –
15:00 (de luni pânã vineri), prin ordin
de platã sau prin transfer bancar în contul RO58TREZ29121G335-000XXXX,
Teatrul pentru Copii ºi Tineret Colibri,
CUI 5001805.
Luni, ora 17:00 - DINCOLO DE
POVESTE (coord. Rodica Prisãcaru),
atelier destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 ºi 7 ani, în care vor descoperi
tehnici de animaþie, pe care le vor aduce
în scenã, la teatru. Numãr participanþi: 15
Luni, ora 17:00 - LABORATORUL
CREATIV (coord. Andreea Melinescu), atelier destinat copiilor cu vârsta
minimã 6 ani, în care vor realiza figurine 3D din hârtie coloratã ºi vor desluºi
tainele lucrului manual. Numãr participanþi: 10
Luni, ora 17:30 - CONSTRUIM CU
BUCURIE (coord. Laura Pumnea),
atelier destinat copiilor cu vârste cuprinse între 3 ºi 5 ani, în care vor construi
jucãrii din materiale reciclabile. Numãr
participanþi: 15
Marþi, ora 17:00 - LUMEA PITICIZIUA

COORDONATOR

LUNI

Rodica Prisãcaru
Andreea Melinescu
Laura Pumnea
MARÞI
Laura Pumnea
MIERCURI Alis Ianoº
JOI
Laura Pumnea
Oana Stancu
VINERI
Geo Dinescu
Marin Fagu
SÂMBÃTÃ

www.indiscret.ro

Geo Dinescu
Adriana Teodorescu
Laura Pumnea
Geo Dinescu
Marin Fagu
Andreea Melinescu

LOR – grupa 1 (coord. Laura Pumnea), atelier pentru copii cu vârsta între
2 – 4 ani, în care cei mici descoperã prin
metoda step by step lumea minunatã a
poveºtilor ºi a jocurilor. Numãr participanþi: 10
Miercuri, ora 17:00 - PRIMUL PAS
PE SCENÃ (coord. Alis Ianoº), pentru
categoria de vârstã 5 - 7 ani, atelier în
cadrul cãruia copiii descoperã variate
tehnici teatrale ºi îºi pun în valoare abilitãþile artistice, care, la finalul cursurilor, vor fi prezentate într-un spectacol pe
scena Teatrului Colibri. Numãr participanþi: 10
Joi, ora 17:00 - LUMEA PITICILOR – grupa 2 (coord. Laura Pumnea), atelier pentru copii cu vârsta între
2 – 4 ani, în care cei mici descoperã prin
metoda step by step lumea minunatã a
poveºtilor ºi a jocurilor. Numãr participanþi: 10
Joi, ora 18:00 - JOCUL DE-A JOACA (coord. Oana Stancu), pentru categoria de vârstã 9 - 14 ani, atelier de improvizaþie, în care copiii descoperã tainele teatrului. Numãr participanþi: 12
Vineri, ora 17:00 - CINE SUNT EU!
(coord. Geo Dinescu), pentru copiii cu
vârsta între 3 - 6 ani, atelier ce urmãreºte dezvoltarea personalitãþii copilului de
vârstã micã prin modalitãþi specifice actului de creaþie artisticã. Numãr participanþi: 20
Vineri, ora 18:00 - ZECE DEGETE,
NU DOAR DOUÃ MÂINI! (coord.
Marin Fagu), pentru copii ºi adolescenþi, vârsta minimã acceptatã 10 ani, un
atelier în care se bucurã sã desluºeascã
tainele construcþiei ºi mânuirii de pãpuºi.
Numãr participanþi: 10
Sâmbãtã, ora 16:00 - PUZZLE
FACTORY (coord. Adriana Teodorescu), pentru copiii cu vârsta între 8 - 12
ani, în care descoperã piesele de puzzle
ce construiesc spectacolul în scenã, devenind actorii contextului creat de ei.
Numãr participanþi: 10
Sâmbãtã, ora 16:00 - DINCOLO DE
MASCÃ (coord. Geo Dinescu), pentru copii de minim 8 ani, atelier prin care

descoperã cea mai cunoscutã formã a
teatrului de improvizaþie, commedia dell’arte. Numãr participanþi: 15
Sâmbãtã, ora 17:00 - POVEªTILE
COPILÃRIEI (coord. Laura Pumnea), vârsta minimã 8 ani, atelier care
pune în valoare creativitatea copiilor ºi
abilitatea lor de a scrie ºi rescrie poveºti,

NUME PROIECT

GRUPE DE VÂRSTE NR.
ORA
PARTICIPANÞI

Dincolo de poveste
Laboratorul creativ
Construim cu bucurie
Lumea piticilor – grupa 1
Primul pas pe scenã
Lumea piticilor – grupa 2
Jocul de-a joaca
Cine sunt eu!
Zece degete, nu doar
douã mâini!
Dincolo de mascã
Puzzle Factory
Poveºtile copilãriei
VIDEO BLOGGER
COLIBRI

4 – 7 ani
Minim 6 ani
3 – 5 ani
2 - 4 ani
5 – 7 ani
2 - 4 ani
9 – 14 ani
3 – 6 ani
Minim 10 ani

15
10
15
10
10
10
12
20
10

17:00
17:00
17:30
17:00
17:00
17:00
18:00
17:00
18:00

Minim 8 ani
8 - 12 ani
Minim 8 ani
Minim 10 ani

15
10
10
12

16:00
16:00
17:00
18:00

ce vor fi ulterior publicate în Gazeta de
teatru. Numãr participanþi: 10
Sâmbãtã, ora 18:00 - VIDEO
BLOGGER COLIBRI
Participanþii, cu vârsta minimã 10 ani,
vor învãþa în cadrul acestui atelier multimedia tehnici de redactare a unei ºtiri,
modalitatea de realizare a unui interviu,
cum pot deveni prezentatori de televiziune, îºi vor însuºi reguli de filmare ºi
montaj video. De asemenea, vor afla pas
cu pas cum se construieºte ºi promoveazã informaþia prin intermediul video
blog-ului ºi vor realiza materiale pentru
pagina youtube Radical X (https://
www.youtube.com/channel/UCikKjnILFfyWAimfFQsy3JQ). Atelierul este împãrþit pe 4 module: Reporter - Editor Prezentator (coord. Geo Dinescu), Filmare - Montaj (coord. Marin Fagu),
Platformã media - tehnici de realizare
(coord. Andreea Melinescu), Comunicare ºi Publicitate (coord. Geo Dinescu /
Laura Pumnea). Numãr participanþi: 12
Atelierele se vor reuni pe scena Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri“,
duminicã, 10 iunie, ora 13:00.
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Femeile
speciale
din
Olt
14
REPORTAJ

de Mihaela Bobaru

F

emeile nu mai reprezintã
de mult timp doar întruchiparea frumuseþii ºi a
gingãºiei. Din ce în ce mai multe îºi fac simþitã prezenþa într-o
lume a bãrbaþilor, practicând
meserii dificile, cu foarte multã
rãspundere sau în care fiecare
secundã conteazã pentru viaþã.
Fie cã au îmbrãcat uniforma cu
epoleþi, salopeta salvatorului
sau au pus profesionist mâna pe
volan, ele demonstreazã cã pot
face orice dacã îºi doresc foarte
mult, demonstrând o bunã pregãtire profesionalã, ambiþie ºi
dãruire.

Salopeta de salvator
Alina Duminicã este medic pe
ambulanþã. A ajuns în medicina
de urgenþã din dorinþa de a fi
mai aproape de cei care au nevoie de ajutor. Recunoaºte cã
meseria este una dificilã, dar nu
regretã drumul profesional ales.
„La un moment dat, am avut
de ales între Ambulanþã ºi UPU.
Am optat pentru Ambulanþã din
dorinþa de a mã întâlni cu o cazuisticã pe care nu o mai întâlnisem pânã la momentul respectiv. Practicasem ca medic stagiar
într-un spital clinic, apoi ca medic într-un cabinet de medicinã
de familie”, a declarat Alina
Duminicã. Îi place ceea ce face
ºi, dacã ar fi sã o ia de la capãt,
cu siguranþã cã ar alege sã facã
medicinã de urgenþã ºi ar opta
pentru Ambulanþã. Aici i se pare
cã poate sã-ºi practice meseria
aºa cum crede ºi cum simte, cu
rãspundere ºi mult curaj.
„Aici eºti medic ºi mai mult
decât atât. Ai ºi acel element în
care trebuie sã hotãrãºti tu, în
secunda respectivã, ºi sã iei decizia cea mai bunã pe care o
consideri atunci. Asta mi-a plãcut la Ambulanþã, mai mult decât în altã parte”, a susþinut
medicul.
Recunoaºte cã meseria pe
care o practicã nu este deloc
uºoarã. Este presãratã cu momente extrem de dureroase, dar
ºi cu satisfacþii enorme. Din
pãcate, cele bune nu reuºesc sã
spele durerea care îi ajunge în
suflet ori de câte ori nu poate
salva viaþa pacienþilor la care
ajunge în urma apelului la 112.
Alina Duminicã recunoaºte
cã, de cele mai multe ori, sacrificiile se fac în meseria sa în
detrimentul familiei. „Petrecem
foarte mult timp la serviciu,
printre pacienþi. Sunt multe
14 - 20 martie 2018

nopþi când suntem la serviciu ºi
nu acasã lângã membrii familiei. Se întâmplã sã nu fim lângã cei dragi la zi de sãrbãtoare,
dar nu avem ce face. Când neam ales aceastã meserie, am
ºtiut cã presupune ºi acest sacrificiu. Uneori, cei de acasã ne
înþeleg, altãdatã nu... E o meserie specialã, dar pe care mi-aº
alege-o iar ºi iar ºi iar...”, a mai
spus dr. Alina Duminicã, una
dintre femeile speciale ale judeþului nostru.

Frumuseþi cu epoleþi
A fi angajat al Ministerului de
Interne nu este la îndemâna oricãrui bãrbat, iar pentru femei a
îmbrãca uniforma este ºi mai
greu. Cu toate acestea, cele mai
multe spun cã sunt fericite cã au
îmbrãþiºat meseriile alese, care
li se potrivesc foarte bine. Este
ºi cazul jandarmeriþei care face
cunoscutã munca angajaþilor IJJ

Olt, Claudia Niþã.
„Am decis sã mã fac jandarm
în clasa a XI-a. La început mi-a
plãcut uniforma, ulterior m-am
documentat cu privire la aceastã meserie ce presupune munca
în Jandarmerie ºi am observat
cã mã identific cu valorile acestei arme. Dacã ar fi sã o iau de
la capãt, din nou m-aº duce la
Academie, aº repeta-o la infinit, pentru cã a fost cea mai frumoasã ºi interesantã experienþã
din viaþa mea. ªi de fiecare datã
aº alege arma Jandarmerie”, nea mãrturisit Claudia Niþã, purtãtorul de cuvânt al IJJ Olt, una
dintre cele mai frumoase femei
din judeþ, cãreia uniforma îi dã
ºi o aurã specialã.
Daniela Ciocârlan este una
dintre cele mai tinere poliþiste
din cadrul IPJ Olt. Pe cât de tânãrã ºi de frumoasã este, pe atât
de temutã printre cei care fac
din sãvârºirea infracþiunilor

economice un mod de viaþã.
„Mi-am dorit sã devin poliþistã de când eram micã. Ideea
s-a definitivat însã spre finalul
liceului. Am avut mai multe
opþiuni, dar am înclinat cãtre
aceastã meserie. M-au atras spre
aceastã meserie ordinea, disciplina, seriozitatea. Cred cã mã
caracterizeazã întru totul”, ni sa destãinutit Daniela Ciocârlan,
poliþista care îºi face maseria cu
multã dãruire.

Poveºtile clienþilor
De la an la an, numãrul femeilor care au devenit ºofer profesionist creºte. Unele au urcat la
volanul unor mastodonþi, altele
au preferat munca de taximetrist.
Este ºi cazul Magdalenei Pârvu,
o femei frumoasã din Slatina,
care îi plimbã pe slãtineni dintrun colþ în altul al oraºului de patru ani ºi care nu se mai vede
acum fãcând altã meserie.

„Îmi place enorm aceastã
meserie. Mi-a trebuit ceva timp
ca sã descopãr acest lucru, timp
în care am fãcut tot felul de
meserii. Nimic nu se comparã
cu cea de taximetrist. Eºti tot
timpul în contact cu oamenii,
afli lucruri interesante de la ei,
înveþi multe. În aceastã meserie nu te plictiseºti niciodatã.
Din punctul meu de vedere, este
cea mai frumoasã meserie ºi nu
aº renunþa la ea pentru nimic în
lume”, a declarat Magda, aºa
cum îi spun cunoscuþii. Tânãra
susþine cã nu se teme niciodatã
când este în taximetru, deºi s-a
întâmplat sã dea ºi peste clienþi
nu tocmai normali. A rezolvat
problemele cu ajutorul colegilor bãrbaþi care i-au sãrit întotdeauna în ajutor.
Fie ploaie, fie vânt sau zi de
sãrbãtoare, femeile care s-au
impus în „lumea bãrbaþilor”
sunt la datorie.
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

F

etele de la SCM Craiova
au realizat imposibilul.
Învinse acasã cu 23-25
de Lada Togliatti, s-au revanºat
de minune în deplasare: 26-23
ºi vor juca semifinala Cupei
EHF cu turcoaicele de la Kastamonu Belediyesi GSK. A fost
evenimentul agrementat din
plin cu sare ºi piper al sãptãmânii trecute în competiþia europeanã numãrul doi. Nu a lipsit
fireºte, cel puþin în imaginaþia
iubitorului de handbal, nici cupa
de ºampanie, spãrgãtorul de
gheaþã al Cupei EHF. ”Atât timp
cât mai existã 60 de minute, ne
jucãm ºansele”, spunea, între altele, bravul antrenor Bogdan
Burcea la prima intersecþie cu
Lada, iar jucãtoarele cheie pe
care a mizat au strãlucit. Un
detaliu semnificativ: Ardean
Elisei a reuºit performanþa, rarisimã în handbal, de a înscrie
de 9 ori din tot atâtea încercãri!
În aceeaºi zi, la Rostov, ”tigroaicele” danezei Helle Thomsen
cedau la limitã pe Donul liniºtit
(24-25), deºi în prima reprizã au
alertat, au condus fãrã probleme ºi se pãrea cã se vor impune. S-au bãtut singure, iar cele
mai slabe mâini, ºtiind cât pot
ele produce, au fost Neagu ºi
Gullden, care au tremurat, ca la
începãtoare, inclusiv pe linia de
7 metri. O singurã aruncare
transformatã le-ar fi asigurat
locul 2 în grupã ºi returul cu
Ferencvaros la Bucureºti. Singura explicaþie a eºecului ”la
mustaþã” din Rusia ar fi cã ”tigroaicele” ºi banca tehnicã au
preferat sã se dueleze cu fran-

Băieţii lui Mangia s-au im
pus în ffaţa
aţa As
ei
impus
Astt r
rei

Craiova pãºeºte cu
dreptul în play-off

de Valentin Zarea
n faþa a aproximativ
15.000 de suporteri olteni, care au spus „prezent” la primul meci al Universitãþii Craiova din playoff, alb-albaºtrii au controlat
partida, jucãtorii Astrei pãrând mult mai concentraþi sã
nu primeascã gol. Totuºi, în
ciuda faptului cã au dominat,
juveþii au reuºit sã concretizeze abia pe final prin Alexandru Mitriþã care a înscris
unicul gol al meciului în minutul 83, din pasa excelentã
a lui Mateiu. Ca urmare a
acestui rezultat, ªtiinþa are 29
de puncte ºi rãmâne la patru
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lungimi de CFR Cluj ºi la doar
douã de FCSB. „Sunt fericit,
echipa a fãcut un meci bun, a
controlat partida. Nu vreau sã
repet atât de mult, dar echipa a
avut câteva greºeli tehnice din
cauza stãrii gazonului. E dificil
sã construieºti pe un astfel de
gazon. Totuºi, asta înseamnã cã
jucãtorii trebuie sã primeascã ºi
mai multe merite pentru aceastã victorie. (...) Momentan, jucãm foarte bine în defensivã.
Pentru un antrenor, e mai greu
sã schimbi în defensivã decât la
mijloc sau în atac. Trebuie sã
þinem cont de faptul cã apãrarea a jucat foarte bine. Toþi jucãtorii din lot trebuie sã fie pregãtiþi pentru cã vor avea ºansa
lor. E posibil sã-l vedem pe
Gardoº pe teren etapa viitoare.
El lucreazã foarte bine, trebuie
sã facã asta în continuare. Va
veni ºi vremea lui“, a declarat
Devis Mangia, antrenorul Universitãþii, la finalul meciului.

Stadion frumos,
gazon dezastruos
Din nefericire, în contrast cu
jocul solid reuºit de alb-albaºtri
ºi cu spectacolul din tribune,
gazonul a cedat, din nou, încã
din primele minute ale meciu-

lui, fiecare duel lãsând în
urma sa brazde adânci. Nu
este de mirare cã, la finalul
partidei, gazonul era plin de
gropi care, de la distanþã, semãnau cu o invazie a cârtiþelor.

Deplasare dificilã
la Viitorul
Etapa viitoare, Universitatea va merge la Ovidiu pentru partida împotriva bãieþilor lui Gicã Hagi. Meciul contra celor de la FC Viitorul este
programat vineri, 16 martie
2018, de la ora 20:45, pe stadionul „Central” din cadrul
complexului „Academia de
Fotbal Gheorghe Hagi”. Se
anunþã un meci dificil pentru
echipa lui Devis Mangia, Viitorul fiind o echipã solidã pe
teren propriu. Totuºi, alb-albaºtrii au un moral foarte bun
înaintea partidei, ceea ce nu
se poate spune ºi despre fotbaliºtii antrenaþi de Gicã
Hagi, dupã ce, în prima etapã a play-off-ului, aceºtia au
fost învinºi de FCSB, scor 21, într-un meci în care nu au
arãtat ca o echipã care poate
obþine „biletul“ pentru cupele europene.

þuzoaicele de la Metz. Risc
imens, ”fustiþele bleu” pregãtite de Mayonnade (Zaadi, Gros,
Houette etc.) pãrându-ni-se superioare maghiarelor. Plus cã
meciul decisiv se va disputa
într-o arenã cu 4.000 de locuri
în care nemþoaicele de la Thuringer nu s-au simþit deloc în
apele lor. Dacã totuºi acesta e
nivelul de exprimare al campioanei, egal acasã ºi eºec în
deplasare cu numita Rostov, e
puþin probabil ca ”tigroaicele”
sã pupe Final 4. Deschisesem
paranteza dupã isprava lui Elisei de a nu fi ratat nimic din 9
încercãri, în ideea cã merita
”împrumutatã”, cumva, de Helle Thomsen mãcar pentru aruncãrile libere. Ce zici, Neagu?
Bogdan Burcea ºi oltencele sale
au suficient timp sã deguste calificarea în semifinalele Cupei
EHF, sã-ºi vadã de campionat
ºi sã se informeze cu privire la
adversara din aprilie, o multinaþionalã cu jucãtoare aduse din
Serbia, Rusia, Polonia, Brazilia
ºi chiar din România (Anca
Rombescu, portar). Kastamonu
a eliminat Zalãul lui Tadici dupã
un duel umãr la umãr (28-29 ºi
27-24), ceea ce n-ar fi de speriat. Handbalistele Bãniei, de la
Yulia Dumanska la Cristina Florianu, traverseazã o perioadã de
graþie deloc întâmplãtoare.
Coincidenþa face ca ºi în fotbal
sã se vorbeascã de Cupã, CSU
Craiova urmând a se rãzboi cu
adversari gen Hermannstadt sau
Gaz Metan, în lipsa ”duºmanilor de moarte”, dar asta e o altã
poveste.
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La doar câteva zile
dupã victoria cu
Dinamo, ªtiinþa a
pornit cu dreptul în
play-off, învingând,
la limitã, echipa lui
Edy Iordãnescu,
Astra Giurgiu. Albalbaºtrii pãstreazã
astfel distanþa faþã
de CFR Cluj ºi
FCSB, principalele
contracandidate în
lupta pentru titlu.

”Leoaice” flãmânde
ºi ”tigroaice” sãtule
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Situaþia în parcurile naþionale
este complet scãpatã de sub control

n parcurile care nu au
planuri de management
aprobate este haos total. Se exploateazã inclusiv
pãduri din rezervaþii naturale din cadrul parcurilor naþionale, exploatãrile forestiere prevaleazã protecþiei ºi
conservãrii, se exploateazã
masiv la scarã comercialã
pentru firme mari, în timp
ce comunitãþile locale nu au
suficient lemn nici mãcar
pentru foc. Se exploateazã
chiar ºi în pãdurile virgine,
în cele multiseculare ºi în
cele cu structurã naturalã
din interiorul parcurilor naþionale.
Parcurile naþionale din
România nu respectã recomandãrile ºtiinþifice internaþionale (IUCN) nici în zonele centrale de non-intervenþie (care sunt prea mici
ºi dispersate) ºi nici în zo-

Ce se întâmplã în
parcurile naþionale
din România?
În România au fost desemnate 13 parcuri naþionale de interes naþional ce
ocupã 1,33% din suprafaþa
þãrii ºi 3,31% din suprafaþa împãduritã a þãrii: Cãlimani, Cheile Bicazului –
Hãºmaº, Munþii Rodnei,
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Un singur parc naþional (Defileul Jiului) este administrat ca
parc naþional prin aplicarea pe
minim 75% a obiectivului principal, conform legislaþiei naþionale ºi a categoriei de management IUCN, dar chiar ºi în
acesta zonele tampon se exploateazã ca o pãdure de producþie, iar construcþia ilegalã a
complexului hidroenergetic a
periclitat deja obiectivul pentru
care parcul a fost desemnat, ºi
anume Defileul Jiului însuºi.
În toate parcurile naþionale
existã un trend de degradare
acceleratã a ecosistemelor naturale, tãierea pãdurilor virgine
ºi seculare, fragmentarea habitatelor ºi erodarea solului.
În majoritatea parcurilor naþionale a fost extinsã ºi legalizatã urbanizarea unor zone pentru construcþii, drumuri, reþele.
În mai multe parcuri se executã exploatãri forestiere comerciale inclusiv în rezervaþii.

Piatra Craiului, Cozia, Buila
Vânturariþa, Retezat, Defileul
Jiului, Domogled – Valea Cernei, Semenic – Cheile Caraºului, Nera – Beuºniþa, Ceahlãu
ºi Munþii Mãcinului. Dintre
acestea, Cozia este cel mai împãdurit parc, iar Retezat este

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

parcul cu cea mai micã suprafaþã de pãdure, mai mult de jumãtate fiind pajiºti alpine ºi
zone glaciare. Pãdurile din parcurile naþionale din România
acoperã în total 233.892,78 hectare, adicã 0,99% din suprafaþa
þãrii.

Existã încã numeroase zone
din România care din punct de
vedere ºtiinþific ar fi putut fi
desemnate demult parcuri naþionale (Munþii Giumalãu, Ciucaº, Þarcu, Munþii Fãgãraº etc.)
ºi pentru care proiectele de fundamentare ºtiinþificã au fost
demult depuse la ministerul de
resort.

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
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nele tampon (unde se exploateazã masiv la scarã comercialã).
Parcurile naþionale sunt ariile
naturale protejate ale cãror obiective înseamnã protecþia ºi
conservarea unor teritorii reprezentative pentru spaþiul biogeografic naþional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebitã sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic,
speologic, pedologic sau de alta
naturã, oferind posibilitatea vizitãrii în scopuri ºtiinþifice, educative, recreative ºi turistice.
Managementul parcurilor naþionale ar trebui sã asigure menþinerea cadrului fizico-geografic în stare naturalã, protecþia
ecosistemelor, conservarea resurselor genetice ºi a diversitãþii biologice în condiþii de stabilitate ecologicã, prevenirea ºi
excluderea oricãrei forme de
exploatare a resurselor naturale ºi a folosinþelor terenurilor,
incompatibilã scopului atribuit.
În perimetrul parcurilor naþionale sunt admise doar activitãþile
tradiþionale practicate numai de
comunitãþile din zona parcului
naþional, activitãþi tradiþionale
ce vor fi reglementate prin planul de management.

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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Carpaþii româneºti
se prezintã într-o
stare net inferioarã
de degradare decât
înainte de a deveni
parcuri naþionale.
Practic, actualele
planuri de management ale parcurilor
naþionale sunt, de
fapt, planuri de
exploatare ºi degradare sistematicã a
ecosistemelor
forestiere intacte,
se aratã într-un
material al Asociaþiei Agent Green,
publicat recent.

