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Casa de Culturã nu-i acasã
pentru directorul de la Tradem
ªeful Tradem a trecut cu brio prima evaluare
anualã, comisia numitã de primãrie catalogându-l ca satisfãcãtor ºi recomandând
prelungirea contractului de management.
Casa de Culturã e pe un drum bun, deci, dar
cu totul alta e situaþia directorului, aflat cam
pe drumuri, dupã cum singur spune în propriul raport de evaluare. La fel stau lucrurile
cu site-ul instituþiei, trecut de Vlãsceanu la
capitolul „ameninþãri” cu rezolvare pe termen
lung.
de Nicuºor Fota

D

upã cum spuneam,
raportul de evaluare,
postat pe site-ul Primãriei Craiova, identificã
site-ul Tradem drept o ameninþare la adresa activitãþii
instituþiei: „Lipsa de informare publicã prin intermediul canalelor de comunicare: site-ul oficial nefuncþional”, printre alte ameninþãri
precum „interesul tot mai
scãzut al cetãþeanului pentru
culturã, schimbãrile frecvente ale legislaþiei sau concurenþa celorlalte organizaþii de
profil”. Pe cât de letalã ameninþarea, pe atât de promptã
reacþia. Remedierea problemei este plasatã de manager
la capitolul activitãþi de promovare vizate „în perioada
2017-2022”. Vizatã este propriu-zis „reinventarea siteului TRADEM dintr-unul de
prezentare într-o platformã
utilã cu butoane intuitive urmãrind interactivitatea socialã”, la pachet cu „comunicarea internã” ºi „realizarea
unui blog personalizat TRADEM”, în acelaºi interval
cincinal.
Pentru a vizualiza „ameninþarea” e suficient sã intri
pe tradem.ro. Link-ul e disponibil pe site-ul Primãriei
Craiova, la secþiunea „regii
ºi instituþii subordonate consiliului local”. Site-ul conþine secþiunile la care te-ai aºtepta de la pagina de net a
casei de culturã, cine cautã
cu dinadins informaþiile le
poate gãsi, dar în rest aratã
fix ca pagina de prezentare a
temei de wordpress achiziþi23 - 29 mai 2018

onate de Tradem, o temã bussines, cum spune încã din start.
La pachet cu fraza „lorem ipsum…”, binecunoscutã amatorilor platformei wordpress. La
prima vedere, internauþii sunt în
stare sã-i dea dreptate directorului cu privire la o altã „ameninþare” invocatã în raport, de
vreme ce prima paginã a tradem.ro prezintã la secþiunea
„meet the team”, un personaj
care indeplineºte cumulative
funcþiile de „CFO and mascot”.
Probleme normale, care probabil vor fi rezolvate cu vârf ºi
îndesat pânã în 2022, dar ºeful
Tradem se confruntã ºi cu alte
dificultãþi, printre care o problemã de traducere din românã în
românã peste care a dat în relaþia cu Primãria Craiova.

Lost in translation II
– Traducere sau bani
de drum: Autoritatea
sã lãmureascã
înþelesul termenului
de Autoritate
Este vorba despre situaþia locativã a managerului de la Tradem, de care aduce vorba la capitolul „propuneri de modificare a contractului de management” al raportului de activitate, unde sugereazã cã edilii craioveni s-au fãcut cã nu înþeleg
când le-a cerut locuinþã de serviciu, bani de chirie sau bani de
drum: «Propuneri privind modificarea ºi/sau completarea
clauzelor contractuale, formulate, dupã caz, în baza prevederilor art. 39 alin. (3) din ordonanþa de urgenþã. În urma semnãrii contractului de management la data de 14.06.207 cu

Primarul Municipiului Craiova,
a fost sesizatã Autoritatea în mai
multe rânduri pentru lãmurirea
înþelesului termenului de Autoritate, folosit în cuprinsul ART.
5, alin. 1, litera c din contractul
de management în care se precizeazã cã managerul este îndreptãþit: „sã beneficieze de locuinþã de serviciu în cazul în
care nu are domiciliul în localitatea în care instituþia îºi are sediul sau sã primeascã, din bugetul autoritãþii, o sumã forfetarã neimpozabilã, în cuantum
de pânã la 50% din câºtigul salarial mediu net pe economie,
pentru a-ºi asigura cazarea ºi
alin. 1, litera d – „sã beneficieze lunar de decontarea
cheltuielilor de transport pentru douã deplasãri dus – întors în localitatea de domiciliu, în condiþiile legii”. Pânã
în prezent nu s-a gãsit nicio
soluþie pozitivã în sensul
identificãrii instituþiei de la al
cãrei buget vor fi suportate
aceste cheltuieli (bugetul local, având în vedere cã „Traian Demetrescu” este instituþie publicã în subordinea Con-

siliului Local ºi a Primãriei Municipiului Craiova) sau de la bugetul propriu al Casei de Culturã. Ca variantã de soluþionare a
acestei situaþii propun încheierea unui act adiþional la contractul de management înregistrat la Primãria Municipiului

Craiova cu nr. 80347 din
14.06.2017 prin care sã se
clarifice noþiunea de Autoritate folositã în cuprinsul articolului citat mai sus în sensul precizãrii exprese a instituþiei din al cãrei buget vor fi
suportate cheltuielile».

La muscã

Andrei Pleºu,
pe limba lui
Îi mai scapã cunoscutului
eseist ºi câte o expresie neprotejatã, ca atunci când dezvãluie preferinþele culinare ale
foºtilor preºedinþi ai României. ”Eu am fost în preajma
celor trei preºedinþi pe care iam avut pânã acum. (…) ªtiu

ce mirosuri erau la Cotroceni
sub fiecare”.
Bine cã maestrul o întoarce
din condei, altminteri sã te þii:
sub Iliescu ”tocãturã”, iar sub
Constantinescu ”niºte carne
care pluteºte în ceva maro”.
(Ioan Curtuº)
www.indiscret.ro
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Ford pluseazã,
Guvernul falseazã
La începutul sãptãmânii, americanii de la Ford
au dat o veste excelentã pentru economia
Doljului, anunþând o investiþie suplimentarã de
200 de milioane de euro ºi adãugarea unui
numãr de 1.500 de locuri de muncã dedicate
producþiei unui al doilea vehicul, pe lângã
modelul EcoSport. Din nefericire, în timp ce
americanii investesc în Uzina de la Craiova,
autoritãþile române continuã circul legat de
autostrada/drumul expres cãtre Piteºti, una
dintre promisiunile fãcute celor de la Ford încã
de la momentul privatizãrii fabricii. Asta dupã
ce, în urmã cu doar câteva zile, a ieºit la ivealã
cã licitaþiile pentru proiectarea ºi execuþia
tronsoanelor 1, 3 ºi 4 ale drumului expres
Craiova-Piteºti, care însumeazã puþin peste 80
de km din totalul celor 121 de km, sunt la un
pas de a fi anulate.
de Dan Olteanu

D

e departe cel mai important investitor pentru economia Doljului,
Ford a anunþat marþi, prin vocea preºedintelui ºi CEO Ford
Europa, Orientul Mijlociu ºi
Africa, Steven Armstrong, cã va
investi 200 de milioane de euro
în Uzina de la Craiova pentru
producþia unui al doilea vehicul,
pe lângã deja faimosul EcoSport. „Aceastã nouã investiþie
confirmã continuarea evoluþiei
gamei noastre de modele interesante produse în Europa ºi
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subliniazã totodatã transformarea complexului de producþie de
la Craiova. Includerea acestui al
doilea vehicul în procesul de
producþie este o dovadã clarã a
flexibilitãþii operaþionale a fabricii de la Craiova ºi reflectã
parteneriatele puternice pe care
le avem cu furnizorii locali ºi
cu membrii comunitãþii“, a declarat Steven Armstrong, preºedinte ºi CEO Ford Europa, Orientul Mijlociu ºi Africa, citat de
zf.ro. Acesta a menþionat cã,
recent, Uzina de Asamblare a
Vehiculelor a trecut prin îmbunãtãþiri tehnice semnificative,

mai mult de 550 de roboþi fiind
instalaþi pentru a spori eficienþa ºi calitatea în secþiile de Vopsitorie, Montaj General ºi Caroserie.
Odatã cu cele 200 de milioane de euro anunþate, Ford va
ajunge la investiþii de peste 1,5
miliarde de euro în Uzina de la
Craiova. În plus, odatã cu angajarea a 1.500 de operatori de
bazã ºi calificaþi, totalul angajaþilor care va depã’i 5.900.

produse aici. Din nefericire,
dupã mai bine de zece ani de la
momentul în care Ford a preluat
fabrica, autoritãþile române nu
au construit nici mãcar un centimetru de autostradã/drum expres. ªi, la cum se prezintã situaþia în acest moment, vor mai
trece probabil câþiva ani buni
pânã când distana dintre Craiova ºi Piteºti va putea fi parcursã
pe un alt traseu decât actualul
drum.

Infrastructura,
crucialã pentru Ford

Licitaþiile la drumul
expres, în pericol
de anulare

Aºa cum spuneam încã de la
început, investiþia americanilor
în uzina de la Craiova s-a bazat, printre altele, pe promisiunea statului român de a construi
o autostradã spre Piteºti, un
drum crucial pentru procesul de
aprovizionare a subansamblelor
ºi transportul autoturismelor

În ciuda entuziasmului afiºat
de actuala guvernare PSD în
urmã cu mai puþin de un an, care
visa deja la inaugurarea investiþiei în 2020, situaþia drumului
expres Craiova - Piteºti este
sumbrã. Asta dupã ce a ieºit la
ivealã cã licitaþiile pentru proiectarea ºi execuþia tronsoanelor 1, 3 ºi 4, care însumeazã
puþin peste 80 de km din totalul
celor 121 de km, sunt în pericol
de a fi anulate. Dezvãluirea a
fost fãcutã de Asociaþia Pro Infrastructura, care aratã cu degetul cãtre Compania Naþionalã de
Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR), instituþia fiind acuzatã de „incompetenþã“.
„În urma hotãrârilor instanþelor
de judecatã, licitaþiile pentru
proiectarea ºi execuþia tronsoanelor 3 ºi 4 ale Drumului Expres Craiova-Piteºti sunt foarte
aproape de anulare. Noutatea
este cã, probabil, aceeaºi soartã
o va avea ºi tronsonul 1! Supunerea oarbã în faþa stãpânilor
politici, graba, lipsa de viziune
ºi prostia «responsabililor»
CNAIR sunt cauzele blocãrii,
tergiversãrii ºi, în final, anulãrii licitaþiilor pentru 81,26 km
din cei 121 km (adicã 67%) ai
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coridorului Craiova-Piteºti.
În cazul tronsoanelor 3 ºi 4,
CNAIR s-a grãbit sã deschidã
ofertele depuse înainte sã fie
soluþionate toate contestaþiile.
Curtea de Apel Bucureºti a admis parþial contestaþia unui constructor, iar acum CNAIR se
aflã în imposibilitatea de a opera modificãrile impuse de instanþã.
Pentru tronsonul 1 avem o
altã situaþie care descrie perfect
incompetenþa oficialilor de la
drumuri. Astfel, în graba de aºi mulþumi patronii politici, ªtefan Ioniþã (fostul ºef CNAIR) a
lansat în 2017 licitaþia pentru
primul segment al drumului expres pe o documentaþie execrabilã, plinã de erori ºi de informaþii contradictorii. Tot pe repede înainte, CNAIR a decis sã
deschidã ofertele fãrã a corecta
toate aceste aspecte. Constructorii au interpretat respectivele
neconcordanþe în moduri diferite, iar CNAIR a descalificat
unele oferte ºi apoi, bineînþeles,
s-au depus contestaþii.
CNSC a admis acþiunea asocierii Erbaºu-Vahostav-Trameco
ºi a spus negru pe alb cã este vina
companiei de drumuri cã nu a
fost capabilã sã publice o documentaþie coerentã, obligând-o sã
opereze modificãrile necesare.
Însã în acest stadiu, dupã depunerea ofertelor, este imposibilã modificarea diferitelor
acte incriminate fãrã a distorsiona iremediabil rezultatul licitaþiei. Singura variantã rãmasã în acest punct este una regretabilã: anularea licitaþiei“,
susþin reprezentanþii Asociaþiei
Pro Infrastructura.
Cu alte cuvinte, drumul expres Craiova - Piteºti rãmâne
doar o dârã de cariocã pe o hartã agãþatã printr-un birou al
CNAIR.
23 - 29 mai 2018
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timp de patru ani în situaþie de
incompatibiliate, ca urmare a
faptului cã firma sa a derulat
afaceri cu o regie aflatã sub autoritatea CJ Vâlcea.
”În perioada exercitãrii mandatului de consilier judeþean
2012 - 2016, SC Giovanni SRL,
societate în cadrul cãreia persoana evaluatã deþine calitatea
de asociat unic ºi funcþia de administrator, a furnizat o serie de
produse cãtre Regia Autonomã
de Drumuri ºi Poduri Vâlcea
(regie autonomã aflatã sub autoritatea Consiliului Judeþean
Vâlcea), încãlcând astfel dispoziþiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003”.
La începutul acestui an, ºi Sergiu Bogdan, ex-primar socialdemocrat al comunei Malaia, a
fost declarat în stare de conflict
de interese. Conform ANI, acesta ”a avizat ºi a semnat documente pentru Obºtea Sãliºte, asociaþie în cadrul cãreia deþine calitatea de membru ºi funcþia de vicepreºedinte ºi de la care a obþinut venituri”.

DEZVÃLUIRI

A

genþia Naþionalã de Integritate a constatat
starea de incompatibilitate ori conflict de interese de
naturã administrativã în cazul a
trei aleºi din judeþul Vâlcea.
Aceºtia sunt Lucian Antonie
(PNL), primarul din Tetoiu, Valerian Alexie, fost primar liberal al comunei Mateeºti, ºi Marin Victor, ex-consilier judeþean
(PSD), au anunþat inspectorii
ANI, marþi, 22 mai.

Primarul din Tetoiu,
patru ani în conflict
de interese cu fiica
ANI a constatat cã Lucian
Antonie (foto), primarul comunei Tetoiu, s-a aflat timp de pa-

Aleºi vâlceni, învârteli
cu firme ºi rude
tru ani în conflict de interese
administrativ: ”În perioada
exercitãrii mandatului de primar
2012 – 2016 a semnat acte administrative care au avut ca rezultat încadrarea fiicei sale în
funcþia publicã de consilier, clasa I, grad profesional debutant
în cadrul Compartimentului Urbanism. Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispoziþiile art.
70, art. 71 ºi art. 76 din Legea
nr. 161/2003 ºi ale art. 75, lit.
a) din Legea nr. 393/2004”, au
anunþat inspectorii de integritate pe portalul instituiei.

Fostul primar al
comunei Mateeºti,
angajat ºi
la propria firmã

Giovani, afaceri cu
Regia de Drumuri
ªi Marin Victor (Giovani),
fost consilier judeþean, s-a aflat

Ce spune
legea
Fapta persoanei cu privire la
care s-a constatat […] încãlcarea obligaþiilor legale privind
conflictul de interese ori starea
de incompatibilitate constituie
abatere disciplinarã ºi se sancþioneazã potrivit reglementãrii
aplicabile demnitãþii, funcþiei
sau activitãþii respective […]”.
„Persoana […] faþã de care
s-a constatat existenþa conflictului de interese ori starea de
incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcþie sau o demnitate
publicã […] pe o perioadã de
3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcþia ori demnitatea publicã respectivã sau a
încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o
funcþie eligibilã, nu mai poate
ocupa aceeaºi funcþie pe o perioadã de 3 ani de la încetarea
mandatului.

ªi dupã 143 de ani,
unitatea ne face unici
143 de ani de liberalism înseamnã rezistenþã, istorie,
onoare ºi dovada cã “misiunea” PNL pentru România a
fãcut istorie ºi da, continuã.
PNL a devenit “argumentul”
pentru schimbarea pe care neam dorit-o toþi, dar ºi marele
partid al dreptei, care astãzi se
bucurã de încredere pentru cã
responsabilitãþile pe care ºi lea asumat au fost pe mãsura
forþei sale.
Legitimitatea ºi stabilitatea
vin din faptul cã PNL nu ºi-a
tocmit niciodatã oportunist
prezentul sau viitorul ºi nu sa compromis pentru a stãpâni
imoral soarta unui popor. PNL
s-a reinventat fãrã sã-ºi abandoneze principiile ºi nu a plãtit cu reputaþia. Dacã am rezistat este pentru cã PNL face
o politicã sincerã, incontestabilã, care pare o politicã “ciudatã” pentru cei care au creat
crize ºi instabilitãþi ºi pentru
cei care au guvernat invers
faþã de interesele cetãþeanului.
Pentru cã este o sintagmã
best-seller, da, PNL a va fi
partidul cu “Flash-uri din sens
opus”, pentru cã România, se
pare cã, momentan are nevoie
de un partid care sã semnalizeze pentru cã forþa de guvernare se opune prosperitãþii. A semnalizat la dreapta ºi
a circulat la dreapta. Toate
evenimentele importante din
istoria României au avut în
spate Partidul Naþional Libe-

ral ºi asta se va întâmpla ºi de
acum încolo. ªi, în ciuda celor care au crezut cã sunt de
neînvins, PNL a rãmas dependent doar de voinþa românilor,
nu un partid cu lesã scurtã, mânuitã de personaje compromise. Nu în ultimul rând, vreau
sã mulþumesc vouã, tinerilor
care credeþi în PNL. Prin liderii sãi de renume, PNL a clãdit ºcolile doljene, pentru cã,
indiferent ce vãd alþii, se gãseºte aur în inteligenþa copiilor din popor. Acest aur trebuie scos la suprafaþã, nu ºiretenia cu care autoritãþile la putere vor sã þinã vãlul pe ochi
ca societatea sã devinã incultã, lipsitã de argumente ºi dependentã. Romanescu a fãcut
deosebirea dintre un primar
care a þinut sã ºcoleascã oamenii, ridicând unitãþile, în timp
ce actualul primar aºteaptã ca
ºcolile sã se dãrâme lângã
elevi. Nu uitaþi cã PNL s-a
nãscut în 1875, în Piaþa Universitãþii. În locul în care, în
1989 s-a gravat simbolul libertãþii. În locul în care voi v-aþi
împotrivit marilor nedreptãþi,
în locul în care aþi fost capabili sã rãsturnaþi mersul lucrurilor. În locul care este ºi astãzi punctul zero al idealurilor multora, locul din care am
început împreunã ºi locul în
care am dovedit cã suntem de
neseparat. Pânã la urmã, unitatea ne face unici. La mulþi
liberali ani!
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Alexie Valerian Ion, fost primar al comunei Mateeºti, s-a
aflat în situaþie de incompatibilitate cu funcþia timp de aproximativ doi ani ºi nouã luni, in-

formeazã ANI: ”În perioada 19
iunie 2012 – 01 martie 2013 a
exercitat simultan funcþia de
primar ºi calitatea de angajat cu
contract individual de muncã
(agent comercial) în cadrul SC
Alexie GV SRL, obþinând venituri din salarii în cuantum de
70.000 lei. De asemenea, în perioada 19 iunie 2012 – 19 iulie
2014 a exercitat simultan funcþia de primar ºi calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul Alexie Valerian Ion Persoanã Fizicã Autorizatã, obþinând
subvenþii în cuantum de 13.151
lei, în urma implementãrii proiectului Fermã de semi-subzistenþã a PF Alexie Valerian Ion,
comuna Mateeºti, jud. Vâlcea”,
au anunþat inspectorii de integritate pe portalul instituþiei.

de senator
Mario Ovidiu Oprea,
preºedintele PNL Craiova

23 - 29 mai 2018
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ECO SUD SA – investiþie 5
de 1,5 milioane de euro
la Craiova
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G

rupul Eco Sud, lider în
gestionarea ºi tratarea
deºeurilor, ce deþine o
cotã de piaþã de peste 20% în
România în acest domeniu, continuã seria investiþiilor în protecþia mediului ºi managementul deºeurilor prin construirea
Celulei 6 ºi modernizarea Depozitului Ecologic Mofleni.
Lucrãrile de modernizare ºi
dezvoltare a Celulei 6 a Depozitului Ecologic Mofleni, în valoare de peste 1,5 milioane de
euro, fac parte din angajamentul asumat de Grupul Eco Sud
pentru creºterea standardelor de
protecþie a mediului ºi, implicit,
a protejãrii sãnãtãþii populaþiei
din judeþul Dolj.
“Pânã în anul 2005, deºeurile din municipiul Craiova ºi judeþul Dolj erau depuse la întâmplare în aer liber, în diverse locuri pe maidane ºi în apropierea locuinþelor, fãrã asigurarea protecþiei pânzei freatice,
fãrã o gestiune controlatã ºi
fãrã acoperire, expunând populaþia Craiovei la îmbolnãviri
cauzate de împrãºtierea pulberilor sedimentabile ºi a particulelor în suspensie provenite
din deºeuri. Compuºii organici
volatili, oxizii de azot ºi amoniacul degajate de gunoaiele
aruncate la întâmplare ºi aflate
în putrefacþie reprezentau cei
mai toxici compuºi care, prin
împrãºtiere, provocau boli ale
aparatului respirator ºi digestiv. Componentele toxice din
deºeuri se scurgeau în pânza
freaticã, contaminau apele din
jur ºi ajungeau în fântânile locuitorilor din municipiu ºi din
judeþ”, relateazã medicul specialist în medicinã de familie
din municipiul Craiova, doamna Doina-Daniela Rãdoi.
În anul 2005, Eco Sud realizeazã cea mai importantã investiþie de mediu privatã din judeþul Dolj ºi preia gestiunea deºeurilor din municipiul Craiova ºi din unele localitãþi din judeþ, asigurând o protecþie a cetãþenilor împotriva factorilor de
mediu dãunãtori la nivelul standardelor europene, iar toate
aceste pericole pentru sãnãtatea
populaþiei au dispãrut treptat.
Cu o tehnologie modernã ºi
www.indiscret.ro

soluþii ecologice inovatoare printre componente fiind elementele impermeabilizãrii
minerale, geomembrana, geotextilul, tuburile de drenaj,
geocompozitul, staþii de epurare cu osmozã inversã, dar
ºi instalaþii moderne de ardere a biogazului produse în þãri
occidentale cu experienþã consacratã în acest domeniu, faclã cu ardere la temperaturi
de peste 1000p C– Depozitul
Ecologic Mofleni este un exemplu de bune practici în domeniul managementului deºeurilor. Dincolo de beneficiile pentru mediu ºi economie, importanþa investiþiei constã ºi în crearea de noi locuri de muncã directe ºi indirecte, prin implicarea activã a societãþilor care se
ocupã de salubrizare ºi prin reciclarea ºi reintroducerea deºeurilor în circuitul economic.

Dar care sunt
schimbãrile din
urmãtorii 20 de ani?
“Zona metropolitanã Craiova
va reprezenta motorul economiei din Oltenia, asigurând locuri de muncã, servicii ºi va
deþine rolul de catalizator al creativitãþii ºi inovãrii la nivelul
întregii zone. Craiova ºi judeþul Dolj vor avea parte de
schimbãri demografice accelerate ºi estimãm cã peste 70% din
populaþia judeþului va trãi în
oraº. Creºterea populaþiei urbane va duce ºi la schimbãri industriale, sociale ºi urbanistice
care vor contribui la creºterea
consumului de resurse ºi, în
consecinþã, la o generare rapidã ºi în cantitãþi mari a tuturor
tipurilor de deºeuri, de la deºeuri toxice ºi nocive pânã la
deºeuri urbane ºi industriale”,
spune domnul conferenþiar universitar doctor Radu Bãlunã,
doctor în ªtiinþe Economice din
cadrul Facultãþii de ªtiinþe Economice Craiova.
“Ca sã construim un viitor sigur pentru comunitãþile urbane,
trebuie sã fim predictibili. Eco
Sud deþine soluþii pentru gestiunea eficientã a deºeurilor ºi are
viziune în timp, dovadã fiind
investiþiile în infrastructura eco-

logicã pe care o gestioneazã, în
specializarea personalului ºi
creºterea gradului de reciclare
în instalaþiile pe care le opereazã. Un management eficient al
deºeurilor depinde însã, în mare
parte, de modul în care autoritãþile judeþului înþeleg ºi promoveazã aceste shimbãri ºi aceste
soluþii”, a declarat directorul
general al grupului Eco Sud,
Adrian Scarlat.
“Eco Sud deþine soluþii complete în managementul deºeurilor, menite sã rãspundã nevoilor în permanentã schimbare din
domeniul ecologic. Prin investiþii importante în extinderea
capacitãþilor ºi în tehnologii noi,
Eco Sud întãreºte conceptul de
economie circularã ºi a principiului þintei de «zero deºeuri»,
stabilite în politicile de mediu
ale Uniunii Europene”, a spus
Dan Stãnoaia, director comercial în cadrul Eco Sud.
Cu o suprafaþã de 443.000
metri pãtraþi, Depozitul Ecologic Mofleni reprezintã cea mai
mare investiþie privatã cu profil ecologic din judeþul Dolj, iar
Celula 6 inauguratã astãzi, în
valoare de peste 1,5 milioane
de euro, are o suprafaþã de

13.000 mp ºi asigurã gestionarea ºi tratarea unui numãr de
peste 200.000 mc de deºeuri.
“În prezent, politica Eco Sud
este orientatã spre trecerea la
economia circularã care completeazã Strategia Europa 2020
privind utilizarea eficientã a resurselor. Pentru o creºtere inteligentã a cantitãþilor de materie
primã reciclatã am început deja
sã împlementãm mãsurile necesare pentru atingerea þintelor de
reciclare stabilite prin lege, devenind, odatã cu extinderea activitãþii, cel mai mare furnizor
de materie primã pentru industria de reciclare”, a precizat
Roxana Manea, director general-adjunct în cadrul Eco Sud.

ECO SUD SA –
20 de ani
de experienþã
în gestiunea
deºeurilor
Eco Sud SA este cel mai important furnizor de soluþii integrate de mediu destinate gestionãrii ºi tratãrii deºeurilor menajere solide urbane ºi a deºeurilor industriale asimilabile, deþi-

nând o cotã de piaþã de peste
20% în România, în acest domeniu.
Obiectivul companiei este
acela de a crea parteneriate stabile cu reþeaua de clienþi ºi comunitãþile în cadrul cãrora îºi
desfãºoarã activitatea, pentru o
gestiune eficientã a serviciilor
ºi pentru a promova o reducere
progresivã a cantitãþilor de deºeuri generate, de la colectare
pânã la depozitarea finalã, dar
ºi de a gãsi ºi implementa soluþii astãzi pentru problemele care
vor apãrea în viitor în domeniul
ambiental. Prin acest proces,
Eco Sud SA recupereazã resurse valoroase ºi necesare calitãþii vieþii.
În prezent, Eco Sud deþine
peste 1.800.000 metri pãtraþi ca
suprafaþã ocupatã de teren destinat activitãþilor ecologice, 6
staþii de sortare a deºeurilor,
4 staþii de compostare, 4 platforme de transfer ºi trateazã
zilnic peste 2,7 milioane de kg
de deºeuri provenite de la o populaþie de peste 5 milioane de
locuitori.
Compania este licenþiatã
Clasa I prin Ordin emis de Autoritatea Naþionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãþi Publice ºi
este certificatã pentru Sistemul
de Management de Calitate,
Mediu, Sãnãtate ºi Securitate
Ocupaþionalã de cãtre organismul de certificare TUV Rheinland InterCert Gmbh – Germania.
“Poziþia de lider a Eco Sud
este datã de profesionalismul
echipei noastre, de soluþiile
inovative pe care le oferim încã
de pe acum, menite sã rãspundã nevoilor viitoare, în permanentã schimbare în domeniul
ecologic, de satisfacþia comunitãþilor în care ne desfãºurãm
activitatea, de alegerea întotdeauna a drumului drept ºi de
munca responsabilã a tuturor
angajaþilor noºtri din ultimii 20
de ani. Acestea sunt valorile
Eco Sud ºi declaraþia noastrã
de misiune pe care am implementat-o începând cu anul
2005, odatã cu construirea Depozitului Ecologic Mofleni ºi
o continuãm ºi cu inaugurarea
Celulei 6 ºi a urmãtoarelor investiþii pe care le vom face în
judeþ”, a declarat Adrian Scarlat, director general al Eco Sud
SA.
Craiova, 22 mai 2018
23 - 29 mai 2018

c

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Aþi auzit de amygdaline?

N

u, nu înseamnã inflamarea amigdalelor.
Dar de solaninã? De
lectins? De leguma care ”mãnâncã” zahãrul din organism?
Staþi, c-aici e de bine. Ce ziceþi de (recitã Toma Caragiu:)
proprietãþile antiaging ale
plantei care luptã contra declinului cognitiv? Nu numai revoluþia digitalã ne copleºeºte,
ci ºi revoluþia alimentarã. Spune-mi ce mãnânci ca sã-þi spun
cine eºti nu mai merge. Sunt
român ºi rad niºte avocado, e
bine? Pariez cã muicile noastre ne-ar întreba ce-am pãþit, cã
avocatul cere bani. Etichetele
produselor alimentare þipã a
strãinãtate ºi globalism: Franþa, Portugalia, China, Italia,
Spania, Norvegia, Egipt, Columbia ºi multe alte þãri. Suntem sfãtuiþi sã nu cumpãrãm ca
adormiþii tot ce excitã papilele
ºi se perindã prin faþa ochilor,
ci sã citim cu luare-aminte etichetele. Asta presupune sã dispunem cel puþin de doi factori:
timp ºi cunoºtinþe. Ne mutãm
cu scãunelul în malluri ca sã
rãsfoim atâta enciclopedie culinarã ºi sã nu facem varice. E
obligatoriu, dacã vrem sã evitãm etapa lecturilor ºi mai pretenþioase, cea legatã de
prospectele produselor farmaceutice. De secole, ai noºtri ca
brazii au tot prãjit în ulei de
floarea-soarelui ºi au trãit pânã
la adânci bãtrâneþi. Degeaba.
Mult mai sãnãtos decât uleiul
de floarea-soarelui e cel de
mãsline. Noi, care-am tradus
Iliada ºi Odiseea, nu ne-am
priceput sã-l traducem pe gre-

cul cu ulei de olivã presat la
rece. Cã am fi cumpãrat mãslinele ºi am fi aºteptat iarna ºi
gerul, e altceva. Profesorul
Mencinicopschi ne informeazã cã aciditatea uleiului de
mãsline presat la rece se încadreazã între 0,1-0,2 la sutã, dar,
altã belea, puþini sunt fabricanþii care respectã aceste reguli.
Sã luãm aminte. Vedeþi câtã
bãtaie de cap cu treburi de-ale
gurii nepotolite? Majoritatea
”delicateselor ucigaºe” provin
din Asia, dovadã cã asiaticii nu
au ºcoala falsificatorilor de
produse europeni, care le recicleazã de zici cã-s noi. Merele, perele, piersicile, cireºele,
caisele aduse din Orientul Mijlociu conþin o toxinã, amygdaline. Cartofii expuºi la prea
multã luminã conþin solaninã,
fasolea roºie negãtitã conþine
lectins ºi este contraindicatã.
Extrem de toxice, din cauza
acidului oxalic, sunt frunzele
de rubarbã, originarã din Tibet,
foarte cãutatã în Marea Britanie. Iar sparanghelul are proprietãþi antiaging, împiedicã
declinul cognitiv la care este
supus creierul. Leguma care
”mãnâncã” zahãrul din organism este fasolea, foarte indicatã în regimul diabeticilor
(dupã tort sã îngurgitãm atunci
o porþie de ”bãtutã”?). Despre
ingredientele din mezeluri, ca
sã ºtiþi ce ºi cum, fiþi culþi la
cap. Dacã vreodatã v-au dat pe
spate mezelurile Aldis, e vremea sã vã reveniþi: aþi înghiþit
ºorici, piele de Peneº, foarte
multe E-uri ºi, ocazional, piuliþe, ºuruburi, hârtie.
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„Participãm la un eveniment cu totul special pentru
judeþul nostru, un eveniment
care marcheazã un nou pas
notabil fãcut în direcþia finalizãrii unuia dintre cele mai
importante demersuri derulate de CJ Dolj – constituirea
ºi punerea în funcþiune a Sistemului de management integrat al deºeurilor (SMID).
Vorbim despre un proiect cu
finanþare europeanã de o deosebitã amploare, cu valoarea de aproape 54 de milioane de euro, care a fost gestionat în exclusivitate de instituþia noastrã ºi de-a lungul
cãruia am reuºit sã construim
ºi sã utilãm staþiile de sortare
ºi compostare a deºeurilor de
la Mofleni, sã achiziþionãm
32 de vehicule pentru colectarea ºi transportarea deºeurilor, care vor fi puse la dispoziþia operatorului, sã procurãm peste 100.000 de compostoare individuale pentru
deºeuri biodegradabile ºi
aproape 4.000 containere, de
diferite capacitãþi, pentru colectare separatã.
De asemenea, lucrãrile derulate în cadrul unui alt contract important din acest vast
proiect – cel care vizeazã
construirea staþiilor de transfer din Bãileºti, Calafat, Dobreºti ºi Filiaºi, precum ºi a
staþiei de compostare a deºeurilor de la Calafat – sunt
aproape finalizate.
În egalã mãsurã, am avut de
desfãºurat un demers de mare
complexitate, care a presupus
organizarea a nu mai puþin de
7 licitaþii publice pentru realizarea propriu-zisã a SMID ºi
a altor 2 licitaþii pentru operaþionalizarea lui.
Astãzi, am ajuns în etapa
semnãrii contractului cu firmele care vor gestiona activitatea de colectare ºi transportare a deºeurilor din Dolj.

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, a semnat marþi, în calitate de preºedinte al Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã (ADI) „EcoDolj“, contractul cu operatorul
care va asigura colectarea ºi transportarea
deºeurilor din judeþ.
Activitatea a fost delegatã, prin licitaþie publicã,
unei asocieri de firme având ca lider societatea
Iridex Group Salubrizare SRL, la o valoare de
aproximativ 250 de milioane de lei, fãrã TVA.
În prima etapã, noul operator va
activa în toate localitãþile cuprinse în contract cu excepþia
municipiului Craiova, acolo
unde se aflã în plinã implementare un contract cu valoarea de
aproape 8 milioane de euro,
pentru realizarea platformelor
cu containere subterane.
Pentru început, se va interveni cu prioritate în mediul rural ºi ºtim cã, pentru multe comunitãþi, reprezintã o experienþã nouã, dar ne aºteptãm ca oamenii sã rãspundã pozitiv ºi sã
se adapteze acestei realitãþi, înþelegând cã aspectele care privesc protecþia mediului se reflectã, în cele din urmã, într-un
nivel mai bun al sãnãtãþii publice ºi al calitãþii vieþii.
În plus, luãm în considerare,
alãturi de reprezentanþii grupului Iridex, sã derulãm o acþiune
de proporþii pentru salubrizarea
întregului judeþ, o acþiune care
sã angreneze ºi autoritãþile locale, dar ºi voluntari.
Odatã ce vom încheia ºi componenta privind investiþiile în
municipiul Craiova, vom putea
spune cã judeþul nostru are asigurate toate condiþiile pentru a
respecta normele europene în
acest domeniu.
Doresc sã-i felicit ºi sã le
mulþumesc tuturor celor care au
depus mari eforturi pentru buna
implementare a proiectului, colegii noºtri din cadrul Consiliului Judeþean Dolj ºi al ADI
«EcoDolj», care formeazã o
echipã de veritabili profesio-

niºti“, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

Cosmin Vasile:
„Vom constata
ºi o schimbare
puternicã“
Vicepreºedintele CJ Dolj,
Cosmin Vasile, a evidenþiat, în
intervenþia sa, faptul cã începerea activitãþii de colectare a deºeurilor va genera schimbãri
vizibile la nivelul judeþului.
„Perfectãm astãzi un contract de
care se leagã numeroase aºteptãri, atât din partea noastrã, cât
ºi a primarilor din judeþul Dolj.
Sunt convins cã, în perioada
urmãtoare, dupã ce va fi parcursã perioada de mobilizare a operatorului ºi se va trece efectiv
la colectarea deºeurilor, vom
constata ºi o schimbare puternicã, pentru cã nu vom mai vedea gunoi aruncat la întâmplare, pe câmp sau la marginea satelor. Toate acestea vor duce la
un mediu mai curat ºi la un aspect general mai plãcut, în definitiv“, a afirmat vicepreºedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.
La rândul sãu, Adela Plãcintescu, directorul executiv al ADI
„EcoDolj“, a precizat: „Este un
contract extrem de important,
care marcheazã începutul punerii în funcþiune a SMID, un contract complex, atât prin prisma
faptului cã are o arie de deservire foarte întinsã, cât ºi a numeroaselor categorii de deºeuri la
www.indiscret.ro
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rezolvatã în Dolj

care se referã.
Prin intermediul lui, se urmãreºte colectarea deºeurilor menajere de la populaþie, a celor
similare de la agenþii economici
ºi se asigurã infrastructura ºi
serviciul de colectare pentru alte
tipuri, cum sunt deºeurile voluminoase, cele provenite din
construcþii sau cele abandonate
pe domeniul public.
În ceea ce priveºte colectarea
de la populaþie, ea va respecta
sistemul celor trei fracþii – rezidualã, reciclabilã ºi biodegradabilã. Deºeurile vor fi ridicate de
cãtre operator ºi direcþionate cãtre staþiile de transfer, compostare ºi sortare construite de Consiliul Judeþean Dolj, prin proiectul finanþat în cadrul Programului Operaþional Sectorial «Mediu» ºi al Programului Operaþional Infrastructurã Mare. Materialele care nu pot fi nici reciclate, nici introduse în procesul de
preparare a compostului, vor fi
transferate sub formã de deºeuri
reziduale la depozitul ecologic
de la Mofleni“.

Colectarea selectivã
în primul plan
Preºedintele grupului de firme Iridex, Corneliu Pascu, a
subliniat angajamentul operatowww.indiscret.ro

rului pentru buna derulare a activitãþii de colectare ºi transportare a deºeurilor în judeþul Dolj.
„În România s-au realizat, cu
fonduri europene, 35 de proiecte de acest tip. Pânã în prezent,
au fost puse în funcþiune 3
aproape în totalitate, unul parþial, iar de acum lor li se alãturã
Doljul, ca judeþul în care sistemul devine operaþional pe o arie
foarte largã. Mai important,
aceasta are loc prin colectarea
selectivã ºi prin aplicarea principiului economiei circulare,
care presupune recuperarea din
cadrul deºeurilor menajere a
tuturor materialelor care pot fi
reciclate sau valorificate direct.
Noi ne-am hotãrât sã participãm la aceastã licitaþie într-un
consorþiu format din 3 firme din
cadrul grupului, tocmai pentru
cã am realizat importanþa proiectului ºi am dorit sã putem
asigura logistica necesarã desfãºurãrii în bune condiþii a acestui contract“, a declarat Corneliu Pascu, preºedintele grupului
de firme Iridex.
Prezent la eveniment, directorul general al Iridex Group
Salubrizare SRL, Dan Tiberiu
Anghel, a afirmat: „Din acest
moment, vom intra într-o perioadã de pregãtire cât se poate

de acceleratã, în care vom obþine toate autorizaþiile necesare
funcþionãrii, vom angaja personalul pentru desfãºurarea activitãþilor ºi, foarte important,
vom intra în contact cu toþi beneficiarii sistemului.
În primul rând, vom derula o
acþiune de amplasare a recipientelor de precolectare în tot judeþul, la fiecare locuinþã individualã. De asemenea, toþi agenþii economici din Dolj vor fi
contactaþi ºi vom încheia contracte cu aceºtia.
În al doilea rând, vom iniþia ºi
o campanie de conºtientizare, de
pregãtire a populaþiei pentru o
colectare selectivã corectã, deoarece de aici porneºte totul. Acesta este, de altfel, primul contract
din cadrul SMID în care se interacþioneazã direct cu cetãþeanul, iar eficienþa a tot ceea ce se
întâmplã ulterior, în partea de
sortare ºi tratare, depinde în foarte mare mãsurã de modul în care
reuºim sã realizãm aceastã colectare selectivã“.

Un contract de peste
53 de milioane
de euro
Contractul are o valoare de
250.652.467,44 lei fãrã TVA ºi

vizeazã în principal derularea în
localitãþile judeþului Dolj, membre ale Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã de Gestionare a Deºeurilor ECODOLJ a
urmãtoarelor servicii:
- colectarea separatã ºi transportul deºeurilor menajere ºi
similare reziduale, reciclabile (3
fracþii: hârtie ºi carton, plastic
ºi metal, sticlã), biodegradabile, inclusiv colectãri ocazionale ºi servicii suplimentare;
- colectarea deºeurilor abandonate pe domeniul public;
- operarea ºi administrarea
staþiei de transfer ºi sortare Goicea;
Infrastructura necesarã implementãrii acestui contract este
realizatã pe de o parte prin investiþii finanþate prin Programul
Operaþional Sectorial “POSMediu”, de cãtre Consiliul Judeþean Dolj (vehicule specializate de colectare ºi transport,
containere de colectare a deºeurilor, containere îngropate dedicate colectãrii deºeurilor municipale, precum ºi utilajele specifice acestora pentru municipiul Craiova), iar pe de altã parte prin investiþii în sarcina operatorulului judeþean (prin achiziþionarea de vehicule auto specifice colectãrii ºi transportului

deºeurilor pentru agenþii economici precum ºi recipienþi
pentru colectarea deºeurilor
menajere ºi similare).
Având în vedere faptul cã
infrastructura privind containerele îngropate nu este încã
finalizatã, activitatea de colectare ºi transport deºeuri a
operatorului judeþean de salubrizare în aria administrativ-teritorialã a municipiului
Craiovei va începe ulterior finalizãrii acestei investiþii.
Contractul “Delegarea
prin concesionare a gestiunii unor activitãþi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea ºi
transportul deºeurilor municipale ºi a altor fluxuri de
deºeuri în judeþul Dolj ºi operarea staþiei de sortare ºi
transfer Goicea” este un contract determinant în a se asigura funcþionalitatea ºi a se
realiza obiectivele proiectului “Sistem de management
integrat al deºeurilor în judeþul Dolj” (SMID) implementat de cãtre Consiliul Judeþean Dolj cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, prin Contractul de finanþare
nr.
5751/
03.11.2014 încheiat cu Ministerul Mediului ºi Schimbãrilor Climatice (în valoare
totalã de 53.612.797 euro inclusiv TVA), proiect major,
supus aprobãrii Comisiei Europene ºi fazat în cadrul
POIM 2013-2020, conform
contractului de finanþare nr.
153/11.12.2017.
Obiectivul proiectului
SMID este acela de a realiza
un sistem de management
integrat al deºeurilor la nivelul întregului judeþ, în scopul
conformãrii cu obligaþiile
asumate prin Tratatul de Aderare ºi obiectivele stabilite în
cadrul Programului Operaþional Sectorial “ POS-Mediu”. Proiectul cuprinde toate etapele necesare managementului deºeurilor respectiv etapã de colectare separatã, transportul ºi transferul
acestora în vederea tratãrii
prin compostare a deºeurilor
biodegradabile, eliminãrii la
groapa ecologicã a deºeurilor reziduale, precum ºi sortarea ºi valorificarea deºeurilor reciclabile, sistemul creat în urma implementãrii proiectului vizând întreaga populaþie a judeþului.
23 - 29 mai 2018

Ateliere creative
“Prietenii
istoriei”,
la Muzeul
Olteniei!

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

M

uzeul Olteniei, Secþia de istoriearheologie, în colaborare cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
ºi cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj, organizeazã în perioada 22-23 mai ateliere de
creaþie în spaþiul interactiv din strada Madona Dudu, nr.14.
Atelierele se înscriu în cadrul activitãþilor prilejuite de Programul educativ “ªcoala altfel: Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!”
Începând cu ora 9.30, preºcolarii Grãdiniþei ,,Phoenix” vor participa la atelierele
cultural-educative ,,Micul Arheolog” ºi
,,Atelier creaþie bijuterii”, sub atenta îndrumare a muzeografilor din cadrul Secþiei de
istorie-arheologie.

V

(R)evoluþia Ford
trarea locurilor de muncã.
Ceea ce a visat acum zece ani
acest om iatã cã se intâmplã:o întreprindere care sã poatã
sã rivalizeze pe de o parte cu
ceea ce a fãcut Dacia la Piteºti
ºi, pe de altã parte, cu marile
locaþii de producþie pe care le
are Ford în toatã Europa ºi în
lume.
Dezvoltarea FORD ca fiind
cea mai importantã investiþie
americanã în România aratã
cã, în pofida neîmplinirilor de
pânã acum legate de infrastructura rutierã, existã încredere cã acestea pot fi depãºite.
Iar investiþia suplimentarã fãcutã de FORD la Craiova este
tocmai rezultatul acestei încrederi. ªi iatã cã guvernul din
care ALDE face parte nu intârzie sã ofere un prim rãspuns
acestei investiþii de încredere
a partenerului american.
În cursul acestei veri, Compania Naþionalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere
va anunþa câºtigãtorii contractelor pentru proiectarea ºi
execuþia tronsoanelor 1 ºi 2 ale
drumului expres Craiova – Piteºti. Celebra ”autostradã
Ford” se va face, în sfârºit,
ceea ce va contribui masiv la
dezvoltarea economicã a întregii regiuni de sud-vest a României.
Important este sã învãþãm cu
toþii lecþia oferitã de Ford în
România - lecþia competitivitãþii ºi încrederii!

Publicitate

estea cã FORD continuã investiþiile la Craiova este deopotrivã un
prilej de bucurie, mândrie, dar
ºi unul de reflecþie.
Douã sute de milioane de
euro investiþi suplimentar ºi
încã 1.500 de locuri de muncã
noi ºi bine plãtite aratã determinarea acestei companii, nu
doar de a lansa un nou model
de producþie la Craiova, ci de
a confirma în permanenþã o viziune economicã bazatã pe
competitivitate ºi încredere.
La 10 ani de existenþã în
România, putem aprecia fãrã
sã greºim cã FORD a contribuit în mod covârºitor la dezvoltarea industriei auto ca
principalã ramurã a economiei
româneºti, ceea ce este cu adevãrat un lucru revoluþionar.
Este corect, este principial sã
spunem acum cã aceastã (r)evoluþie FORD ar fi putut sã nu
aibã loc în absenþa iniþiativei
ºi voinþei unui om care a a crezut ºi crede în industrie ca motor al dezvoltãrii economiei
româneºti.
Cãlin Popescu-Tãriceanu a
lansat proiectul Ford în România. Ca premier, împreunã cu
miniºtrii cabinetului sãu, s-a
bãtut pentru ca acest proiect sã
rãmânã ºi sã se dezvolte în
România, la Craiova. S-a bãtut pentru menþinerea profilului de activitate, pentru un anumit volum de producþie ºi,
foarte important, pentru pãs-
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Ramón Vargas
vine la Craiova
Celebr
ul ttenor
enor v
a int
er
pr
eta legendar
a arie „E luce
van le ssttelle”
Celebrul
va
inter
erpr
pre
legendara
lucev
chiar sub cer
ul
liber
,
onorând
in
vit
aţia
Oper
ei
R
omâne
aio
va.
cerul liber,
invit
vitaţia Operei Române Cr
Craio
aiov

E

venimentul muzical
„Tosca”, programat în
data de 6 iunie 2018, de
la ora 21.00, în Parcul Nicolae
Romanescu, regizat de Antoniu
Zamfir, managerul Operei Române Craiova, cu o scenografie semnatã de Rãsvan Drãgãnescu, va oferi iubitorilor muzicii prilejul de a asculta o capodoperã interpretatã de nume
de rezonanþã ale artei lirice internaþionale, într-o producþie
grandioasã, de o amploare fãrã
precedent în România.
Protagoniºtii, soliºti de prim
rang la nivel mondial, vor fi tenorul Ramón Vargas (Mario
Cavaradossi), soprana Joanna
Parisi (Floria Tosca) ºi baritonul Alberto Gazale (Baronul
Scarpia), conducerea muzicalã
fiindu-i încredinþatã maestrului

9

SPECIAL
Walter Attanasi. Spectacolul
se bucurã ºi de prezenþa basului rus Stanislav Chernenkov
(Cesare Angelotti), a baritonului italian Alberto Benini
(Sciaronne) ºi a artiºtilor craioveni: Ioan Cherata (Sagrestano), Florin Ormeniºan (Spoletta) ºi Victor Dimieru (Temnicerul), alãturi de Orchestra
ºi Corul Operei Române Craiova.
Spectacolul este un proiect
cultural organizat de Opera
Românã Craiova, cu sprijinul
Primãriei Craiova ºi al Consiliului Local Craiova, în cadrul
ediþiei a XXII-a a Zilelor Municipiului Craiova.
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.

Ilie Nãstase, preºedinte onorific al Eco Sud SA: “Da, putem! Prin
implicare ºi perseverenþã – o nouã investiþie Eco Sud de 1,5 mil. euro
la Depozitul Ecologic de la Mofleni Craiova”

G

rupul Eco Sud SA îºi
consolideazã poziþia de
lider naþional în managementul deºeurilor, cu o cotã
de piaþã de peste 20%, dupã finalizarea investiþiei de 1,5 milioane euro pentru modernizarea Depozitului Ecologic Mofleni – Craiova.
Ilie Nãstase, preºedintele
onorific al Eco Sud SA, a dat
asigurãri atât craiovenilor, cât ºi
românilor cã implicarea sa în
acþiuni de protecþie a mediului,
alãturi de specialiºti în domeniul gestiunii deºeurilor, va
duce la egalarea avantajului
ecologic pe care alte naþiuni îl
au în faþa românilor.
“Am avut surprinderea sã fiu
întrebat, la recentul turneu de
tenis de la Madrid, de mai mulþi
prieteni ºi oficialitãþi despre activitatea mea în protecþia mediului din România, despre importanþa investiþiei de la Craiova
inauguratã astãzi ºi despre posibilitatea de a ne ridica la nivelul de reciclare al deºeurilor
din Spania.
Am rãspuns: DA, putem! Prin
implicare ºi perseverenþã. Nu
www.indiscret.ro

obþii schimbarea doar sperând,
schimbarea nu se va întâmpla
niciodatã dacã ne aºteptãm sã
vinã de la altã persoanã. Noi
suntem schimbarea pe care o
cãutãm.
Românii ºi craiovenii meritã
o viaþã la fel de curatã ca ºi spaniolii ºi mã voi implica personal în egalarea avantajului ecologic pe care îl au alte naþiuni
în faþa românilor, iar creºterea
gradului de selecþie a deºeurilor reprezintã þinta esenþialã a
grupului Eco Sud.
Investiþiile în tehnologiile
adecvate care sã ducã la diminuarea deºeurilor colectate ºi
transformarea acestora în resursã reprezintã cheia succesului în
acest domeniu.
Eco Sud este o companie care
a acordat prioritate investiþiilor
din domeniul ecologic, iar poziþia de lider pe piaþã este o consecinþã a acestei decizii ºi a
acestei strategii.
Am gãsit, aici, la Craiova, doi
oameni gospodari care s-au implicat în curãþenia oraºului ºi în
managementul deºeurilor ºi
aceºtia sunt domnii Mihail Ge-

noiu, primarul oraºului, ºi Ion
Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj. Pe lângã
aceasta, se vede ºi contribuþia
pozitivã a aparatului de specialitate ºi a consilierilor din primãrie, care reuºesc sã ducã înainte acþiunea de management
integrat al deºeurilor produse în
aceastã zonã ºi asigurarea sãnãtãþii ºi confortului locuitorilor.
De asemenea, pe linia specialiºtilor de mediu care ºtiu sã
îmbine prevederile legale cu
activitatea efectivã zilnicã de
colectare, tratare ºi reciclare a
deºeurilor, am avut plãcerea sã
constat existenþa unui suflu nou
pozitiv ºi profesionist la Agenþia de Protecþie a Mediului Dolj,
la Garda de Mediu Dolj ºi la
Administraþia de Ape.
Toate aceste acþiuni sinergice duc la protecþia sãnãtãþii ºi
creºterea calitãþii vieþii cetãþenilor din zona Craiova ºi Dolj.
Haideþi sã gândim liber, sã
acþionãm cu conºtiinþã, cu încredere în noi ºi în propriile forþe ºi ne vom putea descoperi cu
adevãrat întregul potenþial.
Aceasta este atitudinea grupu-

lui Eco Sud, atitudinea de lider
în gestionarea ºi tratarea deºeurilor în România.
Geomembrana, geotextilul,
tuburile de drenaj, geocompozitul de la celula ecologicã inauguratã la Craiova reprezintã
elemente inovative, tehnici noi
ºi de siguranþã în exploatarea
deºeurilor, dar, dincolo de toate acestea, ingredientul de bazã

în acest succes este echipa noastrã, echipa Eco Sud, care atunci
când intrã pe teren îºi face treaba bine, munceºte mult, face
mutarea perfectã, câºtigã ºi merge mai departe”.
Ilie Nãstase

ilie.nastase@ecosud.ro
23 - 29 mai 2018
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Activitate SC Apavil SA
în perioada 14 – 18 mai

ECONOMIE

E

S

C APAVIL SA a desfãºurat ºi în perioada 14 –
18 mai 2018 o activitate intensã în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu
autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrãri de amenajare teren
prin betonare/asfaltare pe strãzile: Patriarh Iustinian Marina,
Dr. Hacman, Topolog, Câmpului, Alexandru Budiºteanu, ªtirbei Vodã.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util, pierderile de apã potabilã la adresele: Patriarh Iustinian Marina
nr. 70A, Câmpului, Alexandru
Budiºteanu nr. 39, B-dul Tineretului Bl. A9, Sc. B, Colonie
Nuci - Baraca nr. 31, Râureni Domino Construct SRL.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor,
bd. Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost demarate o serie de
lucrãri punctuale:
- continuã lucrãrile pentru
reabilitarea reþelelor de apã po-

Euro la minimul
ultimelor cinci luni

voluþia monedei naþionale din perioada analizatã a continuat sã fie
influenþatã de decizia BNR, de
acum douã sãptãmâni, de a
majora dobânda sa de politicã
monetarã, dar ºi de tendinþa de
apreciere a dolarului american
faþã de principalele monede la
nivel mondial.
Cursul euro a scãzut la începutul perioadei la 4,6283 lei.
A urmat o creºtere la 4,6338
lei, pentru ca la finalul perioadei analizate media sã fie stabilitã la 4,6228 lei, minimul
ultimelor cinci luni, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile s-au
realizat între 4,617 ºi 4,633 lei,
cu închiderea în jurul valorii de
4,62 lei.
Menþinerea pe apreciere a
leului are în spate decizia BNR
de a majora dobânda sa de politicã monetarã la 2,50%, în
condiþiile în care inflaþia a sãrit la 5%. Mãsura a avut darul,
aºa cum anticipa guvernatorul
Mugur Isãrescu, de a atrage
fondurile speculative care sunt
interesate sã obþinã randamente cât mai mari. La aceasta sau adãugat vânzãrile de valutã
la care recurg companiile exportatoare cu intenþia de a achita taxele ºi impozitele la bugetul de stat.
Intrãrile speculative de valutã s-ar putea micºora, în cazul
în care BNR va încetini întãrirea politicii sale monetare,
dacã datele referitoare la evoluþia PIB-ului din al doilea trimestru vor fi unele nemulþumitoare.
Pe de altã parte, BNR a operat din nou în piaþa monetarã,
de unde a atras depozite de la
bãncile comerciale în valoare
de aproape de 6,2 miliarde lei,
la o dobândã de 2,50%. Reamintim cã în ultimul sãu raport,
BNR a revizuit în creºtere, de
la 3,5% la 3,6%, prognoza privind inflaþia pentru finalul

acestui an ºi a estimat un nivel de 3% pentru decembrie
2019.
Perspectivele pe termen
mediu sunt totuºi negative. Un
raport macroeconomic al Garanti Bank anticipeazã pentru
finalul anului o creºtere a euro
la 4,78 lei, una dintre cele mai
ridicate prognoze din piaþã.
Cursul dolarului american a
urcat de la 3,8797 lei, la debutul intervalului, la 3,9370
lei, la finalul lui, medie care
se mai înregistra la jumãtatea
lui decembrie trecut.
Moneda elveþianã s-a apreciat consistent pe pieþele internaþionale, de la 1,198 la 1,171
franci/euro, media ei urcând
de la 3,88 la 3,9375 lei.
Evoluþia explozivã a dobânzilor interbancare s-a temperat. La sfârºitul perioadei, Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor
la majoritatea creditelor în lei,
a stagnat la 2,74%, iar cel la
ºase luni la 2,89%. Indicele la
nouã se situa la 2,93%, iar cel
la 12 luni s-a oprit la 2,98%.
Perechea euro/dolar a scãzut de la aproape 1,20 dolari,
la începutul perioadei, la
1,1717, la sfârºitul ei, cotaþie
care se mai înregistra la jumãtatea lui decembrie trecut.
Aprecierea dolarului a fost
susþinutã de creºterea randamentului titlurilor Trezoreriei
SUA cu scadenþa la 10 ani la
3,126%, nivel care a mai fost
atins în 2011. Dar ºi de afirmaþia Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei,
conform cãreia „rãzboiul comercial” dintre SUA ºi China
se aflã într-o perioadã de aºteptare.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg a încheiat perioada la 8.509, 71
dolari.
Analiza cuprinde
perioada 15 – 21 mai

tabilã ºi branºamente pe strãzile Carol I, Regina Maria, ªtirbei Vodã, Gabriel Stoianovici,
Pãtraºcu Vodã ºi Mircea Vodã;
- s-a asigurat asistenþã tehnicã, în urma solicitãrilor, pe strãzile: Ada Orleanu nr. 9A, ªtrandului nr. 40, Intrarea Traian
Vuia nr. 3A;
- a fost etanºat racordul de canalizare menajerã ºi s-a refãcut
trotuarul pe str. Decebal, Bl H1;
- au fost executate 3 racorduri
noi de canalizare menajerã pe
Calea lui Traian, Bl. L, sc. E ºi
G;
- au fost ridicate la cota strãzii 4 cãmine de canalizare menajerã pe str. Nichita Stãnescu;
- s-a continuat verificarea ºi
curãþarea gurilor de scurgere, a
cãminelor de canalizare menajerã ºi a colectoarelor, 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. Sa intervenit pentru desfunda-

rea, curãþarea ºi spãlarea mecanizatã a reþelelor de canalizare menajerã la urmãtoarele
adrese: str. Tudor Vladimirescu – Bl. O, sc. A ºi B; str. Nicolae Iorga – Bl. A94, sc. A;
Aleea Narciselor – Bl. C25, Bl.
C28; str. Pandurilor – Bl. A8/
1, sc. B, C ºi D; str. Decebal –
Bl. G159; str. Calea lui Traian
– Bl. S5; str. Nichita Stãnescu
– Bl. A24/3; str. I.C. Brãtianu
– Bl. A65, Bl. A66, Bl. A70;
str. Nicolae Titulescu – Bl. E4;
Aleea Garoafelor – Bl. C21;
str. Ostroveni – Bl. A23, sc. A;
str. I.L. Caragiale – Bl. A35/2,
sc. B; str. Decebal – Bl. S10,
sc. A ºi B ºi Bl. S7, sc. A; Aleea Teilor – Bl. C7, sc. A ºi B;
str. Regina Maria – Bl. G ºi Bl.
B.
11 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
aceastã perioadã au fost montate 11 apometre, dintre care 5
verificate ºi înlocuite ºi 6 montaje apometre noi ºi au fost realizate 9 lucrãri de intervenþie la
contoarele de apã rece montate
în reþea. De asemenea, au fost
întocmite 7 avize de amplasament ºi 1 aviz tehnic.

Vineri, în Râmnicu Vâlcea se vor colecta
gratuit deºeurile voluminoase
ºi deºeurile de echipamente electrice
ºi electronice
”Primãria municipiului Râmnicu Vâlcea ºi SC Romprest
Energy SRL anunþã cã în data
de 25 mai 2018, între orele
08.00 – 13.00, se va realiza colectarea gratuitã a deºeurilor
voluminoase ºi deºeurilor de
echipamente electrice ºi electronice (DEEE) în 12 puncte de
colectare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea:
- str. Criºan - coloana auto
DADP
- str. Radu de la Afumaþi - Bl.
51B (PC 144)

- str. Rapsodiei - Bl. 16 (PC
174)
- aleea Mioriþei - Bl. N3 (PC
154)
- intr. Cecilia Cuþescu Stork Bl. 77 (PC 133)
- str. Remus Bellu - parcare
Maternitate, bl. O1 (PC 118)
- str. Emil Avramescu - lângã
sediul Pieþe Prest
- str. Gib Mihãescu - Bl. S3
(PC 104)
- Complex Comercial Hermes
- Bl. B3 (PC 80)
- str. Nicolae Iorga – Bl. PT5

(PC 46)
- aleea Bradului - Bl. C1, C2
(PC 79)
- intr. Florilor - Bl. S31 (PC 6)
În cazul în care se vor identifica DEEE depozitate ºi în alte
puncte de colectare special amenajate, preºedinþii sau administratorii asociaþiilor de proprietari ori cetãþenii pot anunþa acest
fapt la dispeceratul SC Romprest
Energy
la
tel.
0250.731734, în intervalul orar
08.00 – 13.00”, anunã Primãria
Râmnicu Vâlcea.

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.
23 - 29 mai 2018
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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Biblioteca „Aman“, prezentã la
Congresul Academiei RomânoAmericane de ªtiinþe ºi Arte

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” participã, în
perioada 23-26 mai
2018, la cea de-a 42-a
ediþie a Congresului
Academiei RomânoAmericane de ªtiinþe
ºi Arte (ARA), care va
avea loc la Cluj-Napoca. Ediþia de anul
acesta, cu o însemnãtate deosebitã pentru
þara noastrã, se desfãºoarã sub titulatura
„ARA la Centenarul
Marii Uniri” ºi va fi
gãzduitã de prestigioasa Universitate
Babeº-Bolyai.

n cea de-a doua zi a evenimentului, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” organizeazã o masã
rotundã cu tema „Exilul românesc la confluenþa dintre trecut
ºi viitor: de la un tezaur documentar la o viziune muzeograficã”, care va fi coordonatã de
managerul bibliotecii, Lucian
Dindiricã. La aceastã masã rotundã, bibliotecarii vor susþine
prezentãri despre viaþa ºi opera
unor personalitãþi române din
exil, precum Mircea Eliade,
Horia Vintilã, Corneliu ªerbanPopa, Basarab Nicolescu, Victor Roman, Benjamin Fondane
sau Constantin Brâncuºi, prezentãri bazate pe documente din
arhivele personale care se vor
regãsi în viitorul Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc. Totodatã, cu acest prilej, va fi vernisatã ºi expoziþia de afiºe „Inaugurarea Bibliotecii Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu”. „Suntem onoraþi de
invitaþia primitã din partea
Academiei Româno-Americane
de ªtiinþe ºi Arte. Ne bucurãm
în mod special de faptul cã vom
organiza o masã rotundã, în cadrul cãreia vom prezenta materiale aflate în «Biblioteca Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu», o secþie unicã în lume ca importanþã ºi relevanþã. De altfel, lucrãrile ºi
toate celelalte materiale donate
de academicianul Basarab Nicolescu reprezintã nucleul viitorului Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc, cãrora li se vor

Î
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Lucian
Dindiricã

niei la nivel mondial, la promovarea culturii ºi limbii române
în lume ºi aduce în prim-planul vieþii academice internaþionale rezultatele remarcabile
ale elitei intelectuale româneºti
în diaspora. În fiecare an, Congresul ARA reuneºte experþi
din diferite domenii ale artei ºi
ºtiinþei, oferind un afiº-forum
academic cu un aport remarcabil din domeniile: lingvisticã,
literaturã, medicinã, muzicã,
fizicã, politicã, ºtiinþe aplicate,
inginerie, filosofie, teologie.
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Congresul ARA este un eveniment academic unic, ce creeazã cadrul pentru dezvoltarea
colaborãrilor internationale între românii de pretutindeni”, a
subliniat preºedintele ARA,
prof. univ. dr. Ruxandra Vidu.
Academia Româno-Americanã a fost înfiinþatã în anul 1975,
în California, de un grup de intelectuali români stabiliþi în Statele Unite ale Americii. În fiecare an, ARA organizeazã un
congres care le oferã prilejul
intelectualilor sã îºi prezinte
ideile ºi realizãrile în domenii
diverse, de o importanþã deosebitã.

adãuga cele 28 de dosare din
pachetul Mircea Eliade, precum
ºi fondurile Dan Berindei, Dinu
C. Giurescu, Ileana Vulpescu,
Vintilã Horia, Leonid Mãmãligã, Paul Barbãneagrã, Cicerone Poghirc, ªerban-Viorel Stãnoiu, ªerban Popa. Pentru noi
este o mare realizare înfiinþarea
acestui muzeu ºi ne bucurãm
nespus sã prezentãm proiectul
nostru distinselor personalitãþi
care vor participa la acest eveniment deosebit pentru mediul
academic ºi ºtiinþific. Îi mulþumim doamnei prof. univ. dr.
Ruxandra Vidu, preºedintele
Academiei Româno-Americane
de ªtiinþe ºi Arte, pentru invitaþia de a lua parte la cea de-a 42a ediþie a congresului”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.

Patru zile
de conferinþe
ºi dezbateri
Printre invitaþii ediþiei din
acest an a Congresului Internaþional al Academiei RomânoAmericane de Arte ºi ªtiinþe se
aflã preºedintele Academiei
Române, acad. prof. Ioan-Aurel Pop, preºedintele Senatului
Universitãþii Babeº-Bolyai, pr.
prof. univ. dr. Ioan Chirilã ºi
prorectorul Universitãþii
Babeº-Bolyai, prof. univ. dr.
Ioan Bolovan. Pe durata celor
patru zile, invitaþii vor participa la conferinþe plenare, pe secþiuni, ºi vor lua parte la dezbateri în cadrul cãrora vor fi prezentate idei revoluþionare din
domeniul tehnologiei, al artelor ºi al ºtiinþei. „Congresul
ARA a contribuit de peste patru decenii la dezvoltarea ºi
promovarea ºtiinþificã a Româ23 - 29 mai 2018

Pr
oducţii cinemat
ogr
af
ice de rref
ef
eProducţii
cinematogr
ograf
afice
eferinţă, în ffiecar
iecar
e seară, până vineri
iecare

A început Caravana
Filmului Românesc
la Râmnicu Vâlcea
n continuarea Zilelor Râmnicului, luni, 21 mai, în
Scuarul Mircea cel Bãtrân,
s-a dat startul ”Caravanei Filmului Românesc – Cartea ºi Filmul”. Protagonistul deschiderii
evenimentului a fost prof. univ.
dr. Laurenþiu Damian, scenarist,
regizor, producãtor, preºedinte
al Uniunii Cineaºtilor din România – UCIN, care a prezentat
celor câteva zeci de spectatori
primul film al Caravanei – ”Ultima noapte de dragoste, întâia
noapte de rãzboi”, regizat de
Sergiu Nicolaescu.
În fiecare din serile urmãtoare, începând cu ora 21.00, cinefilii sunt invitaþi în centrul Râmnicului pentru a viziona marþi,

Publicitate

Î

22 mai - ”Prin cenuºa imperiului”, (regia Andrei Blaier, cu
Gheorghe Dinicã ºi Gabriel
Oseciuc), miercuri, 23 mai –
”Concertul” (regia Radu Mihãileanu), joi, 24 mai – ”Octav”
(regia Serge Ioan Celibidache,
cu Marcel Iureº ºi Victor Rebengiuc) ºi vineri, 25 mai – ”Mere
roºii” (regia Alexandru Tatos,
cu Mircea Diaconu, film inspirat de activitatea ºi personalitatea doctorului Grigore Schileru
ºi ale cãrui filmãri au fost fãcute la Spitalul Vechi din Râmnicu Vâlcea). În caz de vreme nefavorabilã, proiecþiile se vor
derula, la aceeaºi orã, în Sala
Consiliului Judeþean Vâlcea.

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.

Publicitate

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.

23 - 29 mai 2018

pag. 12

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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Micuþii judoka craioveni,
medaliaþi la Turneul
Internaþional de Judo
„Alina Dumitru“

ACTUALITATE

I

nstitutul de Filosofie ºi
Psihologie „Constantin
Rãdulescu-Motru” al
Academiei Române ºi Arhiepiscopia Râmnicului organizeazã la Râmnicu-Vâlcea, în
perioada 25-26 mai 2018, ediþia a X-a a Simpozionului Naþional Constantin Noica, cu
tema „Sentimentul românesc al
fiinþei”.
Festivitatea de deschidere va
avea loc vineri, 25 mai 2018,
ora 9.00.
La Sala Iosif Episcopul a
Casei Sfântul Ierarh Calinicvor conferenþia academicieni,
cercetãtori ºi universitari de la
toate marile centre universitare din România.

Programul
simpozionului
este urmãtorul:
Vineri, 25 mai

Orele 9.00-10.30 – Deschiderea oficialã
Vor lua cuvântul:
– Acad. Alexandru Surdu, directorul Institutului de Filosofie ºi Psihologie „Constantin
Rãdulescu-Motru” al Academiei Române;
– Înaltpreasfinþitul Pãrinte
dr. Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului;
– Acad. Alexandru Boboc.
Orele 11.00-13.30 – Lucrãri ºi discuþii
Moderator: Acad. Alexandru
Surdu
– Acad. Alexandru Surdu,Fiinþa, sentimentul ºi simþãmintele româneºti;
– Acad. Alexandru Boboc,
Naþionalitatea în filosofie;
– Prof. univ. dr. Florea Lucaci, Sentiment ºi raþiune în logica fiinþei;
– Dr. Doru Sinaci, Spaþiul etnic în viziunea tribuniºtilor
arãdeni (1896–1912);
– Pr. prof. dr ªtefan Zarã,De la Turnul Babel la rostul
rostirii spre comuniunea omului cu Dumnezeu;
– Prof. univ. dr. Mircea Lãzãrescu, „Firea” ºi „deveninþa” în rostirea filosoficã a lui
Noica;
– CS III, prof. univ. dr. Nicolae Georgescu, Haos ºi
neant la Eminescu, în viziunea
lui Constantin Noica;
– Prof. univ. dr. Ion Dur, Naþionalism ºi românitudine sau
intrarea în universal;
– Discuþii pe marginea comunicãrilor.
Orele 15.30-18.30 – Lucrãri ºi discuþii
Moderator: Acad. Alexandru Surdu
23 - 29 mai 2018

Academicieni, cercetãtori
ºi universitari
conferenþiazã la
Arhiepiscopia Râmnicului
– Lect. univ. dr. Maria Sinaci, Mircea Vulcãnescu ºi Constantin Noica despre sentimentul existenþei;
– CS I dr. Dragoº Popescu,Noica ºi pozitivismul logic;
– CS I dr. Claudiu Baciu, De
ce un „sentiment” ºi nu un
„concept” românesc al fiinþei?;
– CS I, prof. univ. dr. Viorel
Vizureanu, Constantin Noica
despre logica naþionalã;
– CS I dr. Marius Dobre, Alternativa moralã ºi optimismul
lui Constantin Noica;
– Lect. univ. dr. Daniel Cojanu, Despre arhei, arhetipuri ºi
spiritul locului;
– CS III dr. Mihai Popa, Fiinþa ca poiesis din perspectiva
Sentimentului românesc al fiinþei;
– CS II, conf. univ. dr. ªtefanDominic Georgescu, Silogismul
ca rostire mediatã în Scrisori
despre logica lui Hermes;
– Dr. Doina Rizea-Georgescu, Aspiraþia cãtre frumos în
sufletul românesc;
– CS III dr. Victor Emanuel
Gica, Modificãri ale doctrinei
formelor logice în opera lui
Constantin Noica;
– Discuþii pe marginea comunicãrilor.

Sâmbãtã, 26 mai

Orele 9.00-13.30 – Lucrãri ºi
discuþii
Moderator: Acad. Alexandru
Surdu
– Acad. Teodor Dima, Constantin Noica: scrisori cãtre
Petre Botezatu;
– Prof. univ. dr. Ioan Biriº, Fiinþã, raþionalitate ºi calcul.
Despre modalitãþile fiinþei în
viziunea lui Constantin Noica;
– Prof. univ. dr. Vasile Muscã, Constantin Noica ºi ideea
ºcolii în care nu se învaþã nimic;
– CS I dr. Mona Mamulea,Ce este sentimentul fiinþei?;
– Marin Diaconu, Constantin
Noica, colaborator la publicaþii din strãinãtate;
– Prof. univ. dr. Viorel Cernica, Verbul ºi timpul în judecãþile despre fiinþã;
– CS II dr. Marius Augustin
Drãghici, Determinism ºi incertitudine, concepte deschise;
– CS II dr. Titus Lates, Ero-

tetica ºi sentimentul românesc
al fiinþei;
– Prof. dr. Ion Filipciuc,
Structurã pentadicã în nuvela
Moara cu noroc de Ioan Slavici;
– CS asoc. dr. Oana Vasilescu, Brâncuºi în interpretarea lui Noica;
– CS I, lect. univ. dr. Eugeniu Nistor – Constantin Noica
despre sufletul românesc;
– CS II, conf. univ. dr. Bogdan Danciu
– CS I, prof. univ. dr. Camelia Popa, Premisele educaþiei
vocaþionale din perspectiva lui
Constantin Rãdulescu-Motru;
– CS II dr. Mihai Ioan Micle, CS III dr. Doina ªtefana
Sãucan, lect. asoc. dr. Gabriel
Oancea, Religie ºi psihologie:
Repere în interpretarea persoanei;
– Discuþii pe marginea comunicãrilor.
Orele: 15.30-18.30 – Lucrãri ºi discuþii
Moderator: Acad. Alexandru
Surdu
– CS II, conf. univ. dr. Sergiu Bãlan, Despre limbaj ºi
percepþie;
– CS III dr. Henrieta Aniºoara ªerban, Sentimentul ºi devenirea fiinþei;
– Dr. Horia Dulvac, Sentimentul românesc al fiinþei ca
soluþie la problemele identitãþii;
– Lect. univ. dr. Pompiliu
Alexandru, Conceptul de
„minte” la Noica;
– CS III dr. Marian
Nencescu, „Întru”, de la alegoria cãutãrii la motivul întemeierii;
– Bianca Michi Nema, Despre plenitudine la Anne Conway ºi Constantin Noica;
– CS asoc. drd Cezar Roºu,
Raþiunea fiinþei ca model dinamic;
– CS drd ªerban Nicolau,
Sentimentul românesc al fiinþei la Constantin Noica;
– Ing. Alexandru Praniþchi,
Orizontul întrebãrii ºi sentimentul românesc al fiinþei;
– CS drd Ovidiu G. Grama,
Despre rosturile filosofice ale
etimologiei;
– Discuþii pe marginea comunicãrilor.

T

rei copii-judoka antrenaþi de sensei Mihai Voinea au reuºit rezultate
excepþionale la Turneul Internaþional de Judo „Alina Dumitru“,
disputat pe 18 ºi 19 mai 2018 la
Sala Sporturilor din Chiajna.
Deºi au concurat cu sportivi cu
un an mai mari decât ei, micuþii
sportivi craioveni au reuºit sã
smulgã 3 medalii: Birtu Denisa
Elena - aur la categoria Under 9
(21 kilograme) ºi douã medalii
de bronz - Birtu Alexia Andreea, categoria Under 13 (40 kg.)
ºi Ciciu Lucian, la Under 13 (55
kg.). Rezultatele obþinute sunt
rodul muncii sportivilor ºi al

eforturilor depuse de sensei
Marian Voinea, un antrenor pe
cât de înþelegãtor, pe atât de exigent înþelegãtor atunci când trebuie. Concursul a fost un test
foarte important pentru sportiviînaintea Campionatelor Naþionale care urmeazã sã se desfãºoare la Mangalia, pentru categoria U11 în zilele de 7-10 iunie, ºi la Satu Mare, pentru categoria U13 în zilele de 23-24 iunie. Dacã sportivii vor reuºi sã
se claseze pe locul I sau II, vor
putea participa la Campionatul
Balcanic, concurs la care vor fi
prezeni sportivi din 9 þãri. Mult
succes în continuare. (C.P.)

Florentin Pera
va fi noul antrenor
al HCM Râmnicu Vâlcea

N

oul antrenor principal al
echipei HCM Râmnicu
Vâlcea va fi Florentin
Pera, au anunþat marþi oficialii
echipei vâlcene de handbal feminin.
Nãscut pe 11 noiembrie 1979
la Reºiþa, Pera a devenit antrenor de Liga Naþionalã la doar
26 de ani, iar la 32 de ani, în
perioada 2012-2015, a antrenat
echipa naþionalã a României,
participantã la Campionatul
European din Serbia ºi la Campionatul Mondial din Ungaria ºi
Croaþia. Florentin Pera este deþinãtor al licenþei Master Coach,
printre echipele antrenate de el

se numãrã CSM Roman, echipã cu care a participat doi ani
în Cupa EHF, Dunãrea Brãila,
cu care a participat, de asemenea, în Cupa EHF.
www.indiscret.ro

HCM Râmnicu Vâlcea, 15
locul 4 în Liga Naþionalã
ºi cel mai bun golgheter
SPORT

Ultimul meci al
sezonului în Liga
Naþionalã de handbal feminin s-a
desfãºurat duminicã, 20 mai, între
Rapid Bucureºti ºi
HCM Râmnicu
Vâlcea, în sala
Giuleºti, din Capitalã.

V

âlcencele au învins
fãrã probleme cu 3125 (19-13) ºi ºi-au
asigurat locul 4 în Ligã, cea
mai bunã clasare din istoria
clubului. De asemenea, Irina Glibko a câºtigat titlul de
golgheter al Ligii Florilor, în
cele 26 de etape jucãtoarea
de la HCM Râmnicu Vâlcea
reuºind 175 de goluri.
Ucraineanca a mai câºtigat
acest titlu în urmã cu cinci

sezoane, pe când evolua la
Galaþi.
HCM: Blazek, Ciucã, Razum - Adespii 10, Glibko 8,
Florica 4, Bãcãoanu 2, Vasileuskaya 2, Lopez 2, Fernandez 1, Badea 1, Vukcevic 1, Gavrilã, Manea, Khouildi. Antrenori: Gheorghe
Sbora (principal), Mia Rãdoi, Ildiko Barbu.
Oficialii HCM au anunþat
cã trei jucãtoare ale echipei,
Cristina Florica, Raluca Bãcãoanu ºi Andreeea Adespii,
au fost convocate la naþionala de senioare a României
care va disputa ultimele jocuri din preliminariile Campionatului European din
Franþa 2018, cu Austria (31
mai) ºi Portugalia (3 iunie).
Din toamnã, tânãra echipã din Râmnicu Vâlcea va
juca în premierã în Cupa
EHF.

Crampoane

T

SAVEPETS

www.indiscret.ro
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Craiova,
Craiova,
Str. Horia, nr. 16
Tel: 0251.562.674
0251.562.674
Tel:
0744.354.686
0744.354.686

de Virgil Dumitrescu

oate-s vechi ºi nouã toate, fiindcã iatã ce ”crampoane” aplicam la 22
august 2017: ”În UCL, la anul
pe vremea asta, va fi calificatã,
aproape sigur, CFR Cluj (…).
Pe lista UEL nu vor încãpea
decât douã dintre posibilele candidate: Universitatea Craiova,
FCSB ºi Dinamo, într-o ordine
aleatorie. Plus câºtigãtoarea Cupei României. ªi iarãºi o vom
lua de la capãt dupã datinã.
Acesta e mobilul Ligii I, hârºâitul lift al lui Gino, care a luat-o
în jos. Strategia de ansamblu,
patentatã ºi ea: hãrþuiala cu arbitrii (lasã cã unii ºi-o meritã),
invectiva, miºtocãreala, jalba-n
proþap. Circul!”
Nu aproape sigur calificatã în
UCL, despre CFR fiind vorba,
pentru cã vor fi niºte tururi preliminare, dar clujenii au mai
evoluat în grupe. Apoi, Dinamo,
în aceastã ediþie de campionat,
a pierdut bãtãlia cu play-off-ul.
FCSB, CSU Craiova ºi Viitorul
merg în UEL, finala Cupei României, cu Hermannschtadt, nu

Titlul merge la Cluj,
Craiova în Europa League
se mai pune, doar cã, nu prea
având cum s-o piardã, ”alb-albaºtrii” vor intra-n focuri cu un
tur mai târziu. Rãmâne o enigmã modul în care FCSB, care a
avut titlul în mânã, a fost în stare sã-l scape la Iaºi. Încãierarea
n-a fost pe arbitri, a cãror prestaþie a pãrut mai puþin discutabilã faþã de alte ediþii, ci pe poliþe guralive servite reciproc de
ceferiºti ºi fecesebiºti. Tot reciproc aceºtia au depus memorii
la Comisia Centralã de Arbitri
pentru depunctare, amenzi ºi
alte pedepse individuale. CCA
a amânat verdictul de trei ori
(speþã grea!), urmând sã fie dat
pe 23 mai, dar campioana ºi-a
primit oficial trofeul. ªi depunctarea, dacã tot s-a cerut
imperios? Glumã sau stratagemã? Dacã pe Gigi Becali îl cunoaºtem ca patron ºi când e sincer ºi când nu, mai întotdeauna ca arhanghel posedat de arginþi, pe Dan Petrescu, bun vorbitor de englezã, îl vedeam în
cu totul alt croi ºi luminã, pe
care singur a licãrit-o. ªi Ilie

Dumitrescu, ºi Puiu Iordãnescu s-au arãtat intrigaþi de metamorfoza antrenorialã pusã-n
rama viºinie. Dincolo de asta,
nu mai e cazul sã se recurgã la
TAS, ca dupã titlul de anul trecut adjudecat de Viitorul. Paradoxal, tocmai echipei lui
Hagi i-a revenit întâmplãtor
misiunea de a o arbitra pe noua
campioanã ºi a fãcut-o cu nonºalanþã. Craiova este, niciun
secret, laureata tribunelor, ”Ion
Oblemenco” funcþionând
aproape de capacitatea maximã
la fiecare reprezentaþie a ”albalbaºtrilor”. Au existat ºi arene chiluge, fie iarnã, fie primãvarã, semn cã pe-acolo sportulrege a încremenit în timp. Fotbalul s-a dus sã moarã puþin,
obosit ºi zdruncinat de orgolii
ºi bani, dacã nu ºi de antifotbal, pentru ca, pe 14 iunie, sã
reînvieze. Începe Mondialul
din Rusia, pe care noi îl vom
privi ca þarã neutrã. Ce ne deosebeºte de ”Þara cantoanelor”
e cã aceasta cantoneazã în Rusia, noi la televizor.
23 - 29 mai 2018
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Vicepremierul Paul Stãnescu anunþã
un program naþional de racordare
mai rapidã la gazele naturale

Opincile made
in Vâlcea, în
picioarele soþiei
ambasadorului
Marii Britanii
Opincile artistului popular vâlcean Alexandru Ilinca au cucerit-o pe soþia lui
Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii în România. Recent, cu ocazia unui
eveniment care a avut loc la
Muzeul Naþional al Satului,
doamna Adriana Brummel,
despre care se ºtia cã iubeºte ia tradiþionalã, a încãlþat
ºi opincile moºtenite de la
daci. Absolut pilduitor, câte
românce fac asta? Soþia ambasadorului Marii Britanii la
Bucureºti are un doctorat în
politici de sãnãtate ºi, de
când se aflã în România, a
lucrat împreunã cu autoritãþile din acest domeniu.

Ambasadorul
Belarus,
un ambasador
al modestiei

Guvernul pregãteºte
un program naþional
care le va permite
comunitãþilor locale
accesul mai rapid la
reþeaua de gaze
naturale, a declarat
vineri la Râmnicu
Vâlcea vicepremierul
Paul Stãnescu. Acesta a semnat proiecte
de peste 180 de
milioane de lei pentru
judeþul Vâlcea.
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”Îmi doresc
sã începem cu
judeþele sãrace”

de Marielena Popa

P

otrivit lui Stãnescu,
Programul Naþional de
Gaze ar putea fi definitivat în aproximativ trei luni.
Noile mãsuri vor da posibilitatea primãriilor sã organizeze
singure licitaþiile pentru operatorul de gaze, licitaþii aflate la
ora actualã în sarcina Ministerului Energiei ºi blocate de câþiva ani.

Vâlceanca Vera
Popescu, într-un
clip rãvãºitor
Vâlceanca Veronica Popescu este unul din cei peste 17.000 de pãrinþi gãzduiþi
în una din Casele Ronald
McDonald. Fetiþa ei, Maria,
s-a nãscut prematur, la 580
de grame, ºi se aflã la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureºti. De nouã
luni, Vera îi este alãturi pentru cã orice copil prematur are nevoie de pãrintele
sãu - ºi a avut norocul sã
locuiascã într-una din aceste case. ”Dar am vãzut aici,
în spital, pãrinþi care dormeau pe jos, dormeau în
parcãri. De-asta cred cã este
nevoie de încã 1, 2, 3, 4.
5…10 case”, spune mãmica Mariei, într-un clip emoþionant. Fundaþia pentru
Copii Ronald McDonald
strânge fonduri pentru astfel de case, sub mottoul:
”Mi-e poftã sã fac bine!”.
Sã-i ajutãm!

Un program similar
PNDL-ului
”Am reuºit sã înfiinþãm un
grup de lucru prin care ne dorim sã facem un plan naþional
de gaze naturale. Un plan care
sã funcþioneze exact la Progra-

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

mul Naþional de Dezvoltare Localã (PNDL). Ne-am propus sã
facem reþele de gaze la nivelul
UAT-ului respectiv, reþele care sã
rãmânã în proprietatea UATului, apoi UAT-ul îºi gãseºte operatorul. Altfel nu reuºim sã rezolvãm aceastã problemã. Noi
avem mari greutãþi la nivel naþional în ceea ce înseamnã lemnele de foc. Necesarul lemnelor
de foc la nivelul a 4,5 milioane
de gspodãrii este de 21 de milioane de tone ºi noi nu putem sã
asigurãm decât cinci. Avem rezerve de gaze în Marea Neagrã,
avem conducte de gaze care trec
pe lângã noi, dar nu reuºim sã
ne folosim de acest lucru”, a spus
vicepremierul României.

”Ceea ce vrem sã facem cu
acest grup de lucru este sã
schimbãm în primul rând legislaþia, pentru cã sunt multe lucruri acolo care nu ne lasã sã
rezolvãm aceastã problemã. Eu
sper ca în maximum trei luni
sã avem un Program Naþional
de Gaze ºi sã-l punem rapid în
aplicare. Sigur cã costã bani,
poate începem cu câteva judeþe, eu mi-aº dori sã demarãm
cu cele mai sãrace. Sper sã reuºim, pentru cã dacã nu facem
acest lucru vor trece pe lângã
noi conductele acelea grase ºi
mari, iar noi vom tremura de
frig în continuare”, a conchis
Paul Stãnescu.

Blocaj
Peste 400 de administraþii
publice din România care au
depus proiecte de racordare la
gaze aºteaptã de patru ani ca
Ministerul Energiei sã organizeze licitaþiile de atribuire a
contractelor de concesiune a
serviciului public de distribuþie a gazelor naturale. Reprezentanþii acestui minister spun
cã nu existã suficient personal pentru organizarea licitaþiilor.

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.

Pensiunea Siva

Publicitate

Cine spunea cã partea cea
mai bunã a valorii este mo-

destia nu greºea nicicum.
Duminicã, 20 mai, Andrei
Grinkevich, ambasadorul
Republicii Belarus în România, a avut o întâlnire la
Primãria municipiului Râmnicu Vâlcea cu primarul
Mircia Gutãu. A venit la
Râmnic singur, conducându-ºi maºina. A intrat în primãrie fix la ora 10,00, când
fusese stabilitã întâlnirea ºi
a fost un partener de discuþie excelent, stabilind împreunã cu primarul Gutãu oportunitãþi de colaborare. Apoi
a participat la festivitatea de
premiere a câºtigãtorilor
”Crosului Râmnicului” ºi ai
concursului ”Râmnic 630”,
care s-a desfãºurat pe esplanada din faþa primãriei ºi a
vizitat oraºul pe care l-a lãudat într-o englezã impecabilã.

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.

Publicitate

Indiscreþii
de Vâlcea

