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DEZVÃLUIRI
de Cosmin Pretorian

C

u doar câteva zile înainte de izbucnirea scandalului eventualelor
prime pe care merituoasele
handbaliste ale SCM Craiova le
meritã cu vârf ºi-ndesat, Indiscret în Oltenia a adresat conducerii clubului patronat de municipalitate un set de întrebãri
cu privire la activitatea echipei
de baschet a clubului ºi câteva
detalii legate de finanþarea sa
(vezi facsimile). Evident, solicitarea noastrã se fundamenta
pe prevederile Legii numãrul
544, din 2001, lege care statueazã principiul transparenþei în
instituþiile publice precum este
SCM Craiova. Era 2 aprilie ºi
deja se prefigura rezultatul de
excepþie al echipei feminine de
handbal. În aceeaºi perioadã,
sportul rãsfãþat ani la rând de
conducerea clubului cu bugete
„suculente“, baschetul, dupã o
serie gravã de bâlbe manageriale niciodatã explicate clar de
conducerea secþiei, se îndrepta
cu paºi apãsaþi spre un dezastru
fãrã precedent în istoria recen-
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tã a clubului. Încãlcând flagrant
legea, SCM Craiova a ales sã
nu rãspundã la niciuna dintre
întrebãrile adresate, ignorând
pur ºi simplu mailul primit,
chiar dacã pe diverse cãi neoficiale ni se transmiteau rugãminþi sã renunþãm la demersul
nostru. A venit vremea sã mergem mai departe ºi sã facem
publice întrebãrile adresate
conducerii SCM Craiova la începutul lunii trecute, în speranþa cã cineva din aceastã instituþie va catadicsi sã respecte legea. ªi cum nu mizãm pe buna
lor credinþã, în aceastã sãptãmâ-

nã vom depune o acþiune la Judecãtoria Craiova prin care
vom solicita obligarea clubului sã facã publice datele cerute de noi prin mailul transmis
pe 2 aprilie. Este interesul direct al tuturor craiovenilor sã
vadã, pe de o parte, de ce minunatele handbaliste ale Craiovei, campioane europene, nu
au pânã în prezent nicio primã
anunþatã de cãtre conducerea
clubului ºi, pe de altã parte,
cum a fost finanþatã în ultimii
ani mediocritatea unei echipe
care, nu cu mulþi ani în urmã,
umplea Sala Polivalentã.

de deputat Ionuþ Stroe

Am aflat care este
situaþia realã a drumului
Craiova-Piteºti

S

oarta drumului expres care ar trebui sã
lege Craiova de Piteºti rãmâne marcatã de incertitudine. Aflãm acest lucru dintr-o sursã poate neaºteptatã: comisarul european
pentru politicã regionalã,
Corina Creþu. Aceasta a
transmis Guvernului României o scrisoare plinã de îngrijorare cu privire la stadiul
proiectelor de infrastructurã.
Pentru regiunea Oltenia,
documentul ridicã o problemã foarte serioasã pentru cã
avertizeazã asupra faptului
cã proiectul drumului expres
Craiova-Piteºti este foarte
slab: „Recent, autoritãþile
române au anunþat o listã de
proiecte majore de transport
pe care doresc sã le înainteze Comisiei în 2018, printre
care […], eventual, Craiova-Piteºti. Salut faptul cã noi
proiecte sunt în curs de pregãtire spre a fi înaintate Comisiei, dar în acelaºi timp
îmi exprim îngrijorarea faþã
de nivelul scãzut de maturitate al acestora”.
Scrisoarea comisarului
Creþu ne dã o imagine mult
mai clarã asupra haosului ºi
lipsei de profesionalism care
domnesc în ministerele conduse de Lucian ªova ºi Rovana Plumb. Guvernul nostru nu este în stare sã îºi îndeplineascã promisiunea de
a construi acest drum vital
pentru dezvoltarea economicã a regiunii Oltenia. Aceasta este situaþia realã a drumului Craiova-Piteºti: nu
suntem nici mãcar în faza de
proiect! Suntem în faza în

care Guvernul se gândeºte
dacã, eventual, sã facã un
proiect pentru finanþare prin
bani europeni! Drumul dintre Craiova ºi Piteºti este,
iatã, un drum „eventual”.
Situaþia este la fel de gravã ºi în legãturã cu celelalte
proiecte mari de infrastructurã. Prin vocea doamnei
Creþu, Comisia avertizeazã
autoritãþile de la Bucureºti
asupra riscului major de a
pierde fonduri europene
substanþiale, pur ºi simplu
din cauza incapacitãþii noastre de a scrie proiecte serioase: „Faptul cã pregãtirea
proiectelor este foarte slabã
ºi, prin urmare, concentratã
pe un numãr limitat de investiþii, înseamnã cã întârzierile înregistrate în implementarea acestor câteva
proiecte ar putea conduce la
dezangajãri imediate în anul
respectiv, periclitând astfel
nu numai axele prioritare pe
transport din cadrul POIM
- þinând cont de aºteptãrile
din sfera acestor proiecte ºi
sumele aflate în joc - cât ºi
politica de coeziune în România în general”.
În anul centenar, când ar
trebui sã ne asumãm un nou
mare proiect naþional, cum
ar fi conectarea prin drumuri moderne a tuturor regiunilor istorice, noi aflãm
cã guvernanþii au fost ocupaþi cu inventarea unei noi
categorii de drumuri. Pe lângã drumurile naþionale, judeþene ºi comunale, nomenclatorul se va îmbogãþi, probabil, cu o categorie: drumurile EVENTUALE.
www.indiscret.ro
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SRL-ul municipal de
profil va plãti aproximativ 500.000 de euro
în urmãtorii doi ani
pentru a avea la dispoziþie 6 auto-compactoare moderne
care sã asigure ridicarea gunoiului din oraº.
Maºinile, de care SC
Salubritate Craiova
SRL va face rost prin
leasing operaþional, ar
scoate Craiova din
impas pânã ce colectarea ºi transportul
deºeurilor din municipiu va trece în sarcina
operatorului regional,
în cadrul masterplanului judeþean de deºeuri.

ADMINISTRAÞIE

de Nicuºor Fota

D

upã câteva sãptãmâni în
care maºinile Salubritãþii au ratat cu zilele respectarea calendarului de ridicare a gunoiului din oraº, aleºii
locali s-au urnit ºi, întruniþi
marþi într-o ºedinþã extraordinarã a CLM, au adoptat planul de
ieºire din impas. Singurul punct
aflat pe ordinea de zi a ºedinþei
a privit SRL-ul municipal de salubritate, consilierii locali dând
votul în unanimitate pentru
„aprobarea Studiului de oportunitate privind dobândirea în sistem de leasing operaþional, din
fonduri proprii, a ºase bucãþi autocompactoare noi, de capacitate minim 15 mc, norma de
poluare Euro 6, de cãtre SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL,
pentru o perioadã de 24 luni, cu
o ratã/chirie lunarã fixã; aprobarea Caietului de sarcini privind procedura de achiziþie în
sistem de leasing operaþional;
desemnarea d-lui Butari Mihai
Vlad, administratorul SC Salubritate Craiova SRL, sã iniþieze
demararea procedurilor de accesare a liniilor de finanþare
pentru achiziþia de utilaje în sistem de leasing operaþional”.

Genoiu: Salubritatea
face economie
Potrivit primarului Mihail
Genoiu, Salubritatea a gãsit soluþia optimã pentru a se descurca în urmãtoarea perioadã, pânã
ce va ieºi definitiv din afacerea
colectãrii deºeurilor municipale, ca efect al masterplanului
judeþean de deºeuri. „Consiliul
local a aprobat achiziþia a 6 autocompactoare în leasing operaþional de cãtre firma noastrã
de salubritate, care se confruntã cu o situaþie foarte grea în
ceea ce priveºte parcul auto.
Mai toate maºinile de care dispun la ora actualã sunt vechi ºi,
www.indiscret.ro
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unele, imposibil de reparat. În
acelaºi timp, operatorul regional desemnat în cadrul masterplanului judeþean de deºeuri nu
poate activa în Craiova pânã nu
se implementeazã proiectul cu
pubelele îngropate, care nu ºtim
când va fi finalizat. Aºa cã la
nivelul municipiului, de colectarea deºeurilor se va ocupa tot
SC Salubritate Craiova SRL
pentru o perioadã de cel puþin
doi ani, estimãm noi. Nu vrem
sã ajungem în situaþii dramatice, cum au ajuns alte municipii
din þarã ºi am luat mãsuri. Din
studiile care s-au fãcut, costurile cu leasingul operaþional vor
fi mai mici decât cheltuielile cu
reparaþiile vechilor maºini, iar
banii pentru rate sau chirii vor

veni din fondurile Salubritãþii,
nu din bugetul local”, a declarat primarul Mihai Genoiu. Potrivit studiului de fundamentare, costul estimat pentru contractul de leasing operaþional
este de 3.625 de euro/vehicul/
lunã, ceea ce înseamnã cã, în cei
doi ani de contract, Salubritatea va plãti peste 500.000 de
euro sau 2,4 milioane de lei, fãrã
TVA.

Parcul auto
al Salubritãþii,
pe jumãtate expirat
Ca sã înþelegem cât de mult
ar ajuta cele 6 autocompactoare noi în procesul de colectare
ºi transport al deºeurilor din

Craiova, trebuie sã spunem cã
lotul vizat de edili ar reprezenta o creºtere cu 50 la sutã a parcului auto al SC Salubritate SRL
dedicat acestei activitãþi. SRLul municipal, aratã raportul întocmit de funcþionarii Primãriei
Craiova, dispune la aceastã orã
de 24 de vehicule dedicate
transportului deºeurilor menajere, dar numai jumãtate din
acestea sunt în stare de funcþionare. Dintre cele trase pe dreapta, 10 sunt considerate irecuperabile de cãtre mecanicii Salubritãþii, asta pentru cã piesele
necesare pentru reparaþii sunt
prea scumpe sau, pur ºi simplu,
nu se mai fabricã, datã fiind
vârsta considerabilã a vehiculelor. Acestea au norma de casare
îndeplinitã în medie cu 160 la
sutã, se aratã în raport.

A treia încercare de
resuscitare a flotei
de cãrat gunoiul
Documentele puse la dispoziþia consilierilor locali aratã
cã, între timp, firma municipalã de salubritate a mai încercat
câteva soluþii pentru salvarea
situaþiei. Anul trecut a fãcut o
tentativã de achiziþie a douã autocompactoare prin leasing financiar, însã a renunþat la idee
întrucât contractul subsecvent

ar fi avut o duratã de derulare
de cinci ani, mult mai mult
timp decât SC Salubritate Craiova SRL poate spera sã mai
pãstreze gestionarea deºeurilor
din Craiova, de aceasta urmând
sã se ocupe, vom vedea de
când, operatorul judeþean privat desemnat în cadrul masterplanului judeþean de deºeuri. În
parantezã fie spus, prin mai sus
pomenitul masterplan, CJ Dolj
a achiziþionat deja, de câþiva
ani, peste 30 de autospeciale
nou-nouþe, printre care ºi destule auto-compactoare. Edilii
craioveni au apelat la autoritãþile judeþene, mai precis la ADI
ECO Dolj, pentru a le furniza,
în regim de închiriere sau comodat, douã dintre vehicule,
dar au fost refuzaþi, maºinile
urmând a fi predate operatorului regional. În disperare de
cauzã, Salubritatea a scos la licitaþie un contract pentru închirierea de autocompactoare second hand. Acesta a fost semnat, a adus în curtea SRL-ului
municipal câteva vehicule utilizabile ºi expirã în august anul
acesta, fãrã ºanse de a fi reînnoit. Asta dupã ce cei de la Salubritate s-au prins cã au ajuns
sã închirieze maºini cu vârstã
comparabilã cu a celor din parcul propriu ºi care se defectau
într-un ritm similar.
16 - 22 mai 2018
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Râmnicu Vâlcea:
Au fost inaugurate
lucrãrile
de modernizare
a strãzii Gura Vãii

ACTUALITATE

Lucrãri de
modernizare
pe mai multe
drumuri din Vâlcea
D

cuþie, iar a treia lucrare, având
volum mare de executat ºi un
grad ridicat de complexitate,
sperãm ca pânã la sfârºitul lunii iunie sã o finalizãm”, mai
anunþã reprezentanþii Regiei.

irecþia Judeþeanã de
Drumuri ºi Poduri
(RAJDP), aflatã sub
administrarea Consiliului Judeþean Vâlcea, anunþã cã în aceastã perioadã se executã lucrãri pe
mai multe sectoare de drumuri.
Printre acestea se aflã trei drumuri la Budeºti, cel mai circulat
drum judeþean-605 A, precum ºi
DJ 677 F Popeºti – ªirineasa.

Sãptãmâna viitoare
încep reparaþiile
asfaltice la Mateeºti
ºi Berbeºti

Lucrãri pe DJ 677 F
Popeºti – ªirineasa

”Pe drumul judeþean 605 A
Grãdiºtea – Sineºti – Mateeºti
– Milostea, s-au executat marcaje rutiere longitudinale ºi
transversale. Este cunoscut fap-

„RAJDP Vâlcea continuã
execuþia lucrãrilor aflate în programul de întreþinere ºi reparaþii drumuri ºi poduri pe anul
acesta, beneficiar fiind Consiliul Judeþean Vâlcea. Suntem pe
DJ 677 F Popeºti – ªirineasa,
unde am încheiat modernizarea
unui sector de drum în lungime
de 2 km (km 1+700-3+700), iar
astãzi executãm ºi marcajul longitudinal”, informeazã RAJDP.

tul cã acest drum judeþean este
cel mai circulat drum, iar traficul greu care tranziteazã localitãþile Berbeºti – Mateeºti – Slãtioara (Milostea) afecteazã în
mod serios calea de rulare pe
sectorul de drum amintit.
În acest sens, în sãptãmâna
aceasta vom continua lucrãrile
de reparaþii asfaltice pe raza localitãþilor Mateeºti ºi Berbeºti.
De asemenea, va trebui sã montãm limitatoare de tonaj ºi vitezã pe sectorul de drum care strãbate localitãþile Berbeºti, Mateeºti, Slãtioara”, potrivit RAJDP
Vâlcea.

”Marþi, 15 mai, primarul
Mircia Gutãu ºi viceprimarii
Carmen Preda ºi Eusebiu Veþeleanu au inaugurat lucrãrile de modernizare a strãzii
Gura Vãii din cartierul Cãzãneºti. Amenajarea strãzii s-a
executat pe o lungime de 530
ml, cu o lãþime a pãrþii carosabile cuprinsã între 2,5 ºi 5
m. Pe o lungime de 63 m, acolo unde spaþiul a permis, s-a
realizat ºi trotuar pentru circulaþia pietonalã. S-au turnat
fundaþie de balast, apoi fundaþie din piatrã spartã, strat de

legãturã din mixturã asfalticã ºi strat de uzurã. Preluarea
apelor pluviale s-a realizat
prin rigole carosabile pe o
lungime de 489 m ºi prin ºanþ
din beton trapezoidal pe o
lungime de 31 ml. Cu aceastã ocazie, edilul-ºef s-a declarat mulþumit de lucrãrile efectuate de constructor ºi ºi-a
reafirmat hotãrârea de a interveni în mod similar pe toate
strãzile rãmase nemodernizate în zonele limitrofe ale municipiului”, informeazã Primãria Râmnicu Vâlcea.

„În cadrul programului de lucrãri prevãzute de OUG 28/
2013 pentru aprobarea programului naþional de dezvoltare
localã, executãm lucrãri de asfaltare drum de interes local DC
30 Budeºti – Brânduºari, în lungime de 2,2 km; Reabilitare cale
acces – punct Avrinte, sat Linia;
Reabilitare drum ºi prag de colmatare Torent Valea Popeºti, sat
Bârza. Toate aceste lucrãri sunt
în comuna Budeºti, primele
douã sunt în stadiul final de exe16 - 22 mai 2018
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sfârºitul lunii iunie
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Vineri, 18 mai
10.00, Primãria municipiului
- ªedinþa festivã a Consiliului
Local
10.00, Scuarul Mircea cel
Bãtrân - Spectacolul “Floralia Primãvara oraºului meu” al copiilor de la grãdiniþele din municipiu
11.00, Paradã pe traseul Primãria municipiului – Statuia lui
Mircea cel Bãtrân
11.15, Statuia lui Mircea cel
Bãtrân - Moment artistic prezentat de Teatrul Municipal
“Ariel”
11.30, Scuarul Mircea cel
Bãtrân - Deschiderea oficialã a
Târgului Meºterilor Populari
Vâlceni
11.30, Parcarea Shopping
City - Concursul Naþional de
Automodele “Cupa Râmnicului” - concurs de automodele
15.00, Parcarea Shopping
City - Concursul Naþional de
Automodele “Cupa Râmnicu-

lui” - concurs de automodele
16.00, Colegiul Naþional Mircea cel Bãtrân - “Cupa Râmnicului” la baschet
18.00, Galeria de Artã “Artex” - Expoziþie de picturã “În
artã prin diversitate” a artistu-

lui Valeriu Jabinski
18.00, Scuarul Mircea cel
Bãtrân - Concert de muzicã popularã cu artiºti locali, familia
Nuþi ºi Vasile Tapotã Lãtãreþu,
Orchestra “Rapsodia Vâlceanã”, Valentin Sanfira ºi Olguþa
Berbec
19.00, Cinematograful “Geo
Saizescu” - Gala de deschidere
a Festivalului Filmului European: proiecþia filmului “Localul” - Paolo Genovese (Italia
2017)
20.00, Parcul Mircea cel Bãtrân (Palatul Copiilor) - Concursul Naþional de Automodele
“Cupa Râmnicului” – demonstraþie de automodele

Publicitate

Sâmbãtã, 19 mai
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9.00, Liceul Tehnologic Nicolae Pleºoianu - Concursul
Naþional de Automodele “Cupa
Râmnicului” - concurs de automodele
10.00 – 20.00, Scuarul Mircea cel Bãtrân - Târgul Meºterilor Populari Vâlceni
11.00, Colegiul Naþional de
Informaticã Matei Basarab “Cupa Râmnicului” la crocket
15.30, Cinematograful “Geo
Saizescu” - Festivalul Filmului
European: proiecþia filmului “O
drumeþie scurtã” - Igor Bezinoviæ (Croaþia 2017)
16.00, Parcul Zãvoi - “Cupa
Râmnicului” la patine cu role
17.00, Cinematograful “Geo
Saizescu” - Festivalul Filmului
European: proiecþia filmului “În
întuneric” – Fatih Akin (Germania 2017)
18.00, Scuarul Mircea cel
Bãtrân - Concert de muzicã
etno-pop cu artiºti locali, Syl-

vie, Mãdãlina Cernat, ConnectR ºi Antonia
18.00-24.00 – “Noaptea Europeanã a Muzeelor”, intrare
gratuitã la Muzeul de Istorie,
Muzeul de Artã ºi Casa Memorialã “Anton Pann”
19.00, Filarmonica “Ion Dumitrescu” - Deschiderea Festivalului Internaþional “Tinere
Talente”, Ediþia XXXIX – recital al tinerilor interpreþi sub genericul “Talente în devenire”;
prezintã prof. Mihaela Tomescu, preºedinta Fundaþiei Culturale “Remember Enescu”
19.00, Cinematograful “Geo
Saizescu” - Festivalul Filmului
European: proiecþia filmului
“Rock’n Roll” – Guillaume
Canet (Franþa 2017)

Duminicã, 20 mai
10.00-20.00, Scuarul Mircea
cel Bãtrân - Târgul Meºterilor
Populari Vâlceni
10.00 - “Crosul Râmnicului”
pe traseul Colegiul Naþional
“Mircea cel Bãtrân” - Calea lui
Traian – bd. Tudor Vladimirescu – str. General Magheru – Primãria municipiului
11.00, Esplanada din faa Primãriei municipiului - Festivitatea de premiere a câºtigãtorilor
“Crosului Râmnicului” ºi ai
Concursului “Râmnic 630”
15.00, Cinematograful “Geo
Saizescu” - Festivalul Filmului
European: proiecþia filmului
“Luminã intimã” - Ivan Passer
(Cehoslovacia 1965)
16.00, Stadionul “Zãvoi” Finala micã ºi Finala “Cupei
Râmnicului” la fotbal
16.30, Cinematograful “Geo
Saizescu” - Festivalul Filmului
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ACTUALITATE
European: proiecþia filmului
“Poveste de succes” - Kaspar
Astrup Schröder (Danemarca
2017)
18.00, Zona Centralã - Sosirea la Râmnicu Vâlcea a ºtafetei “Peace Run 2018” – “Alergarea pentru Pace”
18.00, Scuarul Mircea cel
Bãtrân - Concert de muzicã
pop-rock cu artiºti locali, Cally
Roda, Aris, Andreea Bãlan &
Band ºi Voltaj
18.30, Cinematograful “Geo
Saizescu” - Festivalul Filmului
European: proiecþia fimului
“120 BPM – bãtãi pe minut” Robin Campillo (Franþa 2017)
19.00, Filarmonica “Ion Dumitrescu” - Festivalul Internaþional “Tinere Talente”, Ediþia
XXXIX - “Treptele celebritãþii”
- tineri soliºti în concert; orchestra simfonicã a Filarmonicii,
dirijor ªtefan Novak (SatuMare), prezintã prof. dr. Lavinia Coman, critic ºi muzicolog
22.00, Zona Centralã - Foc de
artificii

Luni, 21 mai
15.00, Muzeul de Artã - Expoziþia de icoane “Chipuri ale
sacrului”
19.00, Filarmonica “Ion Dumitrescu” - Închiderea Festivalului Internaþional “Tinere Talente”, Ediþia XXXIX– “Per
aspera ad astra” - tineri soliºti
în concert; orchestra simfonicã
a Filarmonicii, dirijor Florin
Totan, prezintã prof. dr. Lavinia Coman, critic ºi muzicolog
21.00, Scuarul Mircea cel
Bãtrân - Deschiderea “Caravanei Fimului Românesc - Cartea
ºi Filmul”; proiecþia fimului
“Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de rãzboi”, regia
Sergiu Nicolaescu (proiecþiile
din cadrul Caravanei se vor desfãºura în perioada 2125.05.2018)
Organizator principal: Primãria Municipiului Râmnicu
Vâlcea
În parteneriat cu (în ordine
alfabeticã) Asociaþia CineCultura, Asociaþia “Sportul pentru
Toþi”, Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Vâlcea,
Filarmonica “Ion Dumitrescu”,
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Vâlcea, Institutul Cultural Român, Muzeul Judeþean “Aurelian Sacerdoþeanu”, Palatul Copiilor, Teatrul Municipal
“Ariel”, Uniunea Artiºtilor
Plastici – filiala Vâlcea.
16 - 22 mai 2018
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6 Craiova gãzduieºte
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În perioada 18-20 mai 20
William Shak
es
pear
e”
Shakes
espear
peare”
în Piaţa „„W

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Cum a ajuns Barbu
sã fie Preda
n 1984, m-au numit director la Casa de Culturã a
Sindicatelor din Slatina.
Eu, regretatul Visi Gencea ºi
Nichita Dragomira, coregraful,
ne-am pomenit chemaþi la Cadre. Niciodatã ”tovarãºii” nu
explicau în prealabil motivele. Putea fi de rãu, putea fi de
bine, mai mult de rãu. Acolo,
o doamnã ne întreba ºi scria,
de toate pentru toþi. Apoi, ca
din senin, s-a perfectat transferul. Lãsam în urmã, dupã 15
ani, Casa Judeþeanã a Creaþiei
Populare, rebotezatã Centrul
Judeþean de Îndrumare a Creaþiei Populare ºi a Miºcãrii Artistice de Masã, unde, pe lângã altele, am coordonat sectorul literar. La una dintre ºezãtori, cea de la Osica, i-am dus
pe Sânziana Pop, Nicolae Dragoº, Pia Olaru ºi Ion Lotreanu. Acesta, coleg la ”Sãptâmâna” cu Dan Mutaºcu, nãscut în
Slatina. În 1975, debutam editorial cu volumul de versuri
”Fiul soarelui”, iar prima lansare a avut loc la Potcoava. Lam chemat ºi pe Dan Mutaºcu. În vara aceluiaºi an, ce mia trecut prin cap? Un glonþ al
patriei dulce ca mierea, în expresie livrescã. Sã înfiinþez
cenaclul judeþean ”Ion Minulescu” ºi sã-l propun preºedinte de onoare, de parcã ne-am
fi jucat amândoi în þãrânã, pe
Eugen Barbu. Am pus þara la
cale cu Dan Mutaºcu, m-am
înarmat (de-aici glonþul) cu
scrisoarea de acreditare ºi pac
la conul Jenicã. Acolo mi-a
fost dat s-o cunosc pe prea frumoasa lui secretarã, despre
care am aflat, mult încoace, cã

Î

era fiica poetului Victor Tulbure. Am intrat, eu ºi Mutaºcu, Barbu a apãsat pe un buton ºi s-au adus îndatã trei cafele. ”Trebuie, în cazul ãsta,
sã amân Veneþia”, s-a confesat ”Patronul”. M-am dumirit
de ce anume Veneþia când
avea sã se editeze ”Sãptãmâna nebunilor”. Eugen Barbu a
acceptat propunerea ºi a venit
la Slatina în septembrie.
ªedinþa de constituire s-a þinut în amfiteatrul Liceului
”Radu Greceanu”, masa ºi
dansul la restaurantul de la
pãdurea Saru, cu taraful de la
Iancu Jianu ºi cu Gicã Chirea
la vioarã. Trecuserã mai mult
de zece ani de la descãlecatul
meu la Sindicate, iar ”tovarãºii” de la judeþ ºi-au adus
aminte de Barbu, ”de ce nu îl
mai aduceþi pe Barbu?”. Atât
le-a trebuit. Un ”tovarãº vice”
ºi un director de instituþie din
sistem s-au dus glonþ la revista ”Sãptãmâna”. ”Vicele”, mai
uns politic decât asistentul
sãu, a luat cuvântul ºi a început sã tãmâieze: maestre în
sus, maestre în jos, haideþi la
Slatina, unde vã citim cu drag
ºi vã stimãm pentru ”Cel mai
iubit…” (care apãruse în 1980
ºi era în mare vogã). Se ºtie,
Preda se afla la cuþite cu Barbu, încã de când îi desfiinþase
volumul 2 al ”Moromeþilor”.
Abia apucase autorul ”Gropii” sã apese pe buton, cã în
uºa biroului ceºtile de cafea îºi
fãcuserã apariþia. Dar, la un
gest, prea frumoasa secretarã
a fãcut stânga-împrejur, cu
tavã cu tot, semn cã întrevederea luase sfârºit.
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cea de-a XI-a ediþie
a Salonului Naþional de
Minerale, Fosile ºi Geme
Secþia de ªtiinþele
naturii din cadrul
Muzeului Olteniei
Craiova organizeazã,
cu sprijinul financiar
al Consiliului Judeþean Dolj ºi în parteneriat cu Consiliul Local
ºi Primãria Municipiului Craiova, în perioada 18-20 mai 2018, în
Piaþa „William Shakespeare” din Craiova,
cea de-a XI-a ediþie
a Salonului Naþional
de Minerale, Fosile ºi
Geme.

D

eschiderea oficialã a
manifestãrii va avea loc
în ziua de 18 mai, ora
11.00, cu ocazia sãrbãtoririi Zilei Internaþionale a Muzeelor,
instituitã în ziua de 18 mai, încã
din anul 1977, la iniþiativa
Consiliului Internaþional al
Muzeelor (ICOM), recunoscut
de UNESCO drept partener
privilegiat pentru cercetarea,
protejarea ºi punerea în valoare a patrimoniului cultural prin
intermediul acestui tip de instituþii.
Salonul va putea fi vizitat zilnic, de craioveni, în intervalul
orar 9.00-19.00, iar duminicã,
pânã la ora 15.00.
Salonul Naþional de Minerale, Fosile ºi Geme este, în
fapt, o expoziþie în aer liber,
un târg, dar ºi o bursã a mineralelor, fosilelor ºi gemelor,
menitã a informa ºi a forma
publicul vizitator, transformând Piaþa „William Shakespeare” într-un regal de culoare ºi forme, prin etalarea
unei diversitãþi de minerale,
pietre semipreþioase ºi atrãgãtoare bijuterii hand-made (coliere, cercei ºi brãþãri).
Aproximativ 40 de colecþio-

nari ºi comercianþi de minerale, fosile ºi geme din þarã (Baia
Mare, Satu Mare, Cluj-Napoca,
Arad, Tulcea, Bucureºti º.a.) ºi
strãinãtate (Ungaria, Ucraina,
Moldova) se vor reuni la Craiova pentru a împãrtãºi craiovenilor bucuria, povestea ºi magia mineralelor, fosilelor ºi gemelor.
n România, primele saloane de minerale, fosile ºi
geme s-au desfãºurat la
Cluj-Napoca începând cu anul
1993, fiind iniþiate de profesorul Virgil Ghiurcã de la Universitatea „Babeº-Bolyai”, un pasionat de colecþionarea ºi ºlefuirea mineralelor. La aceste manifestãri luau parte colecþionari

Î

de minerale ºi fosile, pasionaþi
din toatã þara, tineri sau vârstnici, interesaþi sau numai curioºi. Încet-încet, în oraºele cu
tradiþie în exploatarea mineralelor (Baia Mare) sau în centre
universitare ca Timiºoara, Oradea, Iaºi, Bucureºti, manifestãrile de acest gen s-au extins,
astãzi ajungând sã fie prezenþe
obiºnuite în peisajul social ºi
cultural de la noi.
Instituþia muzealã craioveanã
a organizat o primã ediþie a salonului în anul 2008, an de an
publicul craiovean devenind
mai numeros ºi mai curios/interesat de minerale ºi geme,
context în care Salonul s-a legitimat valoric, devenind o frumoasã tradiþie localã.
www.indiscret.ro

Zeci de firme
ºi investiþii de
milioane de euro
De-a lungul anilor, Consiliul
Judeþean Dolj a cãutat sã extindã pe cât posibil parcul industrial, astfel cã în prezent acesta
a ajuns la 18,4 hectare, gradul
de ocupare fiind de 100%. Aici
ºi-au desfãºurat sau încã îºi desfãºoarã activitatea peste 40 de
firme, care au realizat investiþii
totale de aproape 30 de milioane de euro. „Cele 41 de firme
care au avut sau încã au locaþia
în parcul industrial au generat
peste 1.600 de locuri de muncã. În prezent, doar aici avem
active peste 750 de locuri de
muncã, iar pe orizontalã vorbim
de alte 700 de locuri de muncã.
Sunt aici firme care produc
maºini de ambalat, se produc
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posibil prin realizarea unui incubator de afaceri, ridicat în incinta parcului, o clãdire de
2.000 mp cu 24 de unitãþi numite „celule de incubare“, în
care oamenii de afaceri care vor
sã vinã primesc spaþiu ºi consultanþã pe o perioadã de trei
ani. „În anul 2008, CJ Dolj a
aplicat, în cadrul unui program
european, ºi a obþinut o sumã
de 6 milioane de euro, bani cu
ajutorul cãrora s-a realizat, printre altele, o clãdire nouã destinatã sprijinirii afacerilor aflate
la început de drum. Proiectul a
fost finalizat în 2010, iar în 2011
am avut primele solicitãri, fiind
acum la un grad de ocupare de
70%. Vorbim despre mai mul-

Parcul Industrial Craiova,
o poveste de succes a CJ Dolj
Dezvoltarea economicã a judeþului a fost unul
dintre obiectivele de cãpãtâi ale Consiliului
Judeþean Dolj. Mãrturie stã Parcul Industrial
Craiova, un proiect început în urmã cu mai bine
de un deceniu ºi care a dovedit cã, atunci când
ai o strategie bunã, poþi atrage investitori ºi
poþi crea locuri de muncã într-un judeþ care
încã suferã la acest capitol. Înfiinþat în 2006 ca
un obiectiv de investiþie realizat pe un teren
care a aparþinut în trecut Fabricii de Avioane
Craiova, prin Parcul Industrial Craiova au trecut
41 de fabrici care au generat mii de locuri de
muncã ºi au investit aici aproape 30 de milioane de euro.
de Valentin Zarea

P

arcul Industrial Craiova
a fost înfiinþat în urmã
cu 12 ani în apropierea
Fabricii de Avioane Craiova,
dupã ce Guvernul României de
la acea vreme a fost de acord sã
cedeze o suprafaþã de 8 hectare
cãtre autoritãþile judeþene. Investiþia a reprezentat dorinþa reprezentanþilor Consiliului Judeþean Dolj de a pune umãrul la

O

dezvoltarea economicã a acestui judeþ, într-o perioadã în care
fostele uzine de stat se închideau, iar locurile de muncã reprezentau o mare problemã pentru întreaga zonã de sud a þãrii.
„Primul lucru pe care l-a fãcut
noua societate care fusese înfiinþatã pentru administrarea
acestui parc a fost sã reabiliteze infrastructura. Vorbim despre
reþelele de apã, canal ºi electricitate. Nu a trecut mult ºi pri-

Marian Nicoli
mele firme au început sã vinã,
atrase de faptul cã aici beneficiau de anumite avantaje, cum
sunt scutirea de la plata taxelor
ºi impozitelor locale pentru teren ºi clãdiri“, a declarat Marian Nicoli, directorul general al
SC Parc Industrial Craiova SA.

aici trotinete electrice, sunt firme de confecþii, firme de advertising. Toate acestea au investit
aici aproape 30 de milioane de
euro, banii mergând în mijloace de producþie, în tehnologii,
licenþe de fabricaþie etc. Acest
efort investiþional s-a vãzut în
dezvoltarea parcului“, a declarat Nicoli. Acesta a precizat cã,
pe lângã investiþiile private, în
parcul industrial au fost investite peste 10 milioane de euro,
bani veniþi din partea Consiliului Judeþean Dolj ºi care au mers
în infrastructura parcului.

te spaþii, cu suprafeþe între 60
ºi 120 de metri, care beneficiazã de condiþii de producþie, birouri, dar ºi activitate de cercetare. Incubatorul s-a dovedit a
fi un real motor de dezvoltare
pentru numeroase afaceri de
succes“, a precizat directorul
general al SC Parc Industrial
Craiova SA, care a dat exemplul firmei Hedone, cunoscutul
producãtor de aparate de cafea,
care a început la drum într-unul
dintre spaþiile incubatorului de
afaceri, iar acum îºi desfãºoarã
activitatea în incinta parcului.

Incubatorul
de afaceri, rampã
de lansare pentru
afaceri de succes

Succesul Parcului Industrial
Craiova a determinat autoritãþile judeþene sã sprijine înfiinþarea unui al doilea parc, numit High-Tech Industry Park
Craiova, situat în partea esticã
a Aeroportului Craiova, pe o
suprafaþã care va ajunge la 30
de hectare ºi care va genera
crearea a peste 2.000 de locuri
de muncã.

Deºi parcul industrial s-a dovedit un succes, Consiliul Judeþean Dolj nu s-a limitat doar la
atragerea de investitori, ci a încercat sã stimuleze crearea de
noi afaceri. Acest lucru a fost

Olimpicii Liceului din Horezu, în vizitã la Palatul Parlamentului

limpicii Liceului ”Con
stantin Brâncoveanu”
Horezu, cea mai mare
unitate ºcolarã din Oltenia, au
vizitat recent Palatul Parlamentului, la invitaþia deputatului
PSD de Vâlcea, Vasile Cocoº
(foto dreapta). Elevii, însoþiþi
de profesoara Vetuþa Ciocan,
consilier judeþean PSD, au trecut prin sãlile în care se iau cele
mai importante decizii pentru
www.indiscret.ro

România, au aflat cum se desfãºoarã procesul legislativ, au
stat de vorbã cu mai mulþi parlamentari ºi au luat prânzul
împreunã cu deputatul Cocoº.
La întâlnirea de la Palatul Parlamentului au participat ºi ceilalþi parlamentari social-democraþi de Vâlcea: ªtefan Ovidiu
Popa, Bogdan Matei ºi Eugen Neaþã.
(M.P.)
16 - 22 mai 2018
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ACTUALITATE
„Societatea CET Govora SA
anunþã oprirea alimentãrii cu
energie termicã a tuturor punctelor termice din municipiul
Rm.Vâlcea în perioada
15.05.2018, ora 0 00 17.05.2018, ora 500, respectiv
nelivrarea de apã fierbinte ºi
apã caldã de consum la toþi consumatorii conectaþi la sistemul
de termoficare urbanã, pentru
realizarea urmãtoarelor lucrãri ºi obiective de investiþii:
1. Înlocuire conducte tur-retur Dn 600 mm subtraversare
str. Gib Mihãescu în zona barierei la calea feratã, lungime
2x35 m;
2. Punere în funcþiune bypass Dn 200 mm, lungime 300
m între PV5 - str. Gib Mihãescu, în zona Pieþii Simian, pentru înlocuirea ulterioarã a conductei tur primar Dn 600 mm,
într-o zonã greu accesibilã, lungime 142 m, fãrã oprirea termoficãrii urbane;
3. Punere în funcþiune by-pass
Dn 400 mm, lungime 4.404 m,
între PV1 ºi PV2, pentru realizarea condiþiilor tehnice de înlocuire ulterioarã - tronsoane
þeavã tur primar Dn 700 mm -

CET întrerupe
apa caldã în
Râmnicu Vâlcea
lungime cumulatã 430 m, fãrã
oprirea termoficãrii urbane;
4. Demontare ºi reparare vanã
Dn 600 mm montatã pe conducta tur primar în PV5 (zona falezã Olãneºti - podul de fier), actual blocatã pe deschis.
În condiþii normale de executare a lucrãrilor, estimãm cã în
data de 16.05.2018, ora 500, în
zonele Ostroveni, Lenin Sud ºi
Centru, sã putem relua furnizarea apei fierbinþi ºi apei calde
de consum la toþi consumatorii
arondaþi la sistemul de termoficare urbanã din aceste zone,

data limitã de reluare a furnizãrii energiei termice pentru toþi
consumatorii din municipiul
Rm. Vâlcea fiind 17.05.2018,
ora 500.
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat în aceastã perioadã ºi asigurãm cã executantul SC PRELCET SA va lua
toate mãsurile necesare pentru
executarea în avans a lucrãrilor ºi repornirea furnizãrii apei
fierbinþi ºi apei calde de consum” , transmite conducerea
CET Govora într-un comunicat
de presã.

Despre
cooperative
numai
de bine
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

P

rejudecata cã organizarea agriculturii în cooperative este o treabã
comunistã începe uºor, uºor, sã
fie depãºitã. ªi asta este cu
adevãrat o veste bunã.
În ultimele 6 luni, în Dolj au
fost înfiinþate 11 cooperative
agricole în care sunt câteva
sute de fermieri. Încã puþine,
þinând cont de faptul cã în judeþ sunt 15.000 de agricultori/
fermieri, dar este un mare pas
înainte. Oamenii încep sã înþeleagã cã legea pe care am
dat-o este una bunã ºi ea îi ajutã ca munca lor sã fie mai
rentabilã. Cã a produce ºi vinde în mod liber, dar organizat,
este mult mai bine decât a produce ºi a arunca parte din marfã pentru cã nu o poþi vinde sau
procesa de unul singur.
Formarea grupurilor de producãtori în aceste cooperative
moderne, în care fermierii sunt
asociaþi, nu angajaþi, este beneficã nu doar din perspectiva
negocierilor cu marile maga-

zine, dar ºi din cea a centrelor
de depozitare ºi a unitãþilor de
procesare.
Legea prevede clar cã aceste cooperative agricole beneficiazã de scutiri de taxe ºi impozite timp de cinci ani. Mai
mult, Guvernul României ºi
Uniunea Europeanã alocã bani
serioºi pentru producþia necomercializatã, adicã oamenii
primesc bani pentru producþia
pe care pânã acum o aruncau.
Totodatã, cooperativele le oferã posibilitatea membrilor sã
cumpere sãmânþã la preþuri
avantajoase (reduceri de pânã
la 40 la sutã).
Aceste rânduri se vor un nou
apel cãtre agricultori sã aleagã aceastã formã mai eficientã de organizare.
Un lucru deloc de neglijat pe
care vreau sã-l aduc în atenþie. Începând cu 2020, cadrul
general de politici agricole în
Uniunea Europeanã va cunoaºte modificãri importante,
iar banii europeni vor fi alocaþi în special grupurilor de
producãtori, cooperativelor
formate prin liberã asociere.
Prin urmare, acesta este viitorul ºi sper ca agricultorul
doljean sã vinã în întâmpinarea lui. Respectându-ºi astfel
mai mult munca ºi preþuinduºi mai mult interesele sale legitime.

Publicitate

PS. De luat în considerare
faptul cã a luat fiinþã acum
douã luni Uniunea Naþionalã
a Cooperativelor Agricole de
Producþie Integratã (UNCAPI).
Aceastã organizaþie profesionalã are scopul de a ajuta cooperativele ºi producãtorii
agricoli sã evite intermediarii,
sã ajungã mai uºor cu produsele lor pe rafturile supermarketurilor, dar ºi sã treacã de la
producþie la procesare, punând
la dispoziþia fermierilor fabrici
de procesare, abatorizare, depozite de colectare a legumelor ºi fructelor, fabrici de conservare etc.
UNCAPI va înfiinþa filiale
teritoriale în toate judeþele din
România ºi va fi o prezenþã activã în toate structurile de dialog social la nivelul prefecturilor, Ministerului Agriculturii,
Guvernului ºi Parlamentului.

16 - 22 mai 2018
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„Tosca”, spectacol
grandios la Craiova
O

pera Românã Craiova
oferã publicului ºi în
acest an, în cadrul Zilelor Municipiului Craiova, un

eveniment de excepþie: „Tosca”
de Giacomo Puccini, miercuri,
6 iunie 2018, de la ora 21.00, în
Parcul Nicolae Romanescu, re-

prezentaþia având o amploare
fãrã precedent.
Spectacolul regizat de Antoniu Zamfir, managerul Operei

Române Craiova, cu o scenografie semnatã de Rãsvan Drãgãnescu, ºi realizat cu sprijinul
Primãriei Craiova ºi al Consi-

liului Local Craiova, va oferi
iubitorilor muzicii prilejul de a
asculta o capodoperã interpretatã de nume de rezonanþã ale
artei lirice internaþionale, dar va
fi ºi o reprezentaþie conceputã
sub semnul spectaculosului.
Opera „Tosca” va fi prezentatã pe trei scene amenajate în
Parcul ”Nicolae Romanescu”,
cu un decor care încorporeazã
Podul suspendat, dar care va
conþine ºi proiecþii 3D/videomapping create special pentru
eveniment.
Cunoscut drept cea mai mare
zonã verde urbanã din România, Parcul ”Nicolae Romanescu” din Craiova este pentru prima datã gazda unui spectacol de
operã. La evenimentul în aer liber sunt aºteptaþi mii de oameni,
publicul având la dispoziþie ºi
o zonã VIP cu aproximativ 400
de scaune, dar ºi locuri speciale în bãrci.
Mai multe informaþii la
www.operacraiova.ro sau
www.facebook.com/operacraiova
Rezervãrile pot fi fãcute la
numãrul
de
telefon
0351.442.471, la adresa de email agentiadebilete@operacraiova.ro sau pe pagina
www.operacraiova.ro.

„The Da Vinci Code –
Fact or Fiction” la
Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi
Aristia Aman”
B
iblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman”, prin secþia
American Corner, organizeazã
miercuri, 16 mai 2018, o întâlnire a clubului de dezbateri în
limba englezã, dezbateri cu diferite tematici, pornind de la filme documentare.
Tema acestei activitãþi este
„The Da Vinci Code”. La începutul întâlnirii, participanþii vor
viziona filmul „The Da Vinci

www.indiscret.ro

Code - Fact or Fiction”, apoi vor
discuta liber pe marginea subiectului abordat de film. Activitatea va fi coordonatã de Adrian Jurge, voluntar american.
Organizatorii acestui eveniment aºteaptã publicul interesat
de perfecþionarea limbii engleze ca a doua limbã de comunicare, miercuri, 16 mai, în sala
„Marin Sorescu”, începând cu
ora 18.00. Activitatea va dura o
orã ºi jumãtate.

16 - 22 mai 2018
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Euro a scãzut la minimul
ultimelor patru luni

P

erioada analizatã a fost
marcatã de decizia
BNR de a majora dobânda sa de politicã monetarã
de la 2,25 la 2,50%, care a avut
darul de a aprecia leul, dar a
împins indicii ROBOR la noi
maxime ale ultimilor patru ani.
Cursul euro a început perioada la 4,6496 ºi a încheiat-o la
4,6289 lei, minim al ultimelor
patru luni, într-o ºedinþã în care
cotaþiile au scãzut de la 4,636
lei, la deschidere, la 4,622 lei,
cu închiderea în jurul valorii de
4,623 lei.
Media dolarului american a
crescut lin prima parte a intervalului la 3,9170 lei, maxim
care nu a mai fost atins din
decembrie trecut, dar a scãzut
la finalul lui la 3,8643 lei, când
cotaþiile din piaþã au fluctuat
între 3,855 ºi 3,881 lei.
Moneda elveþianã s-a miºcat
pe pieþele internaþionale între
1,187 ºi 1,198 franci/euro, iar
media a scãzut de la 3,9057 la
3,8643 lei, la sfârºitul perioadei, cel mai mic nivel din 14
ianuarie 2015, atunci când
Banca Naþionalã a Elveþiei a
decis sã renunþe la plafonul de
minim 1,20 franci/euro..
Aprecierea monedei naþionale faþã de euro, în contrast
cu evoluþiile din regiune, este
consecinþa majorãrii dobânziicheie, care a atras fondurile
speculative interesate de randamente cât mai mari, ce pot
fi obþinute prin plasamente în
depozite bancare în lei, ceea ce
a majorat oferta de valutã.
Leul s-ar putea întãri ºi în
urmãtoarele zile, însã evoluþia
va fi una de scurtã duratã,
având în vedere tensiunile politice dintre Palatele Cotroceni
ºi Victoriei.
Un grup de analiºti chestio-

naþi de agenþia Reuters considerã cã instabilitatea provocatã de creºterea dobânzilor de
cãtre Fed, evoluþie însoþitã de
aprecierea dolarului, va provoca deprecierea leului ºi a dinarului sârbesc, care vor pierde în urmãtoarele 12 luni din
valoarea lor 0,9%, respectiv
1,3%. În schimb, în cazul celorlalte monede din regiune,
efectul nu va fi de lungã duratã.
Majorarea dobânzii-cheie a
fost însoþitã de creºterea rapidã a indicilor ROBOR, care au
atins noi maxime ale ultimilor
patru ani.
La sfârºitul perioadei, indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în lei, se plasa la
2,75%, iar cel la ºase luni la
2,87%. La rândul lor, indicii
la 9 ºi 12 luni se situau la
2,90%, respectiv la 2,96%.
Lumea catolicã ºi protestantã va sãrbãtori Rusaliile la finalul sãptãmânii, care va fi
însoþitã de o minivacanþã. În
aceastã situaþie, investitorii au
decis cã este momentul sã se
protejeze.
Dupã o apreciere pânã la
1,1823 dolari, valoare care se
mai înregistra în decembrie
trecut, perechea euro/dolar a
revenit pe creºtere. La finalul
intervalului, tranzacþiile s-au
realizat între 1,1940 ºi 1,1993
dolari.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg a încheiat perioada la 8.439,41
dolari, mai jos cu peste 1.000
de dolari comparativ cu data
de 4 mai.

La pârtia Obârºia
Lotrului s-ar putea da
”verde” construirii
locurilor de cazare
Lipsa locurilor de cazare, cea mai mare problemã a domeniului schiabil Transalpina Ski
Resort de la Obârºia Lotrului, judeþul Vâlcea,
este pe cale de a fi rezolvatã. Eugen Neaã,
deputat PSD, a anunþat cã iniþiativa legislativã
privind modificarea Legii 5026/2003 privind
scoaterea definivã din fondul forestier naþional
sau din circuitul agricol a terenurilor destinate
programului naþional de dezvoltare a turismului
schi în România va intra pe ordinea de zi a
Camerei Deputaþilor, care este camerã decizionalã.
de Marielena Popa

A

doptatã de Senat pe 28
martie 2018, iniþiativa
legislativã a ajuns la
Camera Deputaþilor, unde se aflã
în dezbatere în comisii, procedurã premergãtoare plenulului.
Pentru ca demersul sã fie cât mai
convingãtor, Eugen Neaþã a adus
la Obârºia Lotrului mai mulþi
parlamentari care au avut ocazia
sã constate la faþa locului lipsa
infrastructurii de cazare.

Neaþã: „Un proiect
legislativ important
pentru România”

Analiza cuprinde
perioada 8 – 14 mai

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.
16 - 22 mai 2018

Publicitate

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

„Aºa cum v-am informat sãptãmana trecutã, la invitaþia mea,
s-au deplasat în judeþul Vâlcea
(comuna Voineasa - zona Obârºia Lotrului) mai mulþi parlamentari din þarã, pentru a lua
contact direct cu problemele pe
care le-am ridicat în Parlamentul României ºi pentru rezolvarea cãrora am depus mai multe
iniþiative legislative.
Iatã cã, la numai o sãptãmânã

de la ºedinþa informalã desfãºuratã în judeþul Vâlcea, în data
de 8 mai 2018, a fost supusã în
dezbatere, în Comisia pentru
agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice, iniþiativa legislativã pe care
am depus-o împreunã cu câþiva
colegi - «Schi în România».
Aceasta a primit aviz favorabil ºi urmeaza sã intre pe ordinea de zi a plenului Camerei
Deputaþilor, care este camerã
decizionalã.
Reuºita este urmare a depla-

sãrii colegilor mei în judeþul
nostru ºi le mulþumesc pentru
sprijinul pe care mi l-au acordat pentru ca aceastã importantã iniþiativã legislativã, care ajutã investiþiile ºi dezvoltã zonele
turistice, sã fie votatã.
Mulþumesc preºedintelui
PSD, Constantin Rãdulescu,
pentru sprijinul acordat!
Mulþumesc colegului meu
Dãnuþ Pãle (coiniþiator ºi susþinãtor al iniþiativei) pentru modul
în care s-a implicat în realizarea
acestui important proiect legislativ pentru România”, a anunþat parlamentarul social democrat pe pagina de socializare.
Construit într-o zonã de o frumuseþe copleºitoare, Transalpina Ski Resort se aflã la 110 kilometri de Râmnicu Vâlcea ºi
140 de kilometri de Sibiu. Din
cauza legii restrictive, în proximitatea pârtiei nu existã locuri
de cazare, acestea gasindu-se la
pensiunile din Obârºia Lotrului
ºi Voineasa, situate la mare distanþã.

Eugen Neaþã
www.indiscret.ro
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ACTUALITATE

te, în primul rând, despre existenþa ºi raporturile omului tradiþional cu spaþiul ºi timpul.
Ritualul nunþii este ºi el prezent
în expoziþie, însoþit de artefacte
religioase, dar ºi de meºteºuguri
tradiþionale specifice Olteniei:
olãritul, cojocãritul, þesutul.

Facerea pâinii
Expoziþia este, de fapt, o reprezentare specificã a vechii
culturi a grâului din Oltenia.
Sunt prezentate, în felul acesta,
câteva operaþii specifice ale cultivãrii grâului exemplificate cu
piese de patrimoniu de valoare.
Vatra, locul unde se preparã
pâinea cea de toate zilele, este
ºi ea prezentã în expoziþie.

Oltenia
ºi patrimoniul sãu
UNESCO

E

venimentul european
Noaptea Muzeelor, ediþia a XIV-a, se va desfãºura la Craiova, la Muzeul Olteniei, în ziua de sâmbãtã, 19
mai 2018, în intervalul orar
19.00-02.00. În acest interval
orar, publicul vizitator se va
bucura de accesul gratuit în toate cele trei locaþii expoziþionale: Secþia de istorie-arheologie
(str. Madona Dudu, nr.14), Secþia de ªtiinþele naturii (str. Popa
ªapcã, nr.8), Secþia de etnografie - Casa Bãniei (str. Matei
Basarab, nr.16).
Vizitatorii sunt invitaþi sã descopere expoziþiile într-un mod
inedit, printr-o plimbare de neuitat în istoria ºi cultura Craiovei. Sunt expoziþii-semnal, trasee tematice, tururi ghidate dea lungul a secole de evoluþie
ºtiinþificã ºi eco-sistem, istorie,
produse meºteºugite cu mare
artã, lucrãrile instalate în spaþiile muzeului, punând în discuþie percepþia deopotrivã melancolicã, ludicã, puternicã, a lumii demult apuse, diferite culturi ºi imobilitatea lumii materiale atunci când fiinþa dispare.
www.indiscret.ro

Acest dialog include recuperarea unui parcurs creativ al elementelor identitare româneºti
propus de specialiºtii muzeului
ca oglindã revelatoare.
Iniþiatã de Ministerul Culturii ºi Comunicãrii din Franþa ºi
patronatã în prezent de Consiliul Europei, de UNESCO ºi de
Consiliul Internaþional al Muzeelor (ICOM), Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes european desfãºurat la nivel internaþional ºi aflat anul
acesta la a XIV-a ediþie.
Mii de muzee ºi instituþii culturale din Europa îºi aprind luminile ºi îºi deschid porþile în
aceeaºi noapte. Milioane de europeni sãrbãtoresc cultura ieºind pe strãzi în aceeaºi noapte,
însoþiþi de prieteni ºi familii.
Secþia de etnografie (Casa
Bãniei) – important monument
de arhitecturã medievalã ºi,
deopotrivã, cea mai veche construcþie civilã din Craiova – va
prezenta publicului vizitator
douã expoziþii permanente:

Ritmurile vieþii
Este o expunere care vorbeº-

Aceastã expoziþie temporarã
aduce în atenþia publicului artefacte incluse în patrimoniul
universal UNESCO, aparþinând
ceramicii de la Horezu, scoarþe
tradiþionale româneºti, mãrþiºorul tradiþional ºi Cãluºul - ca
dans ritual.
La Secþia de ªtiinþele naturii
pot fi vizionate expoziþii ample
cu tematici ºtiinþifice variate ºi
complexe, realizate cu mijloace muzeotehnice moderne (butaforii, sisteme electronice, module luminoase º. a.):

Oltenia –
Terra fossilis
Periplul muzeal continuã cu
o expunere care cuprinde cele
mai reprezentative fosile provenite exclusiv din teritoriul actual
al Olteniei, cu valoare ºtiinþificã deosebitã ºi relevante pentru
paleodiversitatea regiunii. Reconstituirile scheletice ale unui
urs de peºterã cu vârsta de circa 30.000 de ani sau ale unui
mamut cu vârsta de circa 1,6
milioane de ani sunt doar douã
dintre punctele atractive ale
acestei expoziþii.

Condiþiile fizicogeografice ºi
ecosistemele
Olteniei, Colecþia
de minerale ºi roci
La etaj sunt amenajate douã
expoziþii care oferã publicului

vizitator posibilitatea consolidãrii ºi/sau diversificãrii cunoºtinþelor de bio-ecologie, geografie
ºi geologie.

Universul ºi
Sistemul nostru
solar
Ultimul nivel este dedicat
unei expoziþii care faciliteazã
vizitatorilor cunoaºterea spaþiului cosmic.

Mamifere din
patrimoniul Secþiei
de ªtiinþele naturii
Scopul expoziþiei este de a
face cunoscutã colecþia de mamifere care conservã piese valoroase de o deosebitã importanþã ºtiinþificã.
Din cuprinsul expoziþiei: aspecte vizând sistematica ºi biologia celor mai importante ordine de mamifere, rãspândirea
lor zoo-geograficã, diversitatea
lor ºi curiozitãþi despre mamifere.
Promovarea ºi valorizarea
patrimoniului remarcabil deþinut de Secþia istorie-arheologie
se va face prin cele trei expoziþii permanente: Oltenia Preistoricã, Redescoperã Istoria ºi
Oltenia Rediviva.
Spaþiile expoziþionale grupate sub genericul Oltenia Preistoricã reprezintã un periplu prin
preistoria spaþiului geografic
delimitat de Carpaþi, Dunãre ºi
Olt, începând din Epoca Paleoliticã, de-a lungul Epocii Neolitice ºi pânã în Epoca Bronzului, oferind vizitatorilor artefacte istorice de o importanþã deosebitã.
Amenajatã la parterul imobilului, Expoziþia Redescoperã
Istoria redã atmosfera istoricã
a Antichitãþii ºi a Evului Mediu
din Oltenia, printr-un discurs
muzeistic care se ridicã cu adevãrat la standarde europene, în
timp ce Expoziþia Oltenia Rediviva prezintã istoria regiunii
Oltenia, raportatã la perioada
cuprinsã între evul mediu târziu
ºi secolul al XX-lea. Expoziþiile, prin tematicã ºi modul de
expunere, sunt realizate într-o
manierã modernã, accesibilã
diferitelor categorii de vizita-

tori, ºi îºi propun sã provoace
la dialog ºi interactivitate vizitatorii.
Expoziþia Personalitãþi din
Oltenia reprezintã o incursiune
în viaþa câtorva figuri remarcabile, precum Constantin D. Fortunescu, George Fotino, Valentin Al. Georgescu, N.I. Herescu, Aurelian Metzulescu, Nicolae Titulescu, C.S. NicolãescuPlopºor sau Mihail Sãulescu.
Vizitatorii vor avea ocazia sã
admire cu aceastã ocazie documente, manuscrise, colaje de
fotografii, cãrþi poºtale ºi piese
tridimensionale din colecþiile
Muzeului Olteniei Craiova.

Interferenþe istorice
româno-britanice în
Oltenia
Discursul acestei expoziþii îºi
propune sã evidenþieze legãturile istorice dintre cele douã state ºi sã releve existenþa unei
Agenþii Consulare a Marii Britanii în Mica Valahie, cu sediul
la Craiova.
Sala ”ªtefan Ciuceanu” va
prezenta publicului Salonul
Regional de Fotografie Oltenia
în imagini. Ediþia din acest an
a acestei manifestãri prezintã
fotografii realizate de elevi de
liceu din Oltenia, din clasele IXXII, pasionaþi de fotografie.
Salonul are anul acesta ca temã
”Oltenia - 100 de ani de la Marea Unire”, lucrãrile oferind o
imagine a regiunii la un secol
de la acest eveniment istoric
care a marcat destinul naþiunii.
De asemenea, comunitatea
mondialã a muzeelor sãrbãtoreºte pe data de 18 mai Ziua
Internaþionalã a Muzeelor, instituitã încã din anul 1977, la
iniþiativa Consiliului Internaþional al Muzeelor (ICOM), recunoscut de UNESCO drept
partener privilegiat pentru cercetarea, protejarea ºi punerea în
valoare a patrimoniului cultural
prin intermediul acestui tip de
instituþii. Tema ediþiei din 2018
este Hyperconnected museums: New approaches, new
publics.
Manifestarea este sprijinitã, la
Craiova, de cãtre Consiliul Judeþean Dolj. Participarea la toate aceste evenimente este gratuitã.
16 - 22 mai 2018
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Proiectele ABA
Olt, prezentate
la Forumul
Regional al
Apei Dunãre Europa de Est
Lucrãri de investiþii
„Ca în fiecare an, Administraþia Bazinalã de Apã Olt, în
calitate de membru al Comitetului Teritorial Olt-Jiu, a participat în cadrul expoziþiei, alãturi de directorul ec. ªtefan Pralã, pentru a face cunoscute atât
operatorilor de apã cât ºi publicului interesat, cele mai importante proiecte de investiþii derulate în cadrul ABA ºi informaþii concrete din domeniul
gospodãririi apelor.
Au fost prezentate urmãtoarele lucrãri de investiþii derulate prin programe europene în
Bazinul Hidrografic Olt:
-,,Planul pentru prevenirea,
protecþia ºi diminuarea efectelor inundaþiilor în bazinul hidrografic Olt”;
-,,Regularizara pârâului Casin pe sectorul Târgul SecuiescValea Seacã, jud. Covasna”;
-,,Regularizarea pârâului
Ghelinþa în localitatea Ghelinþa, jud. Covasna”;
-,,WATMAN - Sistemul In16 - 22 mai 2018

formatic pentru Managementul
Integrat al Apelor – etapa I”.
Pe lângã investiþiile realizate
prin programe europene, au fost
prezentate ºi unele lucrãri, realizate sau în curs de realizare,
în regie proprie:
-,,Refacerea albiei minore a
pârâului Olãneºti, în intravilanul comunei Vlãdeºti, pe un
tronson de 225 ml curs de apã”;
-,,Regularizarea pârâului
Bistriþa pe sectorul CosteºtiBãbeni – jud. Vâlcea”.
Domnul Director al ABA Olt,
ec. ªtefan Pralã, a participat la
festivitatea de deschidere a Forumului, festivitate la care au
fost prezenþi domnul Felix
Stroe, preºedinte al Asociaþiei
Române a Apei (ARA), ministrul fondurilor europene, doamna Rovana Plumb, secretarul de
stat al Ministerului Dezvoltãrii
Regionale, doamna Sirma Caraman ºi ambasadorul statului
Israel, domnul Tamar Samash.
În cadrul Expo Apa, cel mai
important eveniment din sectorul apei, delegaþia ABA Olt a
participat la un complex de manifestãri adresate tuturor specialiºtilor din domeniul apei interesaþi de îmbunãtãþirea performanþelor tehnice ºi manageriale ale sectorului”, a mai precizat ABA Olt.

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

„În perioada 14-16 mai 2018,
se desfãºoarã la Bucureºti-Palatul Parlamentului cea de-a
XX-a Ediþie a Forumului Regional al Apei Dunãre-Europa
de Est”, a anunþat ABA Olt,
printr-un comunicat de presã.

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

Restaurantul Casa
Casa Româneascã
Româneascã
Restaurantul
Str. Alexandru Ioan Cuza nr.6 / Tel. 0771453340
Deschis zilnic între orele 10-22
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Meniul zilei:

14 lei
Luni-Vineri:
Luni-Vineri:11-15
11-15

Pui la jar
Pulpe pui
Aripioare pui
Piept pui la grãtar
Ceafã de porc
Scarita
Cârnãciori olteneºti
Cabanoºi
Mici
Peºte pane
Cartofi pai
Cartofi wedges
Piure cartofi
Ardei copþi

3,5 lei/100 g
2,5 lei/100 g
3,0 lei/100 g
3,0 lei/100 g
5,0 lei/100 g
5,0 lei/100 g
4,0 lei/100 g
3,0 lei/100 g
2,0 lei/buc.
4,0 lei/100 g
2,0 lei/100 g
2,5 lei/100 g
2,5 lei/100 g
2,0 lei/100 g

Orez cu legume
ºi ciuperci
Legume mixte cu
ciuperci la grãtar
Sfeclã roºie
Salatã orientalã
Iahnie de fasole
Castraveþi acri
Roºii coapte
picante
Iaurt cu usturoi
Mujdei
Ketchup
Muºtar

2,0 lei/100 g
3,0 lei/100 g
2,0 lei/100 g
3,0 lei/100 g
3,0 lei/100 g
2,0 lei/100 g
1,5 lei/50 g
1,5 lei/50 g
1,0 leu/50 g
1,0 leu/50 g
1,0 leu/50 g

Momente de
neuitat cu
Maestrul
Mitel
Drãgulin ºi
Taraful de la
Iancu Jianu
www.indiscret.ro
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tudenþii craioveni au
obþinut un premiu I,
cinci premii II, douã
premii III ºi trei menþiuni la cea
de-a XXX-a ediþie a Concursului Naþional Profesional ªtiinþific ºi Sportiv AGRONOMIADA. Universitatea din Craiova
a fost reprezentatã de o echipã
formatã din studenþi ºi cadre didactice de la Facultatea de Horticulturã ºi Facultatea de Agronomie, care au participat la 11
discipline de concurs.
Premianþii sunt:
Premiul I
Poluarea apei, aerului ºi solului - Ciolponea Marina Andreea (anul IV Ingineria ºi Protecþia Mediului în Agriculturã)
Premiul II
Poluarea apei, aerului ºi solului - Simion Sorina Roxana
(anul IV Ingineria ºi Protecþia
Mediului în Agriculturã)
Pomiculturã - Grigorie Victor Paul (anul IV Horticulturã)
Tehnologia cãrnii ºi produselor de carne - Mãtuºe Ioana
Lucreþia (anul III Tehnologia
prelucrãrii produselor agricole)
Entomologie - Mãrunþelu
Marian (anul IV Agriculturã)
Managementul proiectelor
- Benea Mihaela Daniela
(anul I master Consultanþã ºi
management în agriculturã)
- Derveºteanu Liliana (anul
I master Consultanþã ºi management în agriculturã)
Premiul III
Microbiologie aplicatã - Bãtrînu Anca Alexandra (anul III

Tehnologia prelucrãrii produselor agricole)
Fitotehnie – Truºcã Dumitru
(anul III Agriculturã)
Menþiune
Design peisager - Drãgoi
Elena Bianca (anul III Peisagisticã)
Popescu Elena Cristina
(anul III Peisagisticã)
Fitotehnie - Dima Ilie Irinel
(anul III Agriculturã)
Teledetecþie ºi GIS - Filip
Adrian ªtefan (anul III Mãsu-

rãtori terestre ºi cadastru)
- Dragomir Marian Andrei (anul III Mãsurãtori terestre ºi cadastru)
A XXX-a ediþie a Concursului Naþional Profesional ªtiinþific ºi Sportiv AGRONOMIADA s-a desfãºurat, sub semnul
Centenarului, în perioada 912.05.2018, la Universitatea de
ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã Veterinarã „Ion Ionescu de
la Brad” din Iaºi.
Agronomiada se desfãºoarã
prin rotaþie într-unul din cele

cinci centre universitare de învãþãmânt agronomic: Bucureºti,
Iaºi, Cluj-Napoca, Timiºoara ºi
Craiova. Competiþie de tradiþie
a studenþilor din universitãþile
agronomice din þarã, ce dateazã
încã din anii ’70, AGRONOMIADA este un concurs studenþesc organizat la nivel naþional,
menit sã asigure consolidarea
legãturilor de colaborare ºi prietenie dintre studenþii universitãþilor ºi facultãþilor cu profil agricol din þarã, pentru promovarea

ideii de performanþã, stimularea
studiului ºi a calitãþilor sportive
în rândul studenþilor.
Probele profesional - ºtiinþifice au ºi o componentã practicã, ce urmãreºte conectarea studenþilor la realitãþile din domeniul agronomic ºi medical - veterinar. Concursul desfãºurat
într-un mediu propice întrecerilor academice încurajeazã spiritul de competiþie, de fair-play
ºi sportivitatea în rândul studenþilor.

La muscã

E

Cristina, pe bune!?

u cred cã ai vrut sã
emiþi ºi tu niºte lucruri
trãsnite, sã te mai destinzi un pic dupã încrâncenarea de la Final Four, când din
16 aruncãri ai ratat 10, iar
„mâncãtorii de seminþe”, de
care te iei gratuit, au supralicitat cojile. „În anumite momente ale meciului, ar fi mult
mai simplu sã te exprimi în
românã, dar la noi la echipã
treaba asta nu se practicã”.
Wow! Engleza cvasi-globalizatã sã fie de vinã? Ce zice
Jorgensen? Dar Frafjord? Dar
Kurtovici? În care momente,
16 - 22 mai 2018

la Buducnost, Dragan Adzici
reseta limba maternã, ºi nu
atunci când lua loc pe bancã
alãturi de Bojana Popovici?!
În 2015 ºi 2016, conform sondajului realizat de site-ul
handball-planet.com, Cristina
Neagu a fost aleasã cea mai
bunã handbalistã din lume. În
2017, Nora Mork a întrunit 60
de puncte, Camilla Herem –
50, Stine Bredal Oftedal – 49
ºi, în fine, a patra, Cristina
Neagu – 49. E OK, Cristina?
OK sau bine, alege.
(Al. T. Tadici)
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

“Tigroaice” de bronz,
“leoaice” de Craiova

A

cãzut cortina peste
spectacolele de galã ale
handbalului feminin.
Noua reginã a Europei este aceeaºi de anul trecut: Gyor. În Final Four-ul de la Budapesta,
maghiarele antrenate de spaniolul Martin Ambros s-au impus
cu 27-26, dupã prelungiri, în
faþa jucãtoarelor de la Vardar
Skopje. În finala micã, CSM
Bucureºti a trecut cu 31-30 de
Rostov Don ºi a intrat în posesia medaliilor de bronz. Era cât
pe-aci sã rateze un meci avut în
mânã, dar luat peste picior. Ar
fi putut sã realizeze mai mult
fetele noastre? Categoric, nu.
Sau nu în forma finalului de
sezon. CSM nu a evoluat ca o
echipã, iar prima care a spus-o
printre lacrimi a fost Oana Manea. Cristina Neagu, jucãtoarea
de 265.000 de euro pe an, o contrazice: “Nu cred cã nu am fost
o echipã. Din pãcate, la noi, în
România, din victorie se face
nuntã ºi din înfrângere se face
înmormântare”. Celor care au
suferit în faþa televizoarelor nu
le rãmâne decât minima consolare cã la fel a pãþit-o la locul
faptei ºi Bogdan Vasiliu, preºedintele secþiei de handbal de la
CSM Bucureºti: “E greu sã te
prezinþi la un asemenea examen
când tot anul nu înveþi. Am picat examenul. Am sperat foarte
mult ca problemele sã se rezolve dupã plecarea lui Helle, am
sperat sã devenim o echipã. Nu
a fost aºa. Gyor nu a arãtat foarte multe, ne-am bãtut singure.
Toatã lumea simþea cã puteam
face un lucru mare în acest an.

Deputatul Buican: ”Comisarul
european Corina Creþu
confirmã imaturitatea proiectului
autostrãzii Sibiu-Piteºti”
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au dus la întârzieri de proiect ºi
depãºiri de costuri în trecut,
cum ar fi începerea procedurilor de licitaþie înainte ca evaluãrile impactului asupra mediului
(EIM) sã fie efectuate. Acesta a
fost cazul pentru Lugoj-Deva,
unde trebuie luate mãsuri suplimentare ºi costisitoare în vederea protejãrii mediului. În pofida acestei experienþe negative
ºi în ciuda avertismentelor clare ale serviciilor Comisiei,
CNAIR a optat pentru aceeaºi
abordare în licitaþia pentru loturile 1 ºi 5 ale autostrãzii proiectate Sibiu-Piteºti, ºi anume,
deschiderea licitaþiei, fãrã a
aºtepta rezultatul impactului
asupra mediului (EIM), care
este obligatoriu. În ceea ce priveºte asumarea de riscuri, mã
tem cã s-ar putea pune în pericol atât implementarea armonioasã a proiectului cât ºi evaluarea acestuia, odatã ce acesta este înaintat Comisiei Europene ca fiind un proiect major.
În plus, am fost informatã recent cã CNAIR intenþioneazã sã
lanseze, de asemenea, licitaþia
pentru lotul 4, fãrã ca evaluarea impactului asupra mediului
sã fie finalizatã. Prin urmare, vã
rog sã interveniþi ºi sã puneþi
capãt acestei practici”.
Reamintim opiniei publice
faptul cã atât în toamna anului
2017, cât ºi în primãvara acestui an, deputatul Cristian Buican a atenþionat public factorii

responsabili asupra imaturitãþii
proiectului autostrãzii Sibiu-Piteºti ºi asupra pericolului ca
acest proiect sã fie o „bombã cu
ceas”, pierzând astfel finanþarea
europeanã, ceea ce ar pune în
pericol însãºi realizarea acestui
important proiect.
„Aceastã scrisoare a comisarului european Corina Creþu
este extrem de durã ºi sper sã
reprezinte o trezire la realitate
a membrilor Guvernului în privinþa accesãrii fondurilor europene pentru infrastructura de
transport. Doresc sã subliniez
faptul cã doamna comisar Corina Creþu este membrã PSD,
deci basmul cu oamenii rãi de
Bruxelles care nu ne lasã sã facem autostrãzi nu se poate aplica în acest caz. Dacã vrem sã
avem autostrada Sibiu-Piteºti în
urmãtorii 5-6 ani, reprezentanþii PSD din Guvern trebuie sã o
asculte pe doamna comisar european, sã punã mâna pe carte,
osul la treabã, sã lase orgoliile
deoparte ºi sã solicite consultanþã europeanã pentru acest proiect. Dacã însã continuã pe drumul început, înseamnã cã cei de
la PSD îngroapã definitiv acest
proiect extrem de important
pentru România”, a declarat
preºedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican.
Biroul de presã al
deputatului Cristian Buican
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L

uni, 14 mai 2018, preºedintele Comisiei de transporturi din Camera Deputaþilor a prezentat o scrisoare
extrem de criticã adresatã Ministerului Transporturilor din
partea doamnei comisar european pentru politicã regionalã.
În cadrul acestui document,
doamna Corina Creþu se declara „extrem de îngrijoratã cu
privire la planificarea ºi implementarea proiectelor de infrastructurã de transport care sunt
cofinanþate de Fondul de coeziune ºi de Fondul european de
dezvoltare regionalã (FEDER)
în România” ºi în privinþa „situaþiei actuale a investiþiilor din
domeniul transporturilor, ca
parte a Programului Operaþional Infrastructurã Mare
(POIM) pentru perioada 20142020”.
Mai mult decât atât, în cadrul
aceleiaºi scrisori oficiale, doamna comisar european Corina
Creþu îi dã dreptate deputatului
Cristian Buican în privinþa imaturitãþii proiectului autostrãzii
Sibiu-Piteºti ºi a posibilitãþii
pierderii finanþãrii europene
pentru acest important proiect
de infrastructurã. Avertismentul
doamnei Corina Creþu privind
tronsonul de autostradã SibiuPiteºti este extrem de dur ºi
foarte explicit: „În ceea ce priveºte pregãtirea proiectului, licitaþia ºi gestionarea, vã recomand sã evitaþi metodele care

A fost un meci incredibil de
prost din partea noastrã. Nici
acum nu-mi vine sã cred cât de
prost am jucat”. În compensaþie pentru iubitorii de handbal
din România, SCM Craiova a
câºtigat Cupa EHF, dupã finala
memorabilã cu Vipers Kristiansand (Norvegia): 30-25, în tur
22-26. Finalul partidei din Polivalenta craioveanã, burduºitã
de public, a fost de infarct. “Viperele” au irosit de douã ori în
aceeaºi fazã golul de aur, dar
goal-keeperul de platinã al
SCM, Iulia Dumanska, s-a
opus. Oltencele au etalat un joc
sclipitor, eficient, perfect pus la
punct de un tehnician care ºtie
cu ce se mãnâncã handbalul.
Norvegia este un nume imens
în domeniu, iar caracteristicele
ºcolii nordului au fost evidente
pentru toatã lumea. Remarcabil,
elevele lui Bogdan Burcea au
respectat cu sfinþenie disciplina tacticã ºi au probat acel spirit de sacrificiu propriu marilor
caractere: Dumanska, Florianu,
Þicu, Klikovac, Nikolic, Ardean, Pricopi, Trifunovic, Tudor
etc. Se încheie o etapã, superbã, o altã etapã se deschide în
istoria clubului, cu aspiraþii ºi
mai înalte. Se poate! În Oltenia
chiar s-a fãcut nuntã din victorie, în spiritul locurilor care nu
pregetã la aºa ceva. Românii, în
general, nu pregetã. Prin aceastã performanþã, SCM Craiova se
alãturã echipelor româneºti care
au mai câºtigat Cupa IHF/EHF:
Chimistul Rm. Vâlcea (1984,
1989) ºi Rapid Bucureºti
(1993).
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Vâlcea: Privatizarea Oltchim
a fost decalatã pânã în octombrie

Indiscreþii
de Vâlcea

Cinema City, cel mai
mare cinema multiplex din
Oltenia, situat în mallul nou
din Râmnicu Vâlcea, nu
avea autorizaþie ISU în ziua
inaugurãrii (n.r.10 mai
2018). Hm, aºa se întâmplã
când legea este ambiguã! La
primele proiecþii, precum ºi
la concertul aferent, au participat sute de oameni care,
evident, nu au ºtiut cã investiþia de 5 milioane de euro a
israelienilor, ºase sãli cu
peste 1.000 de locuri, era
în curs de autorizare în ce
priveºte securitatea la incendiu. Reprezentanþii ISU au
declarat marþi, 15 mai, cã
între timp Cinema City a
primit aceastã autorizaþie.

Cetãþean de
onoare surprizã!

Se aude cã vineri, 18
mai, Paul Stãnescu, vicepremier ºi ministru al dezvoltãrii regionale ºi administraþiei publice, va veni
la Vâlcea, la invitaþia Consiliului Judeþean. ªi uiteaºa, jurnaliºtii vor avea
ocazia sã participe la una
dintre puþinele conferinþe
de presã, organizatã de
aceastã instituþie. Hm, ceo fi la mijloc? Teamã sau
dispreþ?

de Marielena Popa

Motivele decalãrii
termenului
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Piperea: „Profit net
de 10 milioane
de euro în primul
trimestru”
Avocatul Gheorghe Piperea,

administratorul judiciar al companiei din Râmnicu Vâlcea,
anunþã pe pagina sa de socializare cã Oltchim a realizat în primul trimestru al acesui an un
profit semnificativ ºi dã asigurãri cã aceste rezultate se vor
consolida: „În primul trimestru
al anului 2018 avem un profit
net de 10 milioane de euro. Toate datoriile curente, precum ºi
despãgubirile pentru concedierile colective din 2013 ºi 2015,
sunt achitate la zi. Cu producþia contractatã 100% pe urmãtorii doi ani, putem fi siguri cã
rezultatele recente se vor consolida. Datoriile istorice, înscrise în programul de plãþi din planul de reorganizare, vor fi regularizate la perfectarea vânzãrii impuse de CE”, susþine
Gheorghe Piperea.

Într-un interviu acordat publicaþiei Capital, Virgiliu Bãncilã vorbeºte despre motivele
decalãrii termenului de încheiere a achiziþiei: „Noi ne dorim
ca acest lucru sã se întâmple
cât mai repede, însã au apãrut
câteva probleme. Astfel. OMV
a intentat o acþiune în justiþie,
contestând procedura de aprobare a contractului. La primul
termen constestaia a fost
respinsã de instanþã; OMV a
fãcut recurs ºi încã nu cunoaºtem rezultatul, termenul de ju-

Deputatul Buican,
îndrãgostit
de o platformã
lãbãrþatã
Deputatul Cristian Buican, preºedintele PNL Vâlcea, nu dã semne sã fi priceput cã programul Vâlcea
Liberalã, cu care organizaþia judeþeanã s-a prezentat
la alegerile din 2016, nu a
fost asimilat de electorat.
Iatã cum le închide domnul
deputat gura celor care îi
spun cã platforma electoralã cu pricina era prea stufoasã ºi incapabilã sã transmitã în mod clar ºi eficient
mesaje: „Jigniþi electoratul”.
Ce sã vezi! Pânã una-alta,
electoratul i-a trimis pe liberali fix în opoziþie! Hm!
Poate cã nu a terminat de
citit romanul Vâlcea Liberalã. Nu-i nimic, pânã în
2020 mai e timp!

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

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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Actorul Constantin Chiriac, directorul celebrului
festival de teatru din Sibiu,
va primi titlul de Cetãþean
de Onoare al Municipiului
Râmnicu Vâlcea, potrivit
unor surse. Conducerea Primãriei Râmnicului intenþioneazã sã demareze împreunã cu Chiriac un proiect teatral de anvergurã în oraºulcapitalã al judeþului Vâlcea
ºi probabil gândeºte cã astfel maestrul va fi ºi mai
motivat. Bunã strategie!

Ocazie rarisimã!

decatã fiind pe 3 mai 2018.
Pânã la finalizarea acestei contestaþii, termenul de închidere
a tranzacþiei s-a decalat pe 17
octombrie 2018. Pe de altã parte, au apãrut anumite probleme ºi pe linie de concurenþã, fiind necesar ca notificarea sã fie
fãcutã ºi în alte þãri unde Chimcomplex ºi Oltchim exportã
produse. ªi aceastã procedurã
este de lungã duratã. Din aceste considerente, nu putem preciza cu exactitate data închiderii tranzacþiei”, a declarat Bãncilã pentru publicaþia citatã.

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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Cinema City,
inaugurare fãrã
autorizaþie ISU

Virgiliu Bãncilã,
preºedintele Consiliului de Administraþie al
Chimcomplex SA,
societate declaratã
câºtigãtoare a licitaþiei pentru cumpãrarea celor mai importante active ale Combinatului Oltchim, a
declarat cã finalizarea
tranzacþiei va putea fi
realizatã cel târziu pe
17 octombrie 2018.
Iniþial, Bãncilã estimase luna iunie pentru
încheierea privatizãrii.

