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OPINII

de deputat Ionuþ Stroe

Drumul expres CraiovaPiteºti riscã sã rãmânã
un proiect pe hârtie

L

egãtura rutierã modernã între Piteºti ºi
Craiova rãmâne,
pentru moment, un simplu
proiect. Când nu sunt amânate, licitaþiile sunt contestate în justiþie.
Povestea începe cu un
studiu de fezabilitate în
anul 2008, care prevede ca
între cele douã oraºe sã se
construiascã un drum expres. Din lipsã de fonduri,
proiectul rãmâne blocat. În
2013, a apãrut ideea de a
construi acest proiect în regim de concesiune, dar nici
aceastã cale nu face lucrurile sã avanseze. În 2016,
studiul iniþial era deja depãºit ºi s-a iniþiat procedura de actualizare, numai cã
acum s-a dorit construirea
unei autostrãzi, în locul
drumului expres.
Schimbarea de guvern a
dus la un nou blocaj. În
2017, noul guvern PSD a
anulat tot ce fãcuse guvernul anterior ºi a decis sã
lanseze o licitaþie pe baza
vechiului studiu de fezabilitate din 2008, cu toate cã
între timp pe traseul propus
fusese construitã o fabricã!
Atât de grãbiþi au fost cei
de la CNAIR, încât au lãsat documentaþia incompletã ºi, mai mult decât atât,
au deschis ofertele înainte
de soluþionarea contestaþiilor. Numai cã avântul tovãrãºesc al celor de la
CNAIR s-a dovedit neinspirat: în noiembrie, Curtea
de Apel Bucureºti a admis
contestaþiile formulate de
constructori, ceea ce în21 - 27 martie 2018

seamnã în practicã anularea
licitaþiei.
Cel mai recent episod al
acestei triste înºiruiri de
ocazii ratate ºi eforturi risipite s-a consumat luni, 19
martie. Curtea de Apel Bucureºti a respins cererea de
revizuire formulatã de
CNAIR ºi a dispus formarea unui nou dosar, declinându-ºi competenþa de soluþionare a acestuia în favoarea Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie. Între timp,
rãmâne executorie decizia
definitivã din noiembrie,
ceea ce înseamnã cã lucrãrile pe tronsoanele 3 ºi 4 vor
rãmâne blocate fãrã vreo
perspectivã clarã de soluþionare.
Se împlineºte un deceniu
de la finalizarea studiului
din 2008. Un deceniu în
care dezvoltarea economicã a Olteniei a fost frânatã
de lipsa infrastructurii moderne. Un deceniu de întârzieri în care lipsa de viziune, incompetenþa sau pur ºi
simplu reaua voinþã ne-au
fãcut sã pierdem ºi bani, ºi
oportunitãþi.
Aºtept, totuºi, ca autoritãþile sã se trezeascã mãcar
acum, în ceasul al doisprezecelea! Oltenia are nevoie
ca acest drum expres sã fie
construit, dar mai ales sã fie
construit bine! Conducerea
CNAIR pare animatã de
dorinþa de a tãia cu orice
preþ o panglicã, uitând parcã de faptul cã graba ºi incompetenþa au dus la surparea autostrãzii dintre Orãºtie ºi Sibiu!
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Stadionul de atletism
ºi-a gãsit proiectant
Procedura de achiziþie publicã, demaratã în
toamna anului trecut, a fost finalizatã pe 20
martie. Firma bucureºteanã care ºi-a adjudecat
licitaþia, client mai vechi al primãriei, va asigura
ºi asistenþa tehnicã de specialitate pe perioada
realizãrii investiþiei, contractul fiind prevãzut a
fi în vigoare pentru o perioadã de 52 de luni.
Pentru execuþie, municipalitatea craioveanã nu
a a gãsit însã încã un constructor, licitaþia
organizatã în acest sens anul trecut fiind anulatã.
de Nicuºor Fota
«Pentru obiectivul de investiþii „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 locuri”
se vor achiziþiona servicii de
proiectare tehnicã ºi asistenþã
tehnicã din partea proiectantului, conform cerinþelor caietului de sarcini nr.169908/
27.11.2017», se aratã în anunþul de atribuire postat în SEAP
de reprezentanþii Primãriei Craiova. Procedura de achiziþie
publicã a fost demaratã de municipalitate în toamna anului
trecut ºi a fost finalizatã pe 20
martie, când a fost anunþat câºtigãtorul.

La stadioane noi...
tot noi
Este vorba despre firma bucureºteanã K-BOX CONSTRUCTION DESIGN, care
ºi-a adjudecat contractul cu un
preþ de 340.700 lei. A fost vorba despre singurul ofertant înscris în cursã. Întâmplarea face
ca firma de proiectare sã fie la a
doua incursiune pe stadionul de
atletism. Asta dupã ce, în urmã
cu patru ani, îºi adjudecase în
asociere cu AB Tehnica realizarea arenei craiovene, în varianta iniþialã licitatã de edili, cu

costuri mai mici ºi la standarde
mai scãzute din perspectiva federaþiei internaþionale de atletism. Contractul cu pricina a
fost în cele din urmã reziliat,
Primãria Craiova constatând
gradul de execuþie mult sub aºteptãri. Edilii au optat apoi pentru refacerea întregului proiect,
de data asceasta la standarde
mai înalte, care sã permitã desfãºurarea de competiþii de rang
internaþional. Obiectivul în
aceastã nouã variantã a fost licitat de municipalitate în vara
lui 2017, la o valoare estimatã
de peste 15 milioane de lei, cu
proiectarea ºi execuþia pachet,
licitaþia fiind însã anulatã din
lipsã de ofertanþi. Ulterior, primãria a scos la licitaþie doar proiectarea, reuºind sã finalizeze
procedura.

Stadionul,
scumpit ºi ridicat
în categorie
Proiectul stadionului de atletism, gândit iniþial ca refugiu
pentru echipa de fotbal a oraºului în perioada dintre demolarea vechiului stadion ”Oblemenco” ºi realizarea celui nou
(inaugurat toamna trecutã –
n.r.), are deja patru ani vechime. În noua versiune, noua are-

nã ar trebui sã facã saltul calitativ de la categoria V IAAF la
categoria a III-a, reconfigurarea urmând a se face cu folosirea pe cât posibil a structurii
realizate deja. Potrivit documentaþiei prezentate anul trecut aleºilor locali, la aprobarea
noii valori a investiþiei – crescutã de la 6 la 15 milioane de
lei, pentru ridicarea standardului IAAF la categoria a III-a
sunt necesare o serie de modificãri ale proiectului iniþial autorizat, de construcþie a unor
noi spaþii, de regândire funcþionalã a spaþiilor interioare, de
suplimentare a unor instalaþii
sportive aflate pe terenul de
competiþie, de configurare a
unei zone de încãlzire (warmup) adiacente terenului de competiþie, precum ºi adãugarea
unor instalaþii tehnice. «Încadrarea lucrãrilor de intervenþii
este realizatã în conformitate
cu: ”Standardul IAAF (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATION), categoria III, ºi presupune urmãtoarele categorii
de lucrãri: – construcþii spaþii
noi/ extinderea în plan orizontal a parterului din zona de gradene (pentru corpul A ºi D); –
lucrãri asupra structurii existente (corpuri A, B, C, D); –
lucrãri de închidere a anvelopantei; – lucrãri de compartimentare ºi funcþionalizare interioarã; – lucrãri de amenajare, echipare ºi dotare a terenului de competiþie; – lucrãri de
amenajare, echipare ºi dotare a
zonei de încãlzire (warm-up);
– lucrãri secundare (împrejmuire, alei acces pietonal, nocturne)», se aratã în documentaþia aprobatã de consilierii locali craioveni.
www.indiscret.ro
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POLITICÃ

mandat de la „poporul“ judeþean

Weekendul trecut, la Centrul Multifuncþional din
Craiova, filiala doljeanã a Alianþei Liberalilor ºi
Democraþilor (ALDE) a dat dovada maturitãþii
sale pe scena politicã judeþeanã, dupã ce a
organizat ireproºabil o conferinþã de alegeri cu
peste 700 de membri în salã. S-a dovedit astfel
cã, în prezent, ALDE Dolj este cea de-a treia
forþã politicã în judeþul Dolj, cu un foarte mare
potenþial de creºtere electoralã ca urmare a
implicãrii în actul guvernamental, dar ºi a
sancþionãrii, atunci când este cazul, a puterii
pesediste pe plan local.
de Cosmin Pretorian

I

niþial, lumea l-a privit cu
scepticism. „Ce dracu‘
vrea ºi ãsta?!? Veni pedistu‘ de la Mehedinþi sã ne-nveþe
pe noi politicã“, am auzit cu
urechile mele un tânãr fost ºi
actual liberal cã îºi întreba un
coleg de partid. „Pedistu‘ ãsta
e politician cu P mare“, a fost
rãspunsul primit pe loc de la un
comesean mai trecut prin viaþa
politicã, iar eu, cunoscând de cel
puþin zece ani personajul, i-am
dat dreptate.
Deputatul Ion Cupã, Bebe
pentru cei iniþiaþi, cãci despre
acesta era vorba în scurtul dialog redat mai sus, a fost în egalã mãsurã privit cu scepticism
ºi de pe partea dreaptã a eºichierului politic doljean, ºi de pe cea
stângã. Puþini politicieni craioveni erau cei care ºtiau alte informaþii decât cele furate de pe
Google despre mehedinþean, iar
acest lucru avea sã-i convinã de
minune lui Cupã. Meticulos ºi
extraordinar de bun organizator,
www.indiscret.ro

aºa cum doar douã-trei personaje mai sunt în viaþa politicã
activã a Doljului, a clãdit în câþiva ani din nimic o filialã de partid suficient de puternicã încât
sã câºtige în alegerile parlamentare un post de deputat ºi sã aibã
în Consiliul Local doi consilieri.
În plus, la alegerile parþiale pentru postul de primar, a scos din
joben un candidat surprizã, Aniºoara Stãnculescu, care a obþinut nu mai puþin de douãsprezece procente din sufragiile craiovenilor. Doamna cu pricina, o
prezenþã mai mult decât agreabilã pentru craioveanul de rând,
a fost în egalã mãsurã subevaluatã precum a fost însuºi Cupã,
iar acest lucru a ajutat-o enorm.

peste 700 de membri din toate
cele 111 filiale din judeþ (doar
PSD ºi PNL putându-se lãuda
cu acest lucru) ºi a unor invitaþi
de seamã de la Bucureºti, printre care se cuvine a-i aminti pe
Norica Nicolai, Daniel Chiþoiu
ºi Andrei Gerea, Cupã a fost ales
preºedinte de drept al filialei
pentru urmãtorii 4 ani. Totodatã, delegaþii i-au mai ales pe cei
nouã vicepreºedinþi (Aniºoara
Stãnculescu, Marius Cristian
Tuþã, Andra Mirela Popescu,
Adrian Costin Marinescu, Sorin Cosmin Vâlcu, Adinel Ionel
Ilinca, Eugen Cristian Zavracu,
Nicu Marinescu ºi Florian
Popa) ºi pe cei 16 membri în

Biroul Politic Teritorial Dolj
(Panã Ionel, Safta Adina, Afrenie Leontin, Spãtãrelu Ion, Siliºteanu Iulian, Forþan Bogdan,
Avrãmescu Cristian Gabriel,
Bãdescu Haralambie, Roman
Ilie, Constantinescu Genel, Dãoagã Constantina, Rotocol Dragoº, Greci Bogdan Cristian,
Ghenea Cosmin, ªerban Gabriel Costel). „Cu aceastã echipã, îmi propun sã devenim prima forþã liberalã din judeþ în
2020“, a subliniat Ion Cupã.
Trei observaþii meritã menþionate în acest moment. Prima este
aceea cã, într-adevãr, ALDE Dolj
a devenit o forþã politicã demnã
de luat în seamã în judeþ, iar tren-

dul este unul extrem de favorabil pentru liberalii lui Tãriceanu.
A doua este o realã surprizã: colegii de alianþã, PSD Dolj, deºi
invitaþi, nu ºi-au trimis niciun reprezentant la conferinþã, semn cã
sunt reale zvonurile cu privire la
relaþiile încordate dintre cele
douã filiale. A treia observaþie
este una de nuanþã: nu este deloc
exclus ca, dupã viitoarele locale,
pesediºtii doljeni sã se trezescã
într-o nefireascã minoritate în
Consiliul Local Craiova, ca urmare a unei alianþe pe plan local
mai mult decât fireascã între PNL
ºi ALDE. ªi abia atunci putem
spune cã începe distracþia politicã în Craiova!

ªi dacã o fi sã fie
dreapta împreunã...?
Acum, la ceva vreme de la
aceste evenimente, a venit vremea ca „Bebe“ Cupã sã îºi încheie interimatul în fruntea
ALDE Dolj ºi sã se organizeze
alegeri libere în filialã. În faþa a
21 - 27 martie 2018
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14 miliarde lei vechi
din bugetul
CJ Vâlcea
”Constantin Rãdulescu, preºedintele Consiliului Judeþean
Vâlcea, a fost prezent pe 13
martie a.c. la startul lucrãrilor
de punere în siguranþã a podului care traverseazã pârâul Mo-

soroasa, în zona km 1+950 a DJ
656, în oraºul Olãneºti.
În acest obiectiv vor fi investite aproape 14 miliarde lei
vechi, fonduri provenite din
bugetul judeþului Vâlcea, care
vor acoperi costurile lucrãrilor
de reparaþii, reabilitare ºi consolidare ce urmeazã a fi realizate, atât la suprastructura ºi
infrastructura podului, cât ºi la
racordarea cu terasamentele.
La finalizarea lucrãrilor, preconizatã a se realiza la 12 luni
de la demararea lor, podul va

avea o parte carosabilã cu lãþimea de 7 metri, care va asigura
circulaþia pe douã fire, trotuare
cu lãþimea de 1,20 metri ºi parapeþi de siguranþã.
De asemenea, se vor realiza
lucrãri de degajare a albiei de
vegetaþie, de reprofilare a ei, în
zona podului, precum ºi de protecþie a fundaþiei pilei P2.
Fluenþa circulaþiei în zona în
care vor fi efectuate lucrãri va
fi asiguratã prin semaforizare”,
a anunþat CJ Vâlcea într-un comunicat de presã.

Publicitate

Olãneºti – podul peste
pârâul Mosoroasa
a intrat în reabilitare

Publicitate

onsiliul Judeþean Vâlcea modernizeazã singura cale de acces cãtre Schitul Bradu ºi spre patru
localitãþi ale staþiunii Olãneºti:
Tisa, Gurguiata, Pietriº ºi Comanca, a anunþat aceastã instituþie. CJ
Vâlcea a mai precizat cã lucrarea
va fi gata în circa 12 luni.

21 - 27 martie 2018
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Situaţie similară în 400 de localităţi

Ministerul Energiei þine
fãrã gaze una dintre cele mai
puternice comune din Oltenia
Situaþie incredibilã în
Budeºti-Vâlcea, comuna cu unul dintre cele
mai mari parcuri
industriale din Oltenia, care nu se poate
racorda la sistemul de
alimentare cu gaze
naturale, deºi conducta magistralã trece
chiar prin localitate.
Motivul: Ministerul
Energiei nu este în
stare, de trei ani, sã
organizeze o licitaþie
pentru operatorul de
reþea. Cauza invocatã
este nãucitoare: „lipsã
de personal”, i s-a
transmis primarului
Ion Vlãdulescu. În
România existã circa
400 de localitãþi în
aceastã situaþie.
de Marielena Popa

Primarul: „Mi s-a
spus cã ministerul
nu are personal
suficient pentru
a organiza
ºi licitaþiile”
n 2015, comuna Budeºti
depunea la Ministerul
Energiei proiectul de racordare la sistemul de distribuþie a
gazelor naturale, urmând ca
acest minister sã organizeze o
licitaþie pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului public de distribuþie a
gazelor. Au trecut anii ºi situaþia treneazã: „Suntem tot în faza
de licitaþie publicã, licitaþie care
trebuie aprobatã de Ministerul
Energiei, lucru pe care nu îl face
de trei ani. Motivele: lipsã de
personal, aºa mi s-a spus la minister. Deci, din discuþiile purtate la Ministerul Energiei mi sa comunicat cã nu existã personal atât de mult încât sã organizeze procedurile de licitaþie. Iar
asta se întâmplã la nivel de þarã,
nu numai la Budeºti. Nu s-au
fãcut licitaþii pentru înfiinþãri de
noi sisteme de gaze din 20092010. Nu se poate aºa ceva, trebuie gãsitã o soluþie, pentru cã
la nivelul localitãþii Budeºti este
mare nevoie de aceastã investi-

Î

www.indiscret.ro

fãrã a avea vreo vinã”, mai spune primarul din Budeºti.
Acesta a subliniat cã Ministerul Energiei nu va investi
niciun leu în aceastã lucrare,
singura sarcinã fiind aceea de
a organiza licitaþia: „Valoarea
proiectului este peste un milion de euro. Ministerul Energiei
nu trebuie sã cheltuiasã niciun
ban, trebuie doar sã organizeze o licitaþie. Banii vor fi plãtiþi de firma investitoare care va
recupera banii de la beneficiarii lucrãrii”.

Budeºti - parc
industrial
de 100 de hectare

Primarul Ion Vlãdulescu
þie, atât pentru zona industrialã, cât ºi pentru cetãþeni”, susþine primarul Ion Vlãdulescu.

„Vom ajunge
în situaþia
în care avizele
ºi documentaþia
vor expira”
Proiectul, în valoare de un
milion de euro, prevede branºarea la sistemul de alimentare
cu gaze naturale a circa 4.000

Faurecia

de locuinþe, branºarea zonei industriale, precum ºi o staþie de
reglare-presiune. „Dar ne încurcãm în aceastã procedurã de licitaþie pe care ministerul nu o
face nici dupã trei ani de când
am depus documentaþia. Marea
problemã este vã vom ajunge în
situaþia în care avizele ºi toate
documentele pe care le-am obþinut vor expira ºi va trebui sã
luãm toatã procedura de la capãt. Am depus multã muncã
pentru documentaþie ºi avize ºi
nu e normal sã pãþim aºa ceva

Aflatã la circa 12 kilometri de
municipiul Râmnicu Vâlcea,
Budeºti este cea mai industrializatã comunã a judeþului Vâlcea ºi una dintre cele mai puternice din Oltenia. Aºezarea
deþine un parc industrial de 100
de hectare în care lucreazã circa 3.000 de oameni ºi dispune
de un puternic potenþial pentru
alte investiþii. Parcul industrial
gãzduieºte o importantã companie din domeniul auto – Faurecia –, investiþie inauguratã în
septembrie 2016, precum ºi o
halã în care o firmã belgianã a
deschis în acest an o fabricã de
saltele.
Pânã acum, firmele româneºti au creat la Budeºti circa
1.300 de locuri de muncã, iar
investitorii strãini, aproximativ
1.600.
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DEZVÃLUIRI
Deputatul Buican
cere adoptarea proiectului de lege care
permite administraþiilor locale sã îºi
scoatã la licitaþie
atribuirea contractelor
Marþi, 20 martie, deputatul
PNL de Vâlcea, Cristian Buican, a semnalat într-o declaraþie politicã aceastã stare de fapt.
„Pentru cei dintre dumneavoastrã care nu ºtiþi, anul acesta se împlinesc patru ani de când
nu s-au mai organizat licitaþii de
atribuire a contractelor de concesiune a serviciului public de
distribuþie a gazelor naturale în
localitãþile din România. În ciuda faptului cã în aceastã perioadã, peste 400 de administraþii
publice locale au solicitat Guvernului introducerea reþelelor
de gaze, niciuna din aceste cereri nu a fost soluþionatã. (…).
Niciun investitor, strãin sau
român, ce intenþioneazã sã deschidã o unitate productivã în
România nu va dori sã investeascã într-o zonã în care nu
existã reþea de gaze naturale,
chiar dacã acel areal oferã alte
avantaje competitive. În acest
sens, vã pot oferi exemplul localitãþii Budeºti din judeþul Vâlcea, acolo unde solicitãrile administraþiei publice locale zac
prin sertarele decidenþilor guvernamentali de mai bine de 3
ani. În cadrul parcului industrial
din Budeºti au fost create în ultimii ani peste 3.000 de noi locuri de muncã, iar principala
solicitare a companiilor prezente aici este introducerea gazelor naturale”, a opinat parlamentarul vâlcean.
Acesta a atras atenþia cã la
Camera Deputaþilor existã un
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 64/2016 pentru
modificarea ºi completarea Legii energiei electrice ºi a gazelor naturale nr. 123/2012, prin
care se acordã posibilitatea administraþiilor publice locale de
a-ºi scoate singure la licitaþie
atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de
distribuþie a gazelor naturale.
Deputatul Buican a fãcut un
apel public cãtre colegii sãi, indiferent de apartenenþa politicã,
sã adopte cât mai repede acest
proiect de lege ºi sã deblocheze
astfel problema introducerii reþelelor de gaze în localitãþile din
România.
21 - 27 martie 2018
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Nu mai este meritoriu
sã fii bun român?

C

ând, o datã la o sutã de
ani, ai ºansa de a-þi aºterne gândurile într-un
album de lux aºa cum este
„Români de Centenar”, realizat de Q Magazin, tot de o sutã
de ori se cuvine sã-þi mãsori
cuvintele. Asta, pentru ca,
dupã tine, cei ce þi-au fost contemporani sã nu-þi sufle-n lumânare. „România suntem fiecare dintre noi. Este patria pe
care o purtãm în suflet” – scrie
Dacian Cioloº, fãrã înflorituri
stilistice ºi trãsnãi de oameni
mari. ”Ceea ce mã izbeºte astãzi cel mai mult este faptul cã
patriotismul nu mai este posibil” – se confeseazã cel ce-a
fost Neagu Djuvara. Fraza descumpãneºte la prima lecturã,
spre a se filtra în urmãtoarea:
„Nu mai este meritoriu sã fii
bun român, ci bun european
(…)”. Începutul pasajului este
bulversant. „În aceºti 100 de
ani, am avut douã mari personalitãþi care au fãcut cunoscutã România universal: Brâncuºi ºi George Enescu. Navem nevoie de nimeni altcineva!” E un fel de a deschide
uºa României Centenare ºi de
a-i pofti fãrã menajamente afarã pe: Henri Coandã (pionier
al aviaþiei, fizician ºi inventator, descoperitorul efectului
care îi poartã numele), George Emil Palade (om de ºtiinþã
american de origine românã,
laureat în 1974 al Premiului
Nobel pentru fiziologie ºi medicinã), Nicolae Paulescu (descoperitorul insulinei, hormonul antidiabetic), ªtefan Odobleja (pãrintele psihologiei

consonantiste), Ana Aslan (cea
care a dat de leacul antiîmbãtrânire, Gerovital H3, încercat
cu succes de Charlie Chaplin,
JF Kennedy, Winston Churchill, Pablo Picasso º.a.), Eugen Ionescu (membru al
Academiei Franceze, teatrul
absurdului fiind copilul sãu de
scenã), Mircea Eliade (istoric
al religiilor, filosof, profesor la
Universitatea din Chicago),
Jean Negulescu (olteanul ajuns
regizor faimos la Hollywood),
Dumitru Prunariu (primul ºi
singurul român care a zburat
în cosmos)… Lista poate continua cu mari interpreþi de operã, cu la fel de mari interpreþi
de folclor, cu artiºti plastici, cu
sportivi de clasã mondialã, câtã
frunzã, câtã iarbã, iubitori de
frumos ºi iubitori de patrie. La
fel de bine iubitori de lume, pe
care au cutreierat-o plecând de
acasã, ca orice român, ca orice
polonez, spaniol sau german,
la rândul lor. Patriotismul nu
numai cã este posibil, este ºi
necesar, câtã vreme „porþi în
suflet” patria, imnul, drapelul
naþional. Alãturi de drapelul
Uniunii Europene. Aºa le vedem, unul lângã celãlalt, nu
înfipt unul în celãlalt. ªi aºa
auzim: imnul României ºi al
fiecãrui stat în parte, suveran
ºi independent, iar nu un haloimãs de graiuri pãsãreºti. Între a fi bun român ºi a fi bun
european nu existã contradicþie în termeni. Deºi, pe la Bruxelles, pe-acolo, îºi fac numãrul ºi destui dintre cei pozând
în buni europeni, renegânduºi obârºia ºi laptele matern.
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ACTUALITATE

Slujbã de pomenire ºi evocãri
ale Mitropolitului Bartolomeu
Anania în satul natal

C

u binecuvântarea Înalt
preasfinþitului Pãrinte
Varsanufie, vineri, 16
martie, Primãria comunei Glãvile, ªcoala Gimnazialã „Bartolomeu Valeriu Anania” - Glãvile, Biblioteca Publicã Glãvile,
Biblioteca Judeþeanã „Antim
Ivireanul” - Vâlcea, Liga Femeilor Creºtine Ortodoxe Vâlcea ºi Sectorul Învãþãmânt din
cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului au organizat o serie de manifestãri cultural-duhovniceºti
închinate Mitropolitului Bartolomeu Anania.
În cadrul manifestãrilor a fost
sãvârºitã slujba de parastas pentru mitropolitul Bartolomeu la
Biserica „Sf. Voievozi Mihail ºi
Gavril” din Glãvile, urmatã de

o serie de evocãri la ªcoala
Gimnazialã ”Bartolomeu Anania”, sub genericul „Aducerea
aminte ºi cinstirea Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, în care a fost susþinut ºi un
recital de poezie din opera scriitorului, interpretat de elevii
ªcolii Gimnaziale.
Pãrintele Cristian Bãnuþã,
Consilier Învãþãmânt ºi Activitãþi cu tineretul în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, a transmis cuvântul Înaltpreasfinþitului Pãrinte Arhiepiscop Varsanufie, intitulat ”Mitropolitul
Bartolomeu Anania – luptãtor
pentru unitatea de credinþã ºi de
neam a românilor”, precizând
cã „a fost unul dintre cei mai
apreciaþi scriitori contemporani,

un academician de înaltã þinutã, dar ºi un vlãdicã preocupat
permanent pentru desãvârºirea
sa ºi îndrumarea credincioºilor
cãtre Împãrãþia lui Dumnezeu...
Mitropolitul Bartolomeu a avut
o credinþã în Dumnezeu impresionantã, o culturã imensã, o
putere de a sluji neamul ºi Biserica cu preþul jertfei sale. A
luptat întreaga viaþã pentru adevãr ºi libertate’’.
La evenimentul moderat de
doamna Zenovia Zamfir au participat autoritãþile locale, preoþi
din comunã, profesori ºi elevi
ai ºcolii din localitate, precum
ºi membri ai familiei Anania.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Marºul pentru viaþã, în organizarea
Arhiepiscopiei Râmnicului
”Pe data de 24 martie, începând cu ora 13:00, va fi organizatã ediþia a VII-a a Marºului pentru viaþã, de cãtre Arhiepiscopia Râmnicului, în parteneriat cu Asociaþia Tinerilor
Ortodocºi „Sfântul Valentin”,
anunþã Arhiepiscopia Râmnicului.
Potrivit sursei citate, Marºul
pentru viaþã din Râmnicu Vâlcea va porni la ora 13:00 din faþa
Primãriei municipiului pe traseul Str. Praporgescu - Str. Nicolae Bãlcescu - Catedrala Arhiepiscopalã Sf. Ierarh Nicolae.
Marºul pentru viaþã este

punctul culminant al lunii
martie, Luna pentru viaþã, ºi va
fi organizat în aceeaºi zi în pes-

te 300 de oraºe din România ºi
Republica Moldova.
(M.P.)
www.indiscret.ro

Investiþii în sãnãtate 7
pentru viitorul doljenilor

ADMINISTRAÞIE

Sãnãtatea continuã sã fie un domeniu prioritar pentru Consiliul Judeþean Dolj, care,
pentru 2018, ºi-a divizat eforturile pe douã
paliere: finalizarea investiþiilor deja începute,
dar ºi demararea unor proiecte noi. Pentru
asta, CJ Dolj a alocat peste 33 de milioane de
lei din bugetul de investiþii, bani care vor
merge, în cea mai mare parte, cãtre Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã, cea mai mare
unitate sanitarã din zona de sud a þãrii.
de Dan Olteanu

F

ãrã îndoialã cel mai
important domeniu
pentru Consiliul Judeþean Dolj în ultimii ani, Sãnãtatea rãmâne în fruntea listei investiþiilor pentru anul
2018. Vorbim despre 33,1
milioane de lei cu ajutorul
cãrora vor fi continuate ºi finalizate proiectele deja începute ºi, de asemenea, demararea unora noi. De departe,
cei mai mulþi bani sunt alocaþi ºi în acest an pentru mo-

dernizarea ºi dotarea Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã, una
dintre cele mai mari unitãþi sanitare din þarã. Astfel, în 2018
sunt alocate 12,5 milioane de lei
pentru continuarea lucrãrilor de
extindere, modernizare ºi dotarea cu echipamente a Unitãþii de
Primiri Urgenþe a SCJU. Este
vorba despre un proiect total de
peste 7 milioane de euro, susþinut din bugetul propriu al CJ,
prin care cea mai aglomeratã
structurã a spitalului judeþean va
fi extinsã de la 900 mp la 3.700
mp, prin construirea a douã noi

corpuri de clãdire. Proiectul
prevede, printre altele, proiectarea ºi construirea depozitului
de gaze medicale, amenajarea
unui bloc operator special pentru intervenþii de urgenþã, module de consultaþii ºi terapie, dar
ºi un nou computer tomograf.
Tot în 2018, la Spitalul Judeþean de Urgenþã vor demara lucrãrile pentru modernizarea ultimelor etajele rãmase nerefãcute, precum ºi pentru casa scãrii.
Peste 2 milioane de lei ar putea ajunge în acest an în curtea
SCJU Craiova sub forma unei
investiþii într-o clãdire care sã
gãzduiascã Centrul Medical de
Radioterapie, proiectatã inclusiv ca un buncãr destinat instalãrii unui accelerator liniar, extrem de necesar pentru locuitorii din aceastã zonã a þãrii.
De asemenea, CJ Dolj va investi în reabilitarea clãdirii Clinicii de Oncologie care, cu sprijinul Ministerului Sãnãtãþii, ar
putea deveni Institut de Oncologie, ceea ce înseamnã mai

mulþi bani ºi programe speciale pentru pacienþii afectaþi de teribila maladie.

Clinica de
Cardiologie,
aproape de
inaugurare
Chiar în aceste zile sunt întreprinse ºi ultimele demersuri
necesare pentru ca o investiþie
extrem de necesarã la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova sã fie datã în folosinþã. Este
vorba despre Clinica de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã, un proiect în valoare de 7,5 milioane
de euro, susþinut, în principal,
din bugetul propriu al instituþiei. „Valoarea totalã a investiþiei pentru crearea acestei clinici
moderne, inclusiv asigurarea
dotãrilor, ajunge la 7,5 milioane de euro. Este una dintre cele
mai importante construcþii din
România ultimilor ani, cu atât
mai mult cu cât, de la Timiºoara la Bucureºti ºi, dacã vreþi,
pânã la Sofia, nu mai existã o
astfel de structurã care sã fi fost
realizatã exclusiv de cãtre o autoritate publicã localã. Este un
obiectiv pe care ni l-am dorit
foarte mult ºi apreciez cã rezultatul este unul de excepþie, aspect care va fi evidenþiat atunci
când va fi salvatã prima viaþã
în aceastã clinicã“, a afirmat
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

Bani pentru
unitãþile sanitare
din mediul rural
Chiar dacã cea mai mare par-

te din banii destinaþi investiþiilor din sãnãtate ajunge în
curtea Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,
CJ Dolj nu ignorã nici unitãþile sanitare din judeþ. Vorbim despre Spitalul Dãbuleni, care va beneficia de
aproape jumãtate milion de
lei pentru achiziþionarea
echipamentelor necesare,
dar ºi de alþi 300.000 de lei,
bani necesari pentru implementarea unui proiect cu finanþare europeanã ce vizeazã extinderea ºi dotarea Ambulatoriului.
Un alt spital care va primi
bani în 2018 este Spitalul de
Pneumoftiziologie Leamna,
care are alocate aproape 3
milioane de lei pentru reabilitarea a trei corpuri de clãdire, cu o suprafaþã totalã de
peste 3.300 mp.
„Consiliul Judeþean rãmâne implicat în domeniul sãnãtãþii deoarece considerãm
cã investiþiile în sãnãtate sunt
vitale. Nu este nimic mai preþios decât sãnãtatea, astfel cã
orice leu pe care noi îl alocãm acestui domeniu este
important. Pentru 2018, peste 17% din bugetul de investiþii este alocat proiectelor din
sãnãtate. Sunt multe proiecte începute în anii trecuþi ºi
care trebuiesc finalizate, aºa
cum sunt Clinica de Cardiologie ori Unitatea de Primiri
Urgenþe. Totuºi, avem în vedere demararea altor proiecte, deoarece sunt încã foarte
multe de fãcut. Vorbim despre Spitalele din Leamna ºi
Dãbuleni, Policlinica Sportivã din Craiova, dar ºi despre
modernizarea centrelor medico-sociale din mai multe
localitãþi din judeþ“, a declarat Comin Vasile, vicepreºedintele CJ Dolj.

Investiþii în învãþãmânt ºi culturã la Vaideeni-Vâlcea
Primarul comunei
Vaideeni, Achim
Daniel Bãluþã, a anunþat cã în acest an vor
fi reabilitate patru
ºcoli din localitate. De
asemenea, va mai fi
construitã o grãdiniþã.
Nu în ultimul rând, va
fi modernizat Cãminul
Cultural din centrul
comunei, iar lucrãrile
de construcþie a
Cãminului Cultural din
Izvoru Rece vor fi
încheiate.
www.indiscret.ro

de Marielena Popa

P

otrivit primarului Bãluþã, ºcoala veche a Vaideeniului va fi modernizatã prin finanþare europeanã,
pentru care administraþia localã se pregãteºte de licitaþie. Prin
Programul Naþional de Dezvoltare Localã (PNDL2), va fi reabilitatã ºi extinsã ªcoala cu clasele I-IV Atârnaþi (600.000 lei),
se va face reabilitarea ºi modernizarea ªcolii cu clasele I-VIII
din satul Izvorul Rece (800.000
lei), precum ºi reabilitarea ªcolii din satul Mariþa (900.000 lei).
Primarul Bãluþã (foto) spune cã

ºi pentru preºcolari va fi construitã o grãdiniþã în satul Atârnaþi.
Edilul a mai declarat cã va fi
semnat un contract pentru modernizarea ºi extinderea Cãminului Cultural din Vaideeni, iar
în acest an vor fi încheiate ºi
lucrãrile la Cãminul Cultural
din satul Izvoru Rece, aflate în
desfãºurare ºi realizate în proporþie de aproape 40%.
Întrunit în ºedinþã în data 15
februarie, Consiliul Local Vaideeni a aprobat bugetul local
pe anul 2018, la secþiunea de
venituri ºi cheltuieli, în sumã
totalã de 55.197.000 lei.
21 - 27 martie 2018
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O

parte din locuinþele
oraºului Horezu au rãmas fãrã cãldurã, începând de sâmbãtã, 17 martie a.c.
Administratorul firmei care furnizeazã agentul termic în oraº
spune cã una dintre cele douã
centrale pe rumeguº s-a defectat.

Administratorul
Sacomet: „Am trimis
motorul la reparat,
dureazã douã-trei
zile pânã revine”

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

motor îi iau imediat, dacã nu, îl
aºtept pe cel de la Sãcele”, a
afirmat, luni, administratorul
Sacomet.

„Nu e posibil sã faci
o astfel de achiziþie
fãrã o piesã
de rezervã“
În Horezu, agentul termic este
asigurat prin combustibil biomasã (rumeguº), proiect al administraþiei locale. Nicolaescu
spune cã aceastã investiþie ce s-

onferinþa de Alegeri a
ALDE Dolj, organizatã la sfârºitul sãptãmânii trecute, a fost fãrã indoialã
un eveniment de succes.
Prin participarea celor
aproape 800 de delegaþi din
toate localitãþile judeþului, prin
prezenþa numeroasã a colegilor din conducerea naþionalã a
partidului, prin mesajul puternic de susþinere a liderului
Cãlin Popescu Tãriceanu, dar
ºi prin temele ºi mesajele abordate, ALDE Dolj a dovedit cã
face tranziþia cãtre o organizaþie maturã din punct de vedere
politic ºi organizatoric. O organizaþie democraticã, în care
alegerile interne au loc prin vot
secret, iar funcþiile în structurile de conducere se ocupã în
ordinea numãrului de voturi
obþinute.
În mod evident, ºi acest eveniment explicã, în bunã parte,
ascensiunea noastrã în încrederea publicã ºi în intenþia de
vot a doljenilor, consolidatã conform unor cercetãri sociologice diverse - într-un scor cu
douã cifre.
Greul pentru noi, cei din
ALDE Dolj, însã, abia începe.
Este foarte important sã fim
din ce în ce mai conºtienþi de
acest lucru.
Pe de-o parte, opinia publicã doljeanã, percepându-ne ca
o alternativã politicã, ne va
urmãri cu ºi mai multã atenþie.
Oamenii vor dori sã vadã din
partea noastrã proiecte solide
pentru dezvoltarea judeþului, a
Craiovei, soluþii care pot fi
puse în practicã ºi care sã
schimbe lucrurile în bine. Nu
doar critici la ceea ce nu funcþioneazã aºa cum ar trebui, ci
mãsuri concrete, cu cap ºi coadã, valide, posibil de înfãptuit.

a dorit modernã este de fapt pãguboasã. „Ar trebui analizatã
investiþia centralelor ºi câþi bani
s-au cheltuit. Eu cred cã ºi-a
bãtut joc cineva de fostul primar, Niþu. Nu e posibil sã faci o
astfel de achiziþie fãrã o piesã
de rezervã. Iar cazanele au
costat 7,9 miliarde de lei ºi ei
au cheltuit 38 de miliarde. Nu
mai vorbesc de atitudinea unor
cetãþeni. Am cumpãrat gigacalorimetre ºi au rupt cablurile
spre aparatura care înregistra
consumul. Sunt restanþe de miliarde la plata agentului termic.
Sunt þevi sparte, sunt probleme
la coloane. Astea nu sunt ale
mele, sunt ale primãriei, care ar
trebui sã colaboreze cu noi pentru gãsirea unor soluþii”, este de
pãrere administratorul Sacomet
SA.
La ora redacãrii materialului,
primarul oraºului Horezu nu a
putut fi contactat pentru o opinie în ce priveºte problema încãlzirii localitãþii.

Pe de altã parte, competitorii politici vor fi mult mai preocupaþi sã ne contracareze, sã
ne delegitimeze pentru a încerca sã opreascã ascensiunea
noastrã. Cu siguranþã, PNL
Dolj este cel mai îngrijorat la
acest moment de evoluþia
noastrã. Suntem un risc major
pentru ei ºi nu ne îndoim cã
vor gândi strategii care sã ne
împiedice sã devenim principala forþã liberalã din judeþ.
Treaba noastrã nu este ºi nu
trebuie sã fie o competiþie surdã cu un PNL care ºi la Dolj
pare a fi în degringoladã.
Competiþia pe care trebuie
sã o ducem este aceea cu noi
înºine. Sã fim mai racordaþi la
realitatea fiecãrei localitãþi din
judeþ, sã imaginãm proiecte
coerente, sã selectãm în baza
unor criterii riguroase ºi transparente echipe de candidaþi
pentru alegerile locale, candidaþi pe care sã-i pregãtim aºa
cum se cuvine.
Cel mai important va fi însã
modul în care vom înþelege sã
dialogãm ºi sã ne sfãtuim cu
oamenii din oraºele ºi comunele Doljului. De obicei, politicienii vin în campanii sã stea
de vorbã cu cetãþenii, le fac
capul mare ºi apoi patru ani
cam uitã de ei. Am stabilit în
cadrul Conferinþei cã noi putem sã facem altfel. Soluþiile
pentru viaþa oamenilor apar
peste tot în lume în primul
rând prin dialogul cu oamenii.
Asta vrem ºi trebuie sã facem
ºi noi. Altfel, succesul de care
ne bucurãm acum riscã sã fie
în 2020 o dulce iluzie ce se va
sparge de zidul realitãþii.
ALDE Dolj merge mai departe! Important este cum mergem!

Publicitate

Florian Nicolaescu, administratorul Sacomet SA, firma care
furnizeazã cãldura, spune cã în
douã-trei zile situaþia ar putea
fi rezolvatã. „Este vorba de o
defecþiune, nu se pune problema cã nu vreau eu sã dau cãldurã. Sâmbãtã de dimineaþã (n.r.
- 17 martie) s-a stricat un motor
de la una dintre centrale ºi nu
am avut altul de schimb. Am trimis motorul la reparat, la Sãcele, dureazã douã-trei zile pânã
revine. Am mai comandat douã
motoare. În acest moment mã
aflu la Sadu, dacã gãsesc un

Vâlcea:
Probleme
cu încãlzirea
la Horezu,
ALDE Dolj merge mai departe
centralã
C
pe biomasã
defectã
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Solomon, liber pentru candidatura
la Primaria Craiova
de Cosmin Pretorian

S

cos basma curatã la
Înalta Curte de Casa
þie ºi Justiþie în dosarul retrocedãrii unei clãdiri de
pe bulevardul Nicolae Titulescu, prin schimbarea încadrãrii
juridice ºi constatarea cã noua
faptã penalã s-a prescris, fostul primar Antonie Solomon a
devenit, peste noapte, un po-

tenþial candidat la postul de primar la viitoarele alegeri locale.
ªi nu orice candidat, ci unul cu
ºanse de a câºtiga, cel puþin aºa
se zvoneºte prin urbe. E drept,
chiar dacã relativ hipnotizaþi de
epoca Lia Olguþa Vasilescu, craiovenii nu au uitat cã o bunã parte din actualele mari investiþii
edilitare în Craiova au fost propuse ºi proiectate în perioada în
care Solomon pãstorea destine-

le acestui oraº. Cele douã pasaje rutiere, suprateran ºi subteran, Centrul Vechi al oraºului,
Parcul tineretului sau Aqua
Park-ul sunt câteva dintre proiectele demarate de Solomon
înainte de a fi înfrânt în 2012
de actualul ministru al muncii,
pesedista Vasilescu. Pânã la
urmã, cu aportul puternic al
PSD-ului, Craiova a devenit
ceea ce Antonie Solomon ºi-a
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dorit: un oraº turistic. Însã, tot
cu voia lui Antonie Solomon ºi
a administraþiei PSD ce l-a urmat, este tot un oraº subdezvoltat din punct de vedere economic ºi edilitar, cu o infrastructurã rutierã ºi de utilitãþi deficitarã din toate punctele de vedere. Dar despre asta, vom mai
discuta într-un viitor nu foarte
îndepãrtat. Revenind însã la
reintrarea pe piaþa politicã a

candidatului Solomon, un lucru mai meritã menþionat: fostul primar îºi doreºte o revenire în funcþie ºi, din acest
motiv, ºi-a arãtat disponibilitatea în anumite cercuri de influenþã din oraº. Nu ºtiu dacã
va ºi reuºi, însã cu siguranþã
va încurca ºi mai mult o bãtãlie electoralã care se anunþa ºi
aºa complicatã.

susþin sau aderã public la ideile
altor partide sunt radiaþi de drept
din partid. Nu vãd de ce ar mai
fi nevoie de o decizie de excludere. Eu consider cã ei nu mai
fac parte din PNL“, a precizat
preºedintele PNL Dolj, precizând cã „în mod normal, când

un personaj candideazã pe listele unui partid, dar apoi descoperã cã nu mai are niciun fel
de simþãmânt pentru platforma
acelui partid, ar trebui sã vinã
sã-ºi dea demisia. Aºa ar trebui
sã se întâmple într-o societate
normalã“.

Pr
eşedint
ele PNL Dol
ganizaţia se
Preşedint
eşedintele
Doljj a dezvăluit că or
organizaţia
pr
egăt
eşt
e de
ja pentr
u ur
măt
oar
ele alegeri locale
pregăt
egăteşt
eşte
deja
pentru
următ
mătoar
oarele

ªtefan Stoica:
„În 2020, Craiova
trebuie sã devinã
liberalã”
Preºedintele PNL Dolj,
ªtefan Stoica, a declarat cã organizaþia va
stabili, pânã la finele
acestui an, toþi candidaþii pentru funcþiile
de primar pentru
primãriile din judeþ,
inclusiv candidatul
care are misiunea de
câºtiga Primãria
Craiova. Acesta va fi
însã decis în urma
unui sondaj ce va fi
realizat la nivelul
municipiului în perioada urmãtoare.
de Dan Olteanu
„La sfârºitul sãptãmânii trecute, am avut o ºedinþã foarte
importantã la nivelul judeþului
Dolj la care au participat toþi
preºedinþii de organizaþii. Printre altele, am decis ca, pânã la
finalul anului, sã stabilim toþi
candidaþii pentru funcþiile de
primar la nivelul tuturor localitãþilor din judeþ, astfel încât
2019, care este an electoral, ºi
mã refer la alegerile europarlamentare din luna mai ºi la alewww.indiscret.ro

gerile prezidenþiale, sã fie un
prim test de evaluare pentru
aceºti candidaþi. (…) Pe parcursul anului vom avea lansãri în
teritoriu, urmând ca, spre sfârºitul anului, sã avem un eveniment special cu toþi candidaþii.
Aici vorbim inclusiv despre
Craiova, cu menþiunea cã, la
nivelul municipiului, va trebui
sã avem la bazã ºi un sondaj de
opinie. (…) La Craiova avem
deja colegi care ºi-au manifestat dorinþa de a candida pentru
funcþia de primar. Noi îi aºteptãm pe toþi cei care vor sã se
înscrie sã o facã în perioada urmãtoare. Avem soluþii, iar cel
mai bun sã fie desemnat, astfel
încât, în 2020, Craiova sã devinã liberalã“, a declarat Stoica,
el adãugând cã numele sãu nu
se va regãsi pe lista de propuneri. „Eu, unul, mã simt mai
atras de activitatea din judeþ,
astfel cã voi merge, cu certitudine, spre Consiliul Judeþean“,
a mai spus liderul liberalilor
doljeni.
De asemenea, ªtefan Stoica a
vorbit ºi despre candidatul pe
care partidul îl va susþine la alegerile prezidenþiale de anul viitor. „Consiliul Naþional de Coordonare al PNL a stabilit prin

vot liber candidatul PNL pentru alegerile prezidenþiale din
anul 2019, în persoana domnului Klaus Iohannis, iar domnul
Ludovic Orban a fost desemnat
premier din partea Partidului
Naþional Liberal, în cazul câºtigãrii alegerilor parlamentare.
De asemenea, s-a stabilit un set
de mãsuri foarte importante în
ceea ce priveºte expunerea publicã a PNL, care vizeazã intensificarea discuþiilor cu patronatele ºi societatea civilã, astfel
încât în proiectul de þarã pe care
PNL îl va propune sã se regãseascã idei ale tuturor celor care
doresc o îmbunãtãþire a situaþiei
din România“, a anunþat liderul
liberal.

Primarii care susþin
alte partide, radiaþi
din PNL
ªtefan Stoica a vorbit ºi despre situaþia celor trei primari
din localitãþile Sadova, Mischii
ºi Sãlcuþa, care, deºi au candidat pe listele liberalilor, ºi-au
declarat susþinerea faþã de alte
partide, precizând cã, din punctul sãu de vedere, aceºtia nu mai
sunt membri PNL. „Conform
prevederilor statutare, cei care

21 - 27 martie 2018
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Situaþia centralizatã
a lucrãrilor derulate
de SC APAVIL SA în
municipiul Rm. Vâlcea
în perioada
12 – 16 martie 2018

ECONOMIE

Euro se vinde la casele de
schimb cu peste 4,7 lei

E

voluþia negativã la nivel
global a pieþelor bursiere a dus la reducerea interesului în plasamente riscante, cum sunt considerate ºi
monedele de la marginea zonei euro.
Cursul euro a crescut de la
4,6607 la 4,6650 lei. La finalul intervalului cotaþiile au urcat, dupã douã luni, la peste
4,67 lei, maximul fiind de
4,673 lei.
Pe lângã factorii externi, la
deprecierea leului contribuie ºi
tensiunile politice locale, dar ºi
informaþiile privind evoluþiile
sectoriale din ianuarie, cu decelerãri ºi chiar scãderi semnificative faþã de decembrie.
La acestea se adaugã politicile salariale ale guvernului
PSD, prin majorarea remuneraþiei bugetarilor la valori care
le depãºesc pe cele din mediul
privat, care vor stimula consumul dar ºi inflaþia, deficitele de
cont curent ºi comerciale.
Pentru a acoperi golurile,
Finanþele vor recurge la noi
majorãri ale taxelor ºi impozitelor, ceea ce va reduce intrãrile de capital strãin cu scop
investiþional.
Majoritatea analiºtilor anticipeazã atingerea pragului de
4,7 lei, existând chiar ºi prognoze care vãd euro apropiindu-se de 4,8 lei.
Casele bancare de schimb
valutar au luat-o înaintea pieþei ºi au început sã afiºeze cotaþii de vânzare de peste 4,7 lei,
maximul de 4,7490 lei fiind
utilizat de BRD.
Investitorii de pe pieþele in-

S

ternaþionale aºteaptã prima
ºedinþã a Comitetului pentru
Politicã Monetarã al Rezervei
Federale (FOMC) care se va
desfãºura sub conducerea lui
Jerome Powell.
Pieþele vor fi atente la discursul care va urma întâlnirii,
care ar trebui sã dea indicii
asupra numãrului de majorãri
ale dobânzii de politicã monetarã, fie trei, aºa cum s-a anunþat anul trecut, fie patru, cum
se anticipeazã pentru a se evita supraîncãlzirea economiei
americane.
Media dolarului a crescut de
la 3,7691, la începutul perioadei, la 3,7930 lei, la sfârºitul ei,
când cotaþiile din piaþã s-au
miºcat între 3,786 ºi 3,808 lei.
Moneda elveþianã s-a depreciat de la 1,168 la 1,173 franci/
euro, astfel cã media ei a coborât de la 3,9890 la 3,9829
lei.
Perechea euro/dolar a urcat
la jumãtatea perioadei la
1,2412 dolari, dar a coborât la
finalul ei la 1,2258 – 1,2325
dolari.
Înmulþirea restricþiilor impuse tranzacþiilor cu criptomonede, pentru a le þine sub control, a dus la scãderea valorii
acestora.
Indicele compozit al bitcoin,
calculat de Bloomberg, a fost
stabilit la sfârºitul intervalului
la 8213.17 dolari, dupã scãderea la jumãtatea lui la 7.666,34
dolari.

C APAVIL SA a desfãºurat ºi în perioada 12 –
16 martie 2018 o activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrãri de amenajare teren
prin betonare/asfaltare pe Calea
Bucureºti nr. 222, Lespezi, Ostroveni - Bl G 320.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat în timp util pierderile de apã potabilã la adresele: Cãzãneºti - Benzinãria
Lukoil, Calea Bucureºti nr.208,
nr.224 ºi nr.226, Râureni nr.95,
Cartier Feþeni, str. Ostroveni Bl. G320.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor,
bd. Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.

Analiza cuprinde
perioada 13 – 19
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.
21 - 27 martie 2018
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- a fost refãcutã suprafaþa carosabilã aferentã unui cãmin de
canalizare menajerã pe str. Ionel Geantã;
- a fost înlocuitã canalizarea
tasatã ºi s-a refãcut suprafaþa
carosabilã pe strada Emil Avrãmescu, Bl. O;
- s-a refãcut un record gurã
de scurgere ºi a fost curãþatã rigola pluvialã pe str. Lespezi, nr.
57;
- a fost ridicat la cota strãzii
un capac cãmin canalizare pluvialã pe str. Traian Vuia;
- s-au finalizat lucrãrile de
racordare la reþeaua electricã a
Staþiei de Pompare Apã Potabilã pe strada Intrarea Stãncioiului;
- s-a continuat cu verificarea
staþiilor de pompare/rezervoare
ºi curãþarea perimetrelor: Dealul Malului, Capela, Râureni,
Aranghel, Apusului, Mãceºului,
Prunului, Buda, Poenari, Cojo-

carilor, Izlazului;
- s-au continuat verificarea ºi
curãþarea gurilor de scurgere ºi
a cãminelor de canalizare menajerã, manual ºi mecanizat;
- s-a adus la starea iniþialã suprafaþa carosabilã în zonele în
care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotã cãminele de canalizare menajerã tasate/deteriorate.
CÃMINE CURÃÞATE. Sau verificat ºi curãþat manual
cãminele de canalizare ºi gurile
de scurgere pe strãzile: Mihai
Eminescu, Tineretului, Lucian
Blaga, Libertãþii, Remus Bellu,
Aleea Trandafirilor, Aleea Garoafelor, I.L. Caragiale, Ostroveni, 1 Mai, Petriºor, Matei
Basarab, Marin Sorescu, Nicolae Iorga, Marin Preda, Nichita
Stãnescu, Luceafãrului, Calea
lui Traian, Dacia.
S-a intervenit pentru desfundarea, curãþarea ºis pãlarea mecanizatã a reþelelor de canalizare menajerã la urmãtoarele
adrese: str. ªtirbei Vodã, nr. 25;
str. General Magheru – Bl. V3
ºi Bl. V2; str. Decebal – Bl. D9,
sc. A; str. Nicolae Iorga – Bl.
94, Bl. A24/2, sc. B; str. I.L.
Caragiale – Bl. A27/3, Bl. A25/

2, Bl. A34/2, sc. B ºi C, Bl.
A69, Bl. A70, Bl. A65; str.
Marin Sorescu – Bl. A36, sc.
A; str. Lucian Blaga – Bl. A63,
sc. A; str. Mihai Eminescu – Bl.
C12; str. Petriºor – Bl. P10, sc.
A; str. Industriilor nr. 10; Aleea Teilor – Bl. B10, sc. C, Bl.
B8, sc. C ºi B, Bl. C0, sc. A;
str. Rapsodiei – Bl. D10, sc. C;
str. Nichita Stãnescu – Bl. A24/
3; str. Matei Basarab – Bl. 105
Bis; str. Luceafãrului – Bl.
A13, sc. B; str. Tineretului – Bl.
B4, sc. A, Bl. A9, sc. A ºi B;
str. Antim Ivireanu nr. 5; str.
Maior V. Popescu – Bl. P1; str.
Nicolae Iorga – Bl. A31/1, sc.
C; str. Pandurilor – bl. C32, sc.
A, B, C, bl. A8/2, sc. A, bl.
C23, sc. A ºi B; Aleea Narciselor – bl. B25, sc. A; str. Mircea
Eliade nr. 40.
52 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
aceastã perioadã au fost montate 52 apometre, dintre care 50
verificate ºi înlocuite ºi 2 montaje apometre noi ºi au fost realizate 4 lucrãri de intervenþie la
contoarele de apã rece, montate în reþea. De asemenea, au fost
întocmite 5 avize de amplasament ºi 6 avize tehnice.
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“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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ABSOLUT! cu Marcel Iureº,
la Teatrul Colibri, în
Stagiunea Colibri. ACTul2

Spectacolul Absolut!, cu
Marcel Iureº, în regia lui Alexandru Dabija este o iniþiativã a Teatrului ACT de promovare a proiectelor de valoare ale
culturii româneºti.
„Marile ºcoli de film îºi învaþã scenariºtii ºi regizorii sã
povesteascã. Sã spunã poveºti.
Câþi dintre noi au mai apucat
sã audã în copilãrie poveºti
spuse, nu citite? Poveºtile s-au
sfãrâmat, s-au fãcut praf ºi pulbere, s-au risipit în filme, texte
de cântece ºi telenovele. Polemic ºi terapeutic ne încercãm
puterile cu periculoasa artã a
spunerii unei poveºti. ªi nu una
oarecare. E vorba despre o poveste printre personajele cãreia se aflã Dumnezeu, Moartea
ºi Dracul… Oamenii care or sã
o asculte îºi vor aminti, pentru
o vreme, cã se poate vorbi despre lucruri mari ºi esenþiale
fãrã fasoane, cu umor ºi nepã21 - 27 martie 2018
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sare. Marcel Iureº se întâlneºte
cu Ion Creangã. Pentru multã
lume va fi o surprizã. Mai puþinã lume va spune însã: «Era ºi
timpul!»“, Alexandru Dabija.
Absolut! dupã Ivan Turbincã de Ion Creangã deþine „Premiul pentru cel mai bun spectacol al unei companii independente“ la Festivalul comediei
româneºti – festCO - ediþia a Xa. În cadrul aceluiaºi festival, în
2012, Marcel Iureº câºtiga
„Premiul pentru cel mai bun
actor în rol principal“ pentru
rolul Caþavencu din „O scrisoare pierdutã“, pentru Teatrul de
Comedie ºi pentru one-man
show-ul din Absolut!.

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.

Spectacolul a mai fost prezentat la Teatrul Colibri în decembrie 2014 ºi în noiembrie 2015,
în cadrul Stagiunii Colibri întrun ACT.
Spectacolul Absolut! se adreseazã unui public de peste 12
ani.
20 LEI/PERS.: preþ unic pentru acest spectacol
Biletele se pot procura de la
Agenþia Teatrului Colibri, de
luni pânã sâmbãtã, între orele
10:00 – 13:00 ºi 16:00 – 19:00,
iar duminica, în intervalul 10:00
– 13:00.

Publicitate

Marcel Iureº ºi Teatrul ACT
Bucureºti revin pe scena Teatrului Colibri Craiova joi, 29
martie 2018, ora 19:00, cu
spectacolul Absolut! dupã Ivan
Turbincã de Ion Creangã, în
cadrul Stagiunii Colibri.ACTul2, confirmare a parteneriatului dintre cele douã instituþii,
anunþat oficial în noiembrie
2014.

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

Expoziþia Personalitãþi
din Oltenia la
Muzeul Olteniei
M

Senatorul Bulacu – demersuri
pentru modernizarea DN7A
Brezoi - Petroºani
ntr-o întrebare adresatã
ministrului transporturilor, Lucian ªova, senatorul PNL de Vâlcea, Romulus
Bulacu, îi solicitã acestuia sã
îi comunice soluþiile privind
modernizarea DN7A, care leagã oraºul Brezoi de Petroºani.
Parlamentarul liberal subliniazã cã acest drum are o importanþã deosebitã în dezvoltarea
turismului local, iar starea de
degradare în care se aflã în prezent afecteazã puternic zona
nordicã a Vâlcii.
”Doi ani la rând, amendamentele pe care le-am depus,
în calitate de parlamentar, privind reabilitarea DN7A, drum
ce leagã oraºul Brezoi (https:/
/ro.wikipedia.org/wiki/Brezoi) de Petroºani au fost
respinse. Voineasa, staþiunea
care beneficiazã de o investiþie de 35 milioane de euro, nu
are oportunitãþi de dezvoltare,
fiind vãduvitã de starea drumurilor, posibilitãþile reduse
de cazare, iar mai nou, ºi re-

Î

þeaua de curent ridicã mari probleme.
Deºi anul trecut, în luna mai,
a fost anunþatã cu mare fast reabilitarea porþiunii de drum dintre Voineasa ºi Obârºia Lotrului, iatã cã acum, în luna martie, dupã o perioadã scurtã de
ninsoare, accesul în staþiune
devine o adevãratã provocare.
Riscul de a petrece timpul cu
maºina în service este mai mare
decât acela de a petrece timpul
pe pârtie. Se pare cã lucrãrile
executate anul trecut au fost de
mântuialã, deoarece apa scursã de pe versanþi s-a infiltrat în
platforma drumului, iar carosabilul este acum vãlurit, crãpat
ºi plin de gropi.
Domnule ministru, cu autoritatea de care dispuneþi, vã rog
sã-mi comunicaþi când aveþi în
plan demararea reabilitãrii ºi
modernizãrii DN7A, þinând
cont de importanþa pe care
acesta o are în dezvoltarea turismului local?”, aratã senatorul Bulacu în documentul citat.

Apavil anunþã sistarea
apei la o asociaþie de
proprietari din Brezoi
„Din cauza întârzierilor la
plata facturilor reprezentând
servicii furnizare apã potabilã ºi
canal, SC APAVIL SA a decis
sistarea alimentãrii cu apã în
cazul Asociaþiei de Proprietari
Nr. 1 Brezoi, inclusã în categoria clienþilor rãu-platnici, care
înregistreazã o datorie de
346.510,17 lei reprezentând 9
luni restanþe.
SC APAVIL SA este nevoitã sã
apeleze la aceastã mãsurã întrucât s-a constatat creºterea semnificativã a cuantumului sumelor
datorate de cãtre clienþi în contul
serviciilor prestate. Deºi conducerea societãþii a manifestat întotwww.indiscret.ro

deauna înþelegere în ceea ce priveºte achitarea de cãtre asociaþiile de proprietari a facturilor pentru serviciile prestate, se pare cã
în anumite cazuri clienþii nu au
gãsit de cuviinþã sã aprecieze just
aceastã atitudine.
Asociaþia de proprietari a fost
deja notificatã, urmând ca acþiunea de debranºare sã demareze în perioada imediat urmãtoare. Locatarii bun-platnici din
cadrul asociaþiei de proprietari
care va fi debranºatã sunt rugaþi
sã înþeleagã necesitatea adoptãrii unor astfel de mãsuri”, anunþã SC Apavil SA într-un comunicat de presã.

uzeul Olteniei Craiova, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj
ºi în parteneriat cu Consiliul
Local ºi Primãria Municipiului
Craiova, sãrbãtoreºte Ziua Olteniei, aducând în faþa publicului, începând cu data de 21 martie, expoziþia intitulatã Persona-

litãþi din Oltenia, dedicatã câtorva figuri remarcabile precum
Constantin D. Fortunescu,
George Fotino, Valentin Al.
Georgescu, N.I. Herescu, Aurelian Metzulescu, Nicolae Titulescu, C.S. Nicolãescu-Plopºor
sau Mihail Sãulescu. Vizitatorii vor avea ocazia sã admire cu
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ACTUALITATE
aceastã ocazie documente, manuscrise, colaje de fotografii,
cãrþi poºtale ºi piese tridimensionale din colecþiile Muzeului
Olteniei Craiova.
Expoziþia va conþine peste
100 de piese de patrimoniu între care amintim: ,,Codicele de
legi ce au aparþinut lui Alexandru Ipsilanti ºi Ioan Gheorghe
Caragea”, versiune manuscrisã
din anul 1821, din colecþia lui
Mihail Sãulescu, ,,Medalia
Conferinþei Dezarmãrii de la
Geneva, 1932”, acordatã lui
Nicolae Titulescu, ,,Pravilniceasca Condicã”, variante manuscrise din anii 1792 ºi 1800,
album ,,Vizitele Domnilor J.
Paul-Boncour ºi ªt. Osusky”, cu
ocazia Conferinþei Consiliului
Permanent al Înþelegerii Balcanice, aparþinând lui Savel Rãdulescu, secretar al lui Nicolae
Titulescu, telegrama Regelui
Mihai cãtre N.I. Herescu etc.
Expoziþia îºi propune o incursiune în viaþa personalitãþilor
din Oltenia care ºi-au adus contribuþia la istoria bogatã a provinciei noastre ºi care au reuºit
sã scoatã aceastã regiune istoricã din umbra uitãrii, acordându-i locul cuvenit în istoria poporului român. Marii olteni sunt
de fapt mari români, aceºtia fãcându-se remarcaþi prin pasiunea, efortul ºi dãruirea lor, lãsând generaþiilor viitoare o bogatã moºtenire culturalã.
Vernisajul expoziþiei va avea
loc la sediul Secþiei istorie-arheologie a Muzeului Olteniei Craiova, pe data de 21 martie, ora 12.

Concurs premiat pentru logo-ul dedicat
împlinirii a 630 de ani de la prima
atestare a Râmnicului
«Pe adresa dedicatã ramnic630@primariavl.ro au început
sã soseascã primele propuneri
de logo care sã marcheze împlinirea a 630 de ani de la prima
atestare documentarã a Râmnicului. Concursul se desfãºoarã
în baza Regulamentului aprobat
prin HCL nr. 49/2018 (disponibil spre consultare pe site-ul
Primãriei municipiului, la adresa www.primariavl.ro), iar termenul de înaintare pe e-mail a
propunerilor grafice - dimensiune de minimum 500 x 500 pixeli, format vectorial de tip
„pdf”, „eps”, „ai” sau „cdr”, a
cãrui dimensiune nu trebuie sã
depãºeascã 5 MB ºi însoþite de
„Formularul de înscriere” – este
de 30 martie. Variantele primite vor fi jurizate de un juriu

compus din reprezentanþi ai
Uniunii Artiºtilor Plastici – filiala Vâlcea, ai Liceului de Arte
„Victor Giuleanu”, ai ªcolii
Populare de Arte ºi Meserii, din
consilieri locali ºi reprezentanþi
ai Primãriei municipiului, iar la
final vor fi acordate premii în
bani, respectiv marele premiu
de 1.000 lei pentru câºtigãtorul

sau grupul câºtigãtor al concursului ºi douã premii în valoare
de 500 ºi 300 lei. Autorul logoului desemnat câºtigãtor va
avea mândria de a-ºi vedea creaþia imprimatã pe o multitudine
de articole promoþionale ce vor
fi realizate cu diverse ocazii în
cursul anului 2018», a anunat
Primãria Râmnicu Vâlcea.
21 - 27 martie 2018
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de Mihaela Bobaru

A

proape 50 de elevi de la
Colegiul Naþional “Ion
Minulescu” Slatina vor
reprezenta judeþul Olt la fazele
naþionale ale olimpiadelor ºcolare de matematicã, germanã, istorie, ºtiinþe socio-umane, englezã, biologie, francezã, geografie ºi religie, dar ºi la ONSSbaschet. Matematica este disciplina forte care a adus prestigioasei unitãþi de învãþãmânt
cele mai multe calificãri. Practic, 9 din cei 15 elevi care vor
reprezenta judeþul la aceastã
disciplinã sunt de la ”Minulescu”. ªi, pentru ca lucRurile sã
fie ºi mai spectaculoase, aproape un sfert dintre olimpicii Oltului sunt dintr-o singurã clasã:
a X-a A.

9 calificaþi
la matematicã
Cei mai mulþi elevi ai Oltului
calificaþi la olimpiada naþionalã de matematicã- gimnaziu ºi
liceu sunt ai Colegiului Naþional “Ion Minulescu” ºi au fost
pregãtiþi de profesorii Marius
Perianu ºi Mariana Nãsui. Din
15 calificaþi, 9 provin de la acest
liceu. Potrivit conducerii unitãþii de învãþãmânt, 7 sunt de la
clasele de liceu, iar ceilalþi doi
de la cele de gimnaziu. Iatã elevii care au obþinut calificarea la
matematicã: cls. a V-a: Popa
Luca Teodor ºi cls. a VII-a: Militaru Ionuþ Marius, ambii pregãtiþi de Mariana Nãsui, cls. a
IX-a: Amza Cristina Alexandra
ºi Andronescu Catrinel, cls. a Xa: Monete Maria, Muºuroi Alina, Ene Mihaela Francesca, cls.
a XI-a: Dobriþã Mãdãlin ºi Ignat Andrei Horia, toþi pregãtiþi
de Marius Perianu.

Germanã –
4 reprezentante
Patru eleve de la Colegiul
”Minulescu” s-au calificat la
Olimpiada Naþionalã de Limba
Germanã, anul acesta gãzduitã
de Craiova. Pregãtit de prof.
Mariana Ceauº ºi Adriana Mezdrea, lotul numeros al liceului,
participant la etapa judeþeanã, sa remarcat prin locurile fruntaºe obþinute în faþa colegilor de
la alte unitãþi de învãþãmânt din
judeþ. Calificãri la etapa naþionalã au obþinut: Cristina Gabriela Pãtraºcu (XI G)- nivelul B2,
se aflã la a treia calificare consecutivã, Georgiana Voica (X
B), nivelul B1, Bianca Dimitria
21 - 27 martie 2018

“Ion Minulescu” Slatina,
colegiul care scoate olimpici
pe bandã rulantã
Scarlat (IX A) ºi Adriana Bâgiu
(IX A), nivelul A2, toate pregãtite de profesorul Mariana
Ceauº.

Trei ºi la englezã
Trei din cele 4 locuri alocate
judeþului Olt la etapa naþionalã
a Olimpiadei de Limba Englezã – secþiunea A au fost obþinute de elevii colegiului slãtinean.
Fiecare dintre cei trei elevi calificaþi este pregãtit de un alt
dascãl, dovadã cã avem de a
face cu o întreagã catedrã de
dascãli excepþionali. Pe lângã
Cristina Maria Antonescu (cls.
X), prof. Micu Roxana, Alexandra Prioteasa (cls. XI), prof.
Ungureanu Sonia ºi Alexandra
Bãduca (cls. XII), prof. Dumitrache Cristina, calificaþi la Naþionala de limba englezã, alþi
aproape zece elevi au fost la un
pas de a se putea lãuda cu aceeaºi performanþã. Ei au obþinut
premii II sau III, cu un punctaj
foarte aproape de cel al câºtigãtorilor.

Alexandra Gabriela Matei

Cristina Maria Antonescu

3 calificãri la istorie
ºi alte trei la ºtiinþe
socio-umane
Sub îndrumarea unui profesor de excepþie, Maria Combei,
Colegiul ”Minulescu” a obþinut
douã calificãri la faza naþionalã
a olimpiadei de istorie cu elevele Bianca Andreea Pãunescu,
clasa a IX-a, ºi Cristina Mãriuca Grigore, clasa a X-a. La clasa a VIII-a, va reprezenta judeþul Olt la faza naþionalã eleva
Andreea Mânzalã, pregãtitã de
profesoara Alina Gagiu.
CNIM bifeazã încã trei reprezentãri pentru judeþ la etapa naþionalã, la ºtiinþe socio-umane.
S-au calificat: Mãriuca Grigore
(X G)- filosofie ºi Claudiu Marin (XII I)- psihologie, pregãtiþi
de Sorin Cocoºatu ºi Cãtãlina
Matei (XII G)- logicã, prof.
Cãtãlin Toma.

Campioanele
judeþului la baschet
Fetele din echipa de baschet a
liceului au obþinut titlul de campioane judeþene în cadrul Olimpiadei Naþionale a Sportului
ªcolar, obþinând victoria mult
râvnitã în faþa adversarelor de la
Colegiul Naþional ”Radu Greceanu” Slatina cu scorul de 326. Componenþa lotului coordonat de profesorul Valeriu Ale-

riginte Marius Perianu. 12 din
cei 41 de elevi de aici au reuºit
sã-ºi treacã în cont calificarea la
competiþia naþionalã la diverse
discipline. Pentru cã “dirigul”
este un profesor de matematicã,
cei mai mulþi au reuºit sã exceleze la aceastã materie. Existã
însã ºi copii care s-au calificat la
materii “umaniste”: limba ºi literatura românã, limba englezã,
geografie. Existã ºi calificãri la
ªtiinþele pãmântului, la informaticã sau fizicã.
“Sunt o clasã de copii excepþionali. Faptul cã sunt doar un
sfert dintre ei calificaþi nu înseamnã cã doar ei sunt foarte
buni. Toþi sunt foarte buni, doar
cã nu se pot califica toþi. Unii sau calificat, alþii au obþinut locul II sau III. Sã ºtiþi cã nu sunt
toþi copiii care merg an de an la
fazele naþionale la o anume
materie. Cam jumãtate dintre
cei calificaþi în acest an sunt
calificaþi în premierã la faza
naþionalã”, a declarat Marius
Perianu, profesorul care dã elita matematicã a elevilor din Olt.

Copii extraordinari,
dascãli de excepþie

Iulia Maria Varban
xandru: Cãlãraºu Georgiana- X
E, Chiriþã Denisa- X F, Costache Marinela- IX A, Dindere
Mihaela- X A, Ene Roxana Andreea- IX H, Nicolae MãdãlinaIX H, Popescu Andreea- X F,
Popescu Ioana- IX C, Þonea
Claudia Maria- X F.

Calificãri la biologie,
francezã, geografie
ºi religie
La Olimpiada de Geografie,
CNIM numãrã trei elevi calificaþi: Ioana Delia Dumitrescu
(IX), prof. Liþã Angela; Alexandra Gabriela Matei (X),
prof. Liþã Angela; Alexandru
Ceauºescu (XI), prof. Barbu
Gabriela.
Colegiul ”Minulescu” mai
bifeazã calificãri ºi la alte discipline ºcolare. Georgiana Gârtan, clasa a VII-a B, îndrumatã
de prof. Mihaela Chiriþoiu, s-a
calificat la Olimpiada Naþiona-

Monete Maria
lã de Biologie, Maria Ruxandra
Bãcanu, elevã în clasa a IX-a,
pregãtitã de profesoara Ecaterina Dogaru, s-a calificat la
Olimpiada de Religie, iar Ramona Badea, clasa a XII-a, pregãtitã de profesoara Neli Popescu, la Olimpiada Naþionalã de
Limba Francezã. Alte rezultate
frumoase la judeþeana de francezã au obþinut ºi elevele: Veronica Cocoºatu (cls. VIII)- premiul al II-lea, Bianca Andreea
Pãunescu (cls. IX)- premiul al
II-lea, Ana Maria Calotã (cls.
IX)- menþiune ºi Florentina
Stanciu (cls. XI), premiul I.

Clasa de elitã
a Colegiului
”Minulescu”
Un sfert dintre calificãrile de
anul acesta cu care se mândreºte
Colegiul Naþional “Ion Minulescu” sunt aduse de elevii unei singure clase: a X-a A, profesor di-

“Nu ne-am fãcut un scop din
a creºte an de an numãrul elevilor calificaþi la fazele finale ale
olimpiadelor ºcolare. Cu toate
acestea, de ceva timp în urmã
ne putem lãuda cã numãrul calificaþilor creºte de la an la an.
Avem copii foarte buni, toþi sunt
copii buni, sunt copii care trag
de profesori pentru a le da de
lucru în plus ºi a obþine rezultate din ce în ce mai bune. Nu
avem câteva vârfuri ºi restul
copii cu pregãtire medie. La noi
toþi sunt copiii foarte buni, doar
cã nu pot obþine toþi calificarea.
Avem copii foarte buni la ºtiinþele exacte, dar ºi la cele umaniste, dar ºi la sport sau religie.
Avem copii cãrora le place sã
înveþe, iar rezultatele lor sunt
dovada acestui fapt. Oricât de
buni ar fi profesorii, dacã elevii
nu au o anumitã pregãtire nu pot
scoate olimpici din ei ºi, invers,
oricât de buni ºi de talentaþi ar
fi elevii, dacã profesorii de la
clasã nu ar fi unii deosebiþi nu
s-ar putea obþine aceste rezultate”, ne-a explicat Carol Kovacs, directorul CN ”Ion Minulescu”, cum a reuºit colegiul pe
care-l conduce sã se laude cu
performanþe pe care puþine licee ºi le-au trecut vreodatã în
cont.
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

Extemporal cu Israel
ºi Suedia

P

ropunându-ºi sã se califice la Campionatul European 2020, naþionala
României va susþine în pregãtiri douã partide: cu Israel, în
deplasare, pe 24 martie, ºi cu
Suedia, pe 27 martie, la Craiova. În patru zile, potrivit regulilor UEFA, dacã nu ºi FIFA, reprezentativa unei þãri disputã
douã astfel de partide, timp în
care efectueazã ºi o deplasare,
mai mult sau mai puþin stresantã. Fotbalul profesionist ºi de
marketing nu mai dispune de
timp, nu mai are rãbdare nici
pentru respectul de sine. Din
lotul anunþat de Cosmin Contra
fac parte ºi doi jucãtori de la
CSU Craiova: Bancu ºi Mitriþã. Pentru conformitate, CFR
Cluj are trei jucãtori în lot, iar
FCSB patru. Din cei 27 de jucãtori convocaþi pentru amicalele cu Israel ºi Suedia, nu mai
puþin de 19 evolueazã la cluburi
de afarã, astfel cã problemele ce
þin de omogenizare trebuie rezolvate din mers. Alon Hazan,
antrenorul interimar al Israelului, a cooptat printre alþii ºase
componenþi ai echipei Beer
Sheva, care conduce în campionat, ºi patru de la Maccabi Netanya, mai ales cã partida din 24
martie se disputã la Netanya. ªi
Israelul va urmãri dezinteresat
mondialul din aceastã varã, dat
fiind cã a încheiat preliminariile în urma Spaniei, Italiei ºi Albaniei, având în spate doar Macedonia ºi Liechstenstein. În
grupã a învins Albania cu 3-0,
la Tirana, pentru a fi depãºitã în
retur cu acelaºi scor. A mai fost

HCM Râmnicu Vâlcea,
victorie în faþa Coronei
Braºov ºi calificare
în semifinalele
Cupei României

7-12 dupã
prima reprizã
Vâlcencele au trecut pe 15
martie cu 31-27 de Corona
Braºov în deplasare, într-un
meci pe care l-au dominat
fãrã mari emoþii. În prima
reprizã, încheiatã cu 17-12,
s-a remarcat ucraineanca Irina Glibko, interul stânga de
la Vâlcea marcând din toate
poziþiile.

S-a încheiat 31-27
În repriza a doua, Vâlcea
a bifat cea mai mare diferenþã de pe tabelã, 19-13 (minutul 34). Braºovul a revewww.indiscret.ro

nit ºi, prin Sorina Târcã, fiica
fostei mari internaþionale Mariana Târcã, a relansat disputa.
Interul stânga a punctat de 6 ori
într-un interval foarte scurt de
timp, iar Braºovul a egalat la
21 ºi apoi chiar a luat conducerea: 22-21 (minutul 46).
Echipa din Râmnicu Vâlcea a
depãºit aceste momente dificile, ridicând din nou nivelul jocului, ºi de la 23-23 s-a desprins la 28-23. HCM a jucat
eficient ºi a punctat ºi la capitolul spactacol dupã golurile
din combinaie aerianã marcate
de Maria Gavrilã. S-a încheiat
31-27, un rezultat care propulseazã echipa din Vâlcea, dupã
dispariþia Oltchimului, pentru
prima datã în semifinalele Cupei României.

pei vâlcene.
Turneul final al celor mai
bune patru echipe se va disputa într-o locaþie care va fi
stabilitã de Federaþia Românã de Handbal, pe 31 martie
ºi 1 aprilie.

Victorie în memoria
Alexandrei Rouã

CSM Bucureºti-HC Zalãu
29-27
Dunãrea Brãila-CSM
Bistriþa 28-25
CSM Roman-Danubius
Galaþi 25-19
Corona Braºov-HCM Rm.
Vâlcea 27-31

”Dedicãm victoria de azi memoriei ALEXANDREI ROUÃ,
fosta jucãtoare a Oltchimului!
Odihneºte-te în pace, PIÞI!”,
au anunþat reprezentanþii echi-

HCM Rm. Vâlcea 31

Glibko 11, Lopez 6, Manea-Bãdiþã 3, Gavrilã 3, Fernadez 3, Adespii 2, Vukcevici
2, Vasileuskaia 1. Antrenor:
Gheorghe Sbora

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã

Corona Braºov 27

S. Târcã 9, Chiper 7, Buceschi 5, Tiron 2, L. Popa 2,
Tãtar 2. Antrenor: Dragoº
Dobrescu

Rezultate
sferturi de finalã

Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686
Publicitate

HCM Râmnicu
Vâlcea s-a calificat
în premierã în Final
Four-ul Cupei României la handbal
feminin, celelalte
echipe fiind CSM
Bucureºti, CSM
Roman ºi Dunãrea
Brãila.

Macedonia – Israel 1-2, dar ºi
Israel – Macedonia 0-1. Cântar perfect! Mai grãitoare în ce
ne priveºte ar fi întâlnirea cu
Suedia lui Jan Andersson din
27 martie, de pe “Ion Oblemenco”, nordicii fiind aceia care au
eliminat Italia, cvadruplã campioanã a lumii, dupã barajul de
pominã soldat cu 1-0 la Stockholm ºi 0-0 pe “San Siro”. De
reþinut cã squadra azzurra a
avut la reprezentaþia de adio
ºase ºuturi pe spaþiul porþii ºi o
posesie de 75%, iar oaspeþii un
singur ºut. Linia de apãrare
nordicã a fost Olsen – Lustig,
Lindelof, Granqvist (cãpitan),
Augustinsson, jucãtori solizi,
care au fãcut faþã cu brio ºarjelor de pe “San Siro”. Suedia lui
Andersson, pentru cã veni vorba, este cea care ne-a venit de
hac la Campionatul Mondial
1994 din Statele Unite. Adevãrat, nu Suedia lui Jan, ci a lui
Kennet, visul urât al Generaþiei de Aur. ªi de-atunci, am tot
coborât muntele. Cauzele refluxului, ce se deºirã de la un
an la altul, sunt palpabile, nu
stau ascunse în metafizica pasei la adversar. Cert este cã
avem un campionat slãbuþ, dovadã cã ne lepãdãm repede ºi
fãrã cine ºtie ce regrete de Europa League. Iar din Champions League doar tururile preliminare ce ne mai poftesc din
depãrtare la masa bogaþilor.
Cuiva i-a zburat porumbelul
din gurã: “Noi suntem vai de
mama noastrã ºi voi vã certaþi
la TV”! ªi asta sub umbrela
“Dupã titlu, potopul…”

SAVEPETS
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Râmnicu Vâlcea: Primãria le transmite
cetãþenilor sã stingã lumina
de Ora Pãmântului

Dedesubturile
unei demisii
de notorietate
Surse HCM Râmnicu
Vâlcea spun cã Aurelian
Roºca, antrenorul principal care pe 1 martie a decis irevocabil sã pãrãseascã echipa de handbal, o þinea din demisie în demisie. Cicã pentru prima datã
ar fi demisionat anul trecut în aprilie. Surprinzãtoare gesturi, având în vedere parcursul foarte bun
al echipei. O explicaþie ar
exista totuºi. Se zvoneºte
cã Roºca nu ar mai avea
capacitatea psihicã de a
face faþã stresului inerent
în sportul de performanþã,
refugiindu-se, cel puþin
pentru moment, în liniºtea
ºcolii la care este doar profesor.

Cine sã fi fost
martorul
protejat?
Pe 26 martie se împlinesc patru ani de la pronunþarea sentinþei de condamnare pentru fapte de
corupþie a fostului primar
al municipiului Râmnicu
Vâlcea, Emilian Frâncu.
Întrebare: cine sã fi fost
martorul cu identitate protejatã din dosar? Cãci a
existat unul...

Secretoºii!
O delegaþie a Primãriei
Râmnicu Vâlcea a fãcut,

recent, o excursie de documentare la Kromeriz –
Cehia, oraº înfrãþit cu
Râmnicul de foarte mulþi
ani. Extrem de discret,
grupul nu a postat nici
mãcar o pozã de la „frãþiori”. De parcã nici n-ar fi
trecut pe acolo.

Primãria Râmnicu Vâlcea anunþã mai multe
acþiuni cu ocazia Orei Pãmântului, ce va fi
marcatã pe 24 martie, în intervalul 20.30 –
21.30. Programul dedicat acestui eveniment se
va desfãºura în Scuarul Mircea cel Bãtrân, cu
participarea elevilor de la mai multe licee din
oraº. În acest context, municipalitatea a transmis adrese societãþilor comerciale, instituþiilor
publice, invitându-le sã marcheze acest eveniment prin stingerea iluminatului în data de 24
martie, între orele 20.30 ºi 21.30, acelaºi apel
fiind adresat ºi tuturor locuitorilor oraºului.

Diva, tot divã
ºi la bulãu!
Ce þi-e ºi cu divele astea! Nu le rezistã bãrbaþii
nici chiar la bulãu! Recent,
Ana- Maria Pãtru, fosta
ºefã a AEP, a vorbit la Antena 3 despre cum a fost
hãrþuitã sexual de procurorul Lucian Onea. ”Da, am
fost hãrþuitã sexual cât
timp am stat în arest. Nu
am fost violatã. Acest om
a intrat mult prea mult în
viaþa mea, în intimitatea
mea. De câteva ori am fost
încãtuºatã, de vreo douã
ori, când ajungeam în maºinã, mi le desfãceau. Nu
mergeam cu duba, aºa cum
mergeau alþii, ci cu maºinile DNA. La sediul DNA
Ploieºti stãteam ºi 7 ore.
Stãteam în biroul domnului Onea. Vorbeam diverse, despre oameni, despre
mine, despre viaþa mea.
Avea poze din telefonul
meu, care îi plãceau în
mod deosebit. Îmi spunea
cã acea pozã îl înnebuneºte. Mi-au fãcut poze în
casã, când stãteam în pat.
Am fost supusã la multe
josnicii”, a spus Ana Maria Pãtru. Eh!

de Marielena Popa
«Municipiul Râmnicu Vâlcea
va marca, ºi la ediþia de anul
acesta, cea mai mare acþiune
voluntarã de mediu din lume Ora Pãmântului. Primãria a rãspuns astfel invitaþiei adresate de
organizatorii naþionali ai evenimentului ºi a pregãtit, împreunã cu partenerii sãi, pentru seara zile de 24 martie, în intervalul 20.30 – 21.30, în Scuarul
Mircea cel Bãtrân, un program
divers de activitãþi. Vor fi prezenþi ca protagoniºti elevi de la
Liceul Sanitar ”Antim Ivireanul”, de la Palatul Copiilor ºi
cercetaºii din Centrul Local
”Mircea cel Bãtrân”, iar în cadrul Programului Naþional Cantus Mundi coordonat de Corul
Naþional de Camerã MadrigalMarin Constantin, tinerii soliºti
ai Corului ”Cantus” al Liceului
de Arte ”Victor Giuleanu” vor

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

oferi un recital coral cu piese de
mare popularitate. Evident, iluminatul în spaþiul public central
al oraºului va fi oprit în timpul
Orei Pãmântului, ca ºi la sediul

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.
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administraþiei locale municipale. Primãria a transmis mai multe zeci de adrese societãþilor comerciale ºi instituþiilor publice
din municipiu, invitându-le sã
marcheze acest eveniment prin
stingerea iluminatului în data de
24 martie, orele 20.30 – 21.30,
acelaºi apel fiind adresat ºi tuturor locuitorilor oraºului. O solicitare a fost transmisã ºi cãtre
furnizorul de energie electricã
pentru a mãsura consumul de
energie electricã din timpul Orei
Pãmântului 2018, în vederea
comparãrii cu consumul dintr-o
zi obiºnuitã», informeazã Primãria Râmnicu Vâlcea într-un comunicat de presã.

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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