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ADMINISTRAÞIE
Ce au în comun Patriarhul Daniel, Ioan
Aurel Pop ºi Yulyia
Dumanska? Dacã nu
au deja, de joi vor
împãrtãºi apartenenþa
la clubul select al
cetãþenilor de onoare
ai Craiovei. De zilele
oraºului, Primãria
Craiova propune un
nou lot de personalitãþi care vor fi onorate
cu aceastã distincþie.
Prefericitul Daniel
deschide lista, pe care
mai sunt incluse
nume cunoscute din
lumea academicã ºi
culturalã, plus 11
reprezentanþi ai echipei de handbal feminin a SCM Craiova,
câºtigãtoarea din
acest an a Cupei EHF.
Sportivii au parte, pe
lângã distincþia oferitã
de municipalitate, de
premii în bani.

Preafericita listã a noilor
cetãþeni de onoare ai Craiovei
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Patriarhul Daniel

de Nicuºor Fota

P

rimele douã propuneri
aparþin primarului Mihail Genoiu, dupã cum
se precizeazã în rapoartele înaintate consilierilor locali. Aflat
la prima ediþie a Zilelor Craiovei ca primar în funcþie, edilulºef þinteºte la vârf, înaintând
consiliului local numele Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române ºi al Preºedintelui Academiei
Române. Preafericitul Daniel
este distins cu titlul de cetãþean
de onoare „în semn de înaltã
consideraþie pentru activitatea
culturalã ºi ecumenicã, depusã
în interesul comunitãþii ºi pentru prestigiul adus Bisericii Ortodoxe Române, prin slujirea lucrãrii sfinte”, în timp ce Ioan
Aurel Pop, proaspãt ales în
fruntea Academiei, este recompensat pentru „modul onorant în
care continuã strãlucita tradiþie
academicã, precum ºi ca expresie a aprecierii pentru profesionalismul, implicarea ºi responsabilitatea dovedite în asumarea
misiunii de promovare ºi pãstrare a culturii naþionale”. Printre cetãþenii de onoare propuºi
pentru acest an se mai numãrã
actriþa Georgeta Elena Tudor de
la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”, „în semn de preþuire faþã
de realizãrile artistice, pentru întreaga activitate dedicatã scenei
teatrale craiovene ºi româneºti,
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Yulyia Dumanska

Ioan
Aurel Pop

pentru admirabila misiune de
promovare a culturii româneºti”, scriitorul Florea Firan,
„în semn de preþuire faþã de realizãrile ºtiinþifice, didactice ºi
literare, pentru întreaga activitate dedicatã evoluþiei, dezvoltãrii ºi promovãrii culturii româneºti” ºi profesorul Apostolos
Pastelakis, distins pentru „realizãrile didactice ºi literare, pentru promovarea Municipiului
Craiova ºi pentru neobosita activitate depusã în slujba dezvoltãrii ºi promovãrii limbii ºi culturii româneºti în strãinãtate”,
dupã cum aratã materialele întocmite de funcþionarii Primãriei Craiova.
Lista este completatã de un
lot consistent propus de SCM
Craiova, clubul finanþat de municipalitatea craioveanã. Este
vorba despre handbalistele care

au obþinut în acest an titlul de
campioane ale Cupei EHF, plus
locul secund în liga naþionalã
de handbal feminin, ambele
premiere istorice pentru Craiova ºi de staff-ul tehnic al echipei: Valentina Ardean Elisei,
Cristina Florianu, Andreea
Maria Rãdoi, Florentina Stanciu, Yuliya Dumanska, Zeljica
Nikolic, Carmen Gabriela Ilie
ªelaru, Jelena Trifunovic, Ana
Maria Þicu, plus antrenorul
principal Bogdan Burcea ºi
antrenorul secund Grigore Albici.

Campioanele EHF,
aºteptate la casierie
Echipa de handbal a SCM
Craiova, jucãtoarele ºi membrii
staff-ului au parte ºi de o premiere în bani din partea municipalitãþii, suma propusã a fi
alocatã în acest sens din vistieria localã, sub rezerva aprobãrii rectificãrii de buget, fiind de
341.888 de lei. „Pentru a ajunge la aceste rezultate spectaculoase pentru handbalul feminin
ºi pentru sportul craiovean în
general, întreaga echipã, sub
îndrumarea antrenorului princi-

pal, a dat dovadã de dãruire ºi
profesionalism, muncã asiduã ºi
talent, fãrã de care nu se pot
obþine performanþe în sport.
Prin cele douã rapoarte cu numãrul de înregistrare 81465/
225/18.05.2018, conducerea
SCM Craiova solicitã premierea antrenorului principal ºi a
echipei de handbal cu suma totalã de 341.888 lei. Numele persoanelor propuse pentru premiere ºi sumele acordate fiecãreia sunt menþionate în Raportul transmis de SCM Craiova –
81465/225/18.05.2018, în funcþie de aportul antrenorului, al
fiecãrei sportive ºi al fiecãrui
membru al staff-ului tehnic în
aceastã campanie de cucerire a
Cupei EHF, aºa cum au fost ele
menþionate de cãtre directorul
SCM Craiova, în cazul antrenorului, respectiv de cãtre antrenorul principal, în cazul echipei
ºi staff-ului tehnic. Persoanele
menþionate se vor prezenta la
casieria Primãriei Municipiului
Craiova, str. A.I. Cuza nr.1, în
perioada 11-13 iunie 2018, pentru ridicarea sumelor corespunzãtoare, pe baza buletinului de
identitate/certificat de naºtere
sau sumele vor fi transferate pe
cardul bancar al persoanei în
cauzã”, se aratã în raportul întocmit de angajaþii primãriei. 21
de persoane în total sunt propuse spre premiere, cu sume între
6.838 de lei ºi 27.351 lei. Excepþie face antrenorul Bogdan
Burcea, care va fi premiat cu
41.027 lei.
www.indiscret.ro
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SPECIAL
Lecþii de decenþã,
cu Mangia ºi
Rotaru la catedrã!

N

“CraiOlguþa” a murit,
trãiascã ªtiinþa!
de Cosmin Pretorian

2

0.000 de suflete pe Arena Naþionalã ºi încã
10.000 a doua zi, în Piaþa Prefecturii. Aceste cifre uluitoare nu reprezintã vreo grupare #Rezist ºi nici vreo armatã
electoralã a „tovarãºului“ Dragnea de la Teleorman, ci suporterii celei mai frumoase echipe
din România, Universitatea
Craiova. Cu mic, cu mare, olteni în sânge ºi-n simþiri, au sãrbãtorit alãturi de cei 25 de Maximi, jucãtori ºi membri ai staffului, primul trofeu, Cupa României, care „se va odihni“ un an
pe un soclu aurit în vitrina cu
trofee a Universitãþii Craiova.

Cinci Doamne, ºi toþi
cinci iubesc ªtiinþa!
Performanþa renaºterii fotbalului craiovean a fost „nãºitã“
de cinci persoane pe culoarele
largi ºi atinse de ruinã ale Primãriei Craiova. Lia Olguþa Vasilescu, primar al cetãþii de doar
câteva luni, tocmai descoperise
cât temei poate pune pe cuvântul celui ce-i stãtuse alãturi în
campania electoralã ºi îi promisese solemn cã are bani sã reînwww.indiscret.ro

De bucurie, rar avurãm parte! Mult mai rar decât îºi închipuia, în ‘83,
bardul Adrian Pãunescu, atunci când a compus, pe scaunul din dreapta
al unei Dacii roºii, celebrele versuri ale imnului Universitãþii Craiova,
„Cântec pentru Oltenia“. Un sfert de secol de aºteptare, 25 de ani tumultuoºi în care, periodic, ne-am plecat învinºi de duºmani de-afarã, dar ºi
de „prieteni“ din interior, de vocaþie vânzãtori. Fu nevoie sã importãm
patroni de la Bucureºti, olteni la origini, dar de mult plecaþi în pribegie
pe malurile Dâmboviþei, pentru ca Universitatea Craiova, ªtiinþa, dupã
cum o alintãm noi toþi, oltenii, sã mai câºtige un trofeu ºi sã ne strângem, cu zecile de mii, în Piaþa Prefecturii, pentru a rãcni „Muicã, suntem
neam de piatrã!“. ªi mai avuserãm nevoie de o femeie, de o doamnã de
fier, Lia Olguþa Vasilescu, a cãrei voinþã sã fie mai presus de orice spaimã ºi presiune. Aceastã femeie a reuºit sã reînvie fenomenul fotbalistic
în Cetatea Banilor ºi sã punã pe harta fotbalisticã a României un stadion
aºa cum numai în cele mai frumoase vise ale noastre ni se arãta.
scrie Universitatea Craiova în
campionat: Adrian Mititelu. Pe
motiv de faliment financiar, dar
ºi moral, cel care vremelnic pãstorise soarta fotbalisticã a urbei
o lãsase baltã pe primãriþã, ba
chiar s-a repezit sã o acuze de
sabotaj. Fidelã unei promisiuni
aºa cum rar se vede pe scena
politicã româneascã, Olguþa nu
s-a dosit în spatele victoriei
electorale surprinzãtoare, ci,
suflecându-ºi mânecile, a scos
din joben trei investitori strategici dispuºi sã-ºi riºte banii întrun proiect ce pãrea fantasmagoric la o primã analizã. Mihai
Rotaru, Adrian Andrici ºi Du-

mitru Laviniu Bece s-au
aºezat la masã cu edilul
Craiovei ºi s-au declarat
dispuºi sã punã pe picioare o echipã de fotbal.
În aceastã ecuaþie, un
personaj cheie, Pavel
Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea
Craiova, deþinãtorul
mãrcii Universitatea
Craiova ºi al palmaresului echipei de fotbal, a reprezentat liantul dintre
vis ºi realitate, între prezent ºi tradiþie. Acestui
cvintet, fãrã excepþie,
fiecare suporter de astãzi

imeni nu poate vorbi
des pre ren aºte rea
Universitãþii Craiova
fãrã a aminti de Devis Mangia. Din acest colþ de paginã
nu voi analiza abilitãþile tehnico-tactice ale managerului
echipe craiovene, lãsându-l
pe Ovi diu Ioan iþoa ia sã o
facã, acum cã pare sã fi revenit la sentimente mai bune
faþã de ªtiinþa, dar nu pot sã
nu remarc lecþia de bun simþ
ºi decenþã pe care le-o oferã
italianul, gratis, mai multor
confraþi români. Aflat-au unii
antrenori mioritici cã se poate face performanþã fãrã „sã
înjuri“ arbitrii la flash-interviurile de dupã meciuri ºi
reuºeºti sã faci o echipã sã
joace un fotbal spectaculos
fãrã sã pleci urechea la sugestiile (a se citi ordine) venite
telefonic din lojã. E drept, la
o ipoteticã catedrã se pot aºeza ºi patronii Universitãþii, în
frunte cu Rotaru, dar mi-e
teamã cã alde Becali ºi compania nu ar înþelege nimic din
ce le-ar preda bucureºteanul!

îi datoreazã cele câteva clipe de
fericire într-un prezent cenuºiu
ºi lipsit de perspective socioeconomice. În plus, noi toþi, craioveni, ar trebui sã-i mulþumim
Olguþei Vasilescu, dar ºi premierilor Victor Ponta, Dacian
Cioloº ºi Sorin Grindeanu, pentru arena-bijuterie „Ion Oblemenco“, un stadion fãrã de care
renaºterea legendei ar fi fost,
dacã nu imposibilã, atunci în
mod sigur cu mult mai grea.
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Distracþie de
Ziua Copilului
ADMINISTRAÞIE la Râmnicu
Vâlcea

”De ziua lor, cei mici sunt
aºteptaþi la Grãdina Zoologicã,
unde, între orele 11.00 ºi 14.00,
Primãria municipiului ºi Direcþia Administrarea Domeniului
Public, în parteneriat cu SC
ETA SA, Teatrul Municipal
”Ariel”, ªcoala de Belle Arte,
Fundaþia ”Orpheus”, trupa
”Fluturaºii veseli” de la Grãdiniþa Nord 2 ºi voluntarii de la
Liceul Sanitar ”Antim Ivireanul” au pregãtit un program divers de activitãþi”, conform Primãriei Râmnicu Vâlcea.

Târg de adopþii
canine, fabrica
de magie, concurs
de biciclete,
deschiderea
ºtrandului Ostroveni

“Marþi, 29 mai, primarul Mircia Gutãu - alãturi de preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu, de
viceprimarii Carmen Preda ºi
Eusebiu Veþeleanu, de consilieri
locali ºi de reprezentanþi ai administraþiei locale ºi ai SC Pieþe Prest SA - a inaugurat lucrãrile de modernizare a Târgului
de la Râureni”, informeazã municipalitatea într-un comunicat
de presã.

Târgul va fi dat
în folosinþã
de la 1 iunie
Potrivit documentului amintit, lucrãrile executate pe o suprafaþã de 16.500 mp au avut în
vedere urmãtoarele concepte:
practicarea unui comerþ civilizat, modern, cu facilitãþi pentru
comercianþi ºi pentru public,
crearea unor fluxuri de marfã,
de circulaþie auto ºi de pietoni
fluente, fãrã puncte conflictuale, asigurarea accesibilitãþii pentru persoanele cu dizabilitãþi, o
legãturã mai facilã cu oraºul, o
aºezare spaþialã care sã permitã
modularitatea ºi flexibilitatea.
În cadrul lucrãrilor de modernizare s-au construit o clãdire

administrativã cu o suprafaþã de
565 mp, care include ºi spaþii de
alimentaþie publicã, 2 module a
câte 26 de boxe pentru vânzare
de legume-fructe, totalizând
1.290 mp, 4 boxe pentru vânzare de cereale cu o suprafaþã
de 566 mp ºi 5 boxe pentru produse nealimentare, însumând
141 mp. Târgul beneficiazã de
un sistem de iluminat modern,
de camere de supraveghere video, totodatã realizându-se ºi
împrejmuirea zonei comerciale,
precum ºi un drum suplimentar
de acces. Valoarea totalã a modernizãrii este de 5.630.000 lei
ºi a fost suportatã din bugetul
local. Cu aceastã ocazie, primarul Mircia Gutãu a apreciat cã
aceastã investiþie face din Târ-

gul de la Râureni unul dintre
cele mai frumoase din þarã, iar
preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea a definit-o drept una
de importanþã regionalã, cu beneficii multiple pentru comercianþii din Oltenia. Târgul de la
Râureni – care va funcþiona
efectiv începând cu data de 1
iunie – este administrat de SC
Pieþe Prest SA, societate comercialã ce are drept unic acþionar
Consiliul Local Râmnicu Vâlcea, iar pe durata desfãºurãrii
lucrãrilor de modernizare, comercianþii au fost relocaþi în
zona din vecinãtatea ªtrandului
Ostroveni, unde au putut sã îºi
desfãºoare, fãrã întrerupere, activitatea”, mai anunþã Primãria
Râmnicu Vâlcea.

Publicitate

”Dansuri moderne ºi populare, picturi pe ºevalet, fabrica
de magie, modelaje de baloane
cu Clovnul Rogerr, o incursiune prin jocurile copilãriei, desene pe asfalt sau un târg de
adopþii canine sunt punctele

principale de atracþie. Doritorii
pot veni la Zoo cu Autobuzul
Coplãriei, care va face curse la
ora 10.00 ºi la ora 11.00 pe traseul 7 ETA. Intrarea la Grãdina
Zoologicã în data de 1 iunie este
liberã pe durata întregii zile ºi
pentru toate categoriile de vizitatori.
Tot pe 1 iunie, în parteneriat
sau cu finanþarea Primãriei municipiului, se organizeazã ºi alte
activitãþi dedicate copiilor. Astfel, în Parcul Zãvoi, începând
cu ora 9.00, în organizarea Clubului Sportiv Lykaios ºi a partenerilor sãi, se va desfãºura cea
de-a patra ediþie a concursului
de biciclete pentru copii Wolfbike, iar în Parcul «Mircea cel
Bãtrân», între orele 11.00 ºi
14.00, în coordonarea Clubului
Leo Cozia, va avea loc o nouã
ediþie a evenimentului Un zâmbet dulce de 1 Iunie.
Nu în ultimul rând, pe 1 iunie se deschide ºi ªtrandul Ostroveni, cu aceleaºi tarife ºi facilitãþi ca ºi sezonul estival precedent”, mai anunþã municipalitatea.

Râmnicu Vâlcea: Au fost
inaugurate lucrãrile de
modernizare a Târgului Râureni
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Subterfugiu 5
cu interceptãri SRI
în dosarul de corupþie
CET Govora

DEZVÃLUIRI

La cererea fostului senator Dan ªova,
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ) va
transmite cãtre Direcþia Naþionalã Anticorupþie (DNA) o adresã prin care se solicitã
detalii cu privire la implicarea SRI în dosarul CET Govora, în care el ºi fostul director
al societãþii vâlcene sunt acuzaþi de fapte
de corupþie. Instanþa a stabilit termen pe 4
iunie, când ar putea fi ºi ultimul din acest
dosar, decizia rãmânând definitivã. În
septembrie 2017, ÎCCJ l-a condamnat pe
Dan ªova la trei ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenþã, iar pe
fostul director al CET Govora, Mihai Bãlan,
la trei ani de închisoare cu suspendare
pentru abuz în serviciu.

de Marielena Popa

Publicitate

100.000 de
euro paraîndãrãt,
pe contracte de
asistenþã juridicã,
potrivit DNA

www.indiscret.ro

În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA au arãtat cã în perioada octombrie 2011 – iulie
2014, ªova Dan Coman a pretins sume de bani ºi a primit în
total 100.000 de euro de la o persoanã denunþãtoare, în schimbul
traficãrii influenþei sale reale pe
care o avea pe lângã Bãlan Mihai, director general al centralei
de energie termicã CET Govora
SA, astfel încât acesta din urmã
sã asigure încheierea unor contracte de asistenþã juridicã cu o
anumitã societate de avocaturã,
contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro/
lunã. Astfel, în urma demersurilor întreprinse de ªova Dan Coman pe lângã Bãlan Mihai, directorul general al CET Govora
SA, în lunile decembrie 2011,
respectiv mai 2013, acesta din
urmã a încheiat douã contracte
de consultanþã cu firma de avocaturã reprezentatã de martorul
denunþãtor, iar în perioadele ianuarie – octombrie 2012 ºi respectiv iunie 2013 – august 2014
a avizat, din partea CET Govora, plãþile efectuate în baza celor
douã documente, cu încãlcarea
prevederilor legale ºi a norme-

lor interne de funcþionare a societãþii respective. Încheierea
unor astfel de contracte de consultanþã nu-ºi gãsea justificarea,
întrucât, la acea vreme, centrala
de energie termicã CET Govora
SA dispunea de un departament
juridic în care îºi desfãºurau activitatea 6 juriºti, iar problematica dosarelor aflate în lucru nu
impunea asistenþã din partea vreunei societãþi de avocaþi.

Ce acuze i se aduc
lui Mihai Bãlan
Procurorii DNA susþin cã
acþionând în aceastã manierã,
Bãlan Mihai a produs un prejudiciu în dauna CET Govora SA
în valoare de 1.301.410 lei
(suma totalã decontatã cu o
frecvenþã lunarã, în baza celor
douã contracte sus menþionate),
concomitent cu obþinerea unor
foloase necuvenite, în acelaºi
cuantum, de cãtre firma de avocaturã. Concret, ªova Dan Coman i-a spus persoanei denunþãtoare cã îi poate asigura încheierea unui contract de asistenþã
juridicã cu CET Govora SA de
tip abonament lunar, uzitat la
acea vreme, iar valoarea contractului va fi în cuantum de
10.000 euro/lunã. În schimbul
acestui serviciu, procurorii
DNA susþin cã ªova Dan Coman a pretins de la persoana
denunþãtoare suma de 5.000
euro pentru fiecare lunã pe perioada executãrii contractului,

adicã jumãtate din valoarea lunarã a viitorului contract de
asistenþã juridicã ce urma sã se
încheie între CET Govora ºi
casa de avocaturã respectivã. În
cursul lunii decembrie 2011,
între CET Govora reprezentatã
de Mihai Bãlan în calitate de
director general ºi societatea de
avocaturã s-a încheiat contractul de asistenþã juridicã,
onorariul stabilit fiind de 10.000
euro/lunã. Contractul s-a încheiat pe o perioada de 1 an, iar
obiectul acestuia se referea la
activitãþi juridice pentru litigiile în care parte era CET Govora. În perioada decembrie 2011
– decembrie 2012, societatea de
avocaþi a emis lunar, cãtre CET
Govora, facturi pentru activitãþile de asistenþã juridicã prestate în perioada decembrie 2011
– decembrie 2012. În aceeaºi
perioadã, ªova Dan Coman a
încasat de la societatea de avocaþi suma totalã de 60.000 euro.
Banii erau încasaþi în numerar,
în fiecare lunã, prin intermediar,
la puþin timp dupã ce societatea
de avocaþi încasa banii de la
CET Govora. În luna decembrie
2012, contractul de asistenþã
juridicã s-a încheiat prin ajungere la termen. La acea vreme
Bãlan Mihai nu mai ocupa funcþia de director general al CET.
În luna martie 2013, Bãlan Mihai a revenit în funcþia de director general al CET Govora.

Povestea anului
2013
În cursul lunii mai 2013, între CET Govora reprezentatã de
Mihai Bãlan în calitate de director general ºi aceeaºi societate
de avocaturã s-a încheiat un nou
contract de asistenþã juridicã,
onorariul stabilit fiind de 10.000
euro/lunã. Contractul s-a încheiat pe o perioada de 1 an, iar
obiectul acestuia se referea la
activitãþi juridice pentru litigiile în care parte era CET Govora. În cea de-a doua perioadã
contractualã, ªova Dan Coman
a încasat un comision în valoare totalã de 40.000 euro.
Din probele administrate a
rezultat cã cea mai mare parte a
banilor primiþi de ªova Dan
Coman au fost orientaþi, în mod
direct, cãtre stingerea unei datorii provenitã din obligaþiile în
calitate de cumpãrãtor al unui
imobil situat în Bucureºti.
CET Govora s-a constituit parte civilã în cadrul procesului penal cu suma de 1.301.410 lei.
30 mai - 6 iunie 2018
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

S

Cu legea pe nelege
cãlcând

unã alarma în mult
cântata justiþie dâmboviþeanã. Comisia Europeanã a declanºat împotriva
României procedura de infringement pentru nerespectarea
directivei privind prezumþia de
nevinovãþie în dosarele penale. Infringement, adicã abatere de la lege, încãlcare, chiar
violarea legii. Jenant! Asta e ca
ºi cum ai atrage cuiva atenþia
pe stradã cã a uitat sã se îmbrace. Termenul pentru introducerea în Codul de procedurã penalã a prevederilor semnalate a fost aprilie 2018. Mulþi
oameni fãrã apãrarea necesarã au înfundat puºcãriile din
cauza acestui viciu de procedurã. Cu ei cum rãmâne? Cotidianul The Telegraph (tiraj
aproape 900.000 de exemplare) nu ezitã sã incrimineze cã
procurorul-ºef al DNA “a subminat în mod fatal statul de
drept”, ”SUA intervin în susþinerea procurorului stalinist
aflat sub asediu”, iar România
“seamãnã din ce în ce mai mult
cu un Stat Mafiot”. Ce statueazã directiva UE: nevinovãþie pânã la dovedirea vinovãþiei. Ceva ce rescrie multe. O
altã prevedere este cã sarcina
probei revine acuzãrii. Mãi sã
fie! Orice babã de pe ºanþ ar
spune acelaºi lucru. Nu revine
celui “penal” þinut cu pistolul
la tâmplã asumarea a ceea ce
n-a fãcut ºi cu asta sã-ºi semneze singur sentinþa. Circumstanþializând, am fost martorii
celui mai dur/ abject/ sinistru
spectacol de sorginte stalinistã, regia Ana Pauker, cel al cãtuºelor, vizualizat nesãþios de

camere. Cu toatã gravitatea
actului de justiþie luat în colimator de organul executiv al
Uniunii Europene, nu m-aº
mira ca preºedintele medi(t)ator cãlare pe ºa sã înþepe întâi
iapa surdomutului: “Nu discut”. Existã pãrerea cã neimplementarea de cãtre factorii
instituþionali ºi constituþionali
a prevederilor CE ar avea ca
scuzã, nimic mai ilar, ameninþãrile duse la extrem în Piaþa
Victoriei. Pãi asta e ocazia
voastrã, a celor de la putere,
sã vã acoperiþi de gloria competenþelor în actul de guvernare. Nu voi aþi jurat pe Biblie cã vã veþi dãrui? Parcã am
avea de-a face cu douã feþe ale
aceleiaºi prezumþii: de vinovãþie în faza cercetãrii ºi de
nevinovãþie în faza pronunþãrii. Pentru cea dintâi, unitãþi
de elitã cum e cea din Ploieºti
ar avea multe de povestit. Nu
degeaba România e cea mai
tare în clasamentul condamnãrilor la CEDO, iar tãria ei
recurentã se achitã din buzunarele populaþiei. Presa vuieºte în aceste zile de ºtirea cã
dosarul în care 77 de medici
oncologi au fost anchetaþi ºi
puºi sub urmãrire penalã pentru fapte care intrã în sfera
moralitãþi, nu în cea de naturã
penalã, s-a clasat. Numai o
minte lustruitã cu sânge poate emana altceva. În aceºti ani
ai tranziþiei la depopulare ºi
deprofesionalizare, 4.000 de
medici au pãrãsit þara. Lupta
cu cancerul putea pierde,
dintr-o pornire “portocalie” a
orchestranþilor legii, încã 77
de scutieri cu bisturiu.
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DEZVÃLUIRI
de Valentin Zarea

,,Dispariþia oii
trebuie sã o
cerceteze lupul care
este paznic la stânã”

T

ransformat încã de la
alegerile din 2016 în
vocea Opoziþiei în Consiliul Local Coºoveni, consilierul ALDE Viorel Gogonea a fost
ºi de aceastã datã cel care a atras
atenþia cã primarul Coandã nu
pare sã fi întreprins nicio mãsurã pentru a recupera cei
319.398 de lei, care reprezintã
prejudiciul constatat de inspectorii Curþii de Conturi care au

„Efectul Coandã“
la Coºoveni:
prejudiciul
constatat
rãmâne nerecuperat!
efectuat, în anul 2017, un control la Primãria Coºoveni. „Pânã
la data de 30.04.2018 primarul
comunei Coºoveni, dl. Coandã
Nicuºor, avea obligaþia sã dispunã extinderea verificãrilor în
vederea stabilirii întinderii prejudiciului, constatat de Curtea
de Conturi (inclusiv majorãri de
întârziere) ºi sã asigure recuperarea acestuia. Adicã primarul
trebuia sã dispunã o cercetare
administrativã pentru a stabili
întinderea pagubei, mecanismul
producerii persoanele vinovate
ºi mãsurile ce trebuie întreprinse pentru eliminarea posibilitãþii apariþiei unor noi pagube în
viitor.
În acest context, un grup de
consilieri solicitã primarului
comunei Coºoveni clarificãri
privitoare la mãsurile întreprinse.
Nu sperãm sã primim rãspuns, având în vedere cã «dispariþia oii trebuie sã o cerceteze lupul care este paznic la stânã»“, a afirmat Viorel Gogonea
într-o postare pe pagina sa de
socializare.

Dupã ce, în ultimii ani, a fost de mai multe ori în
atenþia presei din pricina scandalurilor politice
care încã dominã ºedinþele consiliului local,
comuna Coºoveni pare încã departe de a gãsi
drumul cãtre liniºtea care sã stea la baza unei
dezvoltãri pe care comunitatea o aºteaptã
zadarnic. Ultima „ispravã“ venitã de pe meleagurile Coºoveniului are în prim-plan acuzaþiile
pe care consilierii ALDE i le aduc primarului
Nicuºor Coandã, arãtat acum cu degetul pentru
faptul cã nu a fãcut absolut nimic pentru recuperarea unui prejudiciu de aproape 320.000 de
lei, constatat în urma unui control al Curþii de
Conturi.

Modernizarea ºcolii
din Coºoveni, o
afacere cu probleme
Prejudiciul amintit a fost constatat de inspectorii Curþii de
Conturi care au efectuat un control amãnunþit la UAT comuna
Coºoveni. În raportul de audit
financiar încheiat la finalul anului 2017, inspectorii CC Dolj au
stabilit, printre altele, cã doar în
ceea ce priveºte contractul pen-

tru extinderea ºi modernizarea
ºcolii gimnaziale din localitate,
Primãria Coºoveni a efectuat
plãþi nelegale de peste 135.000
de lei cãtre firma care s-a ocupat de lucrãri. Mai multe detalii puteþi gãsi în articolul publicat de Indiscret în Oltenia la începutul anului. http://www.indiscret.ro/2018/01/17/modernizarea-scolii-din-cosoveniafacere-nelegala-in-proportiede-30/
www.indiscret.ro
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primul „client“ al
High-Tech Industry Park
Implicarea Consiliului Judeþean Dolj în atragerea de investitori ºi transformarea judeþului
într-o zonã importantã pentru economia naþionalã începe sã-ºi arate din plin rezultatele. Un
exemplu în acest sens îl constituie decizia
companiei germane Wielpütz Automotive, un
jucãtor important pe piaþa componentelor auto
din Europa, sã investeascã, în incinta HighTech Industry Park Craiova, într-o unitate de
producþie care va genera peste 500 de locuri de
muncã. Deºi au vizitat ºi alte oraºe din România, reprezentanþii Wielpütz Automotive Germania spun cã au ales Craiova datoritã infrastructurii, precum ºi pentru disponibitatea autoritãþilor judeþene de a sprijini aceastã investiþie.
de Dan Olteanu

F

urnizor important pentru
companii de renume pe
piaþa auto mondialã precum Daimler, Volkswagen,
BMW, Ford sau General Motors, pentru care produce de la
sisteme simple, îndoire fire de
metal, pânã la sisteme de alimentare sau rãcire high-tech
pentru motoarele de combustie,
Wielpütz Automotive are o tradiþie de peste 100 de ani ºi o
cifrã de afaceri de peste 100 de
milioane de euro. „În Germania
nu ne mai putem extinde ºi de
aceea am luat hotãrârea de a
merge în strãinãtate pentru o
nouã investiþie. (...) Am fãcut un
studiu de fezabilitate al locaþiilor din România, am vãzut treipatru posibile locaþii ºi ne-am

Dieter Hallabrin
www.indiscret.ro

hotãrât foarte repede dupã ce
am vãzut disponibilitatea autoritãþilor locale pentru aceastã
investiþie. Noi suntem dispuºi sã
investim ºi sã creãm locuri de
muncã sigure ºi am venit aici ca
sã ºi rãmânem“, a declarat Hans
Schultes, CEO Wielpütz Automotive Germania.
La rândul sãu, directorul
Wielputz Automotive Craiova,
Dieter Hallabrin, a declarat cã
deschiderea autoritãþilor locale
a fost decisivã pentru decizia
companiei de a investi la Craiova. „Ne-am hotãrât sã investim aici în decembrie 2017, iar
în ianuarie 2018 am semnat deja
contractul. Am achiziþionat
31.000 mp în ianuarie, hala de
producþie are o amprentã la sol
planificatã de 7.000 mp, iar investiþia totalã în prima fazã este

de cinci milioane de euro. Lansarea producþiei ar urma sã aibã
loc la 1 septembrie 2018, iar la
sfârºitul anului vom avea circa
60 de angajaþi. În 2019, cifra va
depãºi 300“, a spus Dieter Hallabrin, care a adãugat cã se va
lucra în douã schimburi, iar
compania intenþioneazã sã angajeze în special femei. Totodatã, directorul Wielputz Automotive Craiova a mai spus cã firma a trimis deja câþiva angajaþi
în ºcolarizare în Germania.

Cosmin Vasile:
Aeroportul Craiova
atrage investitori
Prezent la evenimentul care a
marcat începerea lucrãrilor la
viitoarea fabricã Wielputz Automotive, vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Cosmin
Vasile, a þinut sã evidenþieze
faptul cã investiþiile din anii trecuþi ale instituþiei încep acum sã
producã rezultate. În acest caz,
este vorba despre investiþiile în
Aeroportul Craiova, unul dintre atuurile judeþului în atragerea de companii strãine. „Wielputz Automotive este prima
companie care demareazã construirea unei unitãþi de producþie în High-Tech Industry Park.
Investiþia se realizeazã în imediata vecinãtate a unei investiþii emblematice a Consiliului
Judeþean Dolj, Aeroportul Internaþional Craiova, un obiectiv pe
care l-am revitalizat printr-un
proiect de peste 24 de milioane
de euro, cu fonduri europene,
dar ºi cu alocãri de peste 15

milioane de euro din bugetul
propriu al CJ. ªtim cã acest element al infrastructurii de transport a contat în alegerea celor
de la Wielpütz, dupã cum a contat ºi faptul cã existã o cursã
aerianã directã cãtre Köln, localitate în vecinãtatea cãreia se
aflã sediul companiei Wielpütz.
Avem convingerea cã relevant a fost, în egalã mãsurã, ºi
faptul cã proiectul de realizare
a drumului expres Craiova –
Piteºti se aflã în faza licitaþiilor
publice ºi, imediat dupã încheierea acestei etape, va începe
construirea lui. De asemenea, ºi
compania Ford a anunþat, recent, extinderea capacitãþilor de
producþie la Craiova, cu un nou
model, ºi cunoaºtem faptul cã
infrastructura de transport reprezintã o cerinþã prioritarã“, a
declarat Cosmin Vasile.

83% din terenurile oferite iniþial
investitorilor sunt închiriate.
Este un proiect de anvergurã,
care, suntem convinºi, va genera câteva mii de noi locuri de
muncã“, a precizat vicepreºedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile (foto
jos).

High-Tech Industry
Park a sãrit de 83%
grad de ocupare
High-Tech Industry Park, acolo unde se va ridica unitatea de
producþie a celor de la Wielpütz
Automotive, este cel de-al doilea parc industrial realizat de CJ
Dolj ºi se întinde pe o suprafaþã
de 24 de hectare, în partea de Est
a Aeroportului Craiova. Trebuie
precizat însã faptul cã, în acest
moment, 83 la sutã din terenuri
sunt deja închiriate, astfel cã autoritãþile judeþene cautã soluþii
pentru extinderea sa. „Sunt 28
de companii care au semnat contracte de închiriere sau de superficie, ceea ce înseamnã deja cã
30 mai - 6 iunie 2018
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Adevãr ºi
reconciliere

servarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj a derulat
mai multe proiecte care au vizat promovarea artei plastice.
„Interferenþe artistice” este o
expoziþie realizatã cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Dr.
Irineu - Arhiepiscopul Craiovei
ºi Mitropolitul Olteniei ºi se
numãrã printre manifestãrile
incluse în programul celei de-a
XXII-a ediþii a Zilelor municipiului Craiova.
Expoziþia deschisã pe simezele Galeriilor „Cromatic“ va
putea fi vizitatã zilnic, în perioada 1 - 9 iunie 2018, orele 09:00
-16:00.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj
ncã din toamna trecutã am
avertizat asupra riscului
declanºãrii procedurii de
infringement dacã nu vom prelua în legislaþia româneascã
Directiva Europeanã privind
prezumþia de nevinovãþie.
Mai mult, în Conferinþa judeþeanã ALDE Dolj din martie a.c. am reiterat apelul meu
pentru transpunerea Directivei, afiºând un banner uriaº
cu principalul mesaj al Directivei: ”Este interzisã orice
manifestare publicã din partea autoritãþilor care ar putea sugera vinovãþia unei persoane înainte de verdictul definitiv”
Deºi paºii procedurali guvernamentali ºi legislativi s-au
fãcut în bunã parte, procesul
legislativ de transpunere a Directivei a fost blocat de cãtre
”responsabila” opoziþie prin
atacarea la CCR a Comisiei
speciale în care trebuia dezbãtutã aceastã directivã.
Din pãcate am avut dreptate
cã se va ajunge aici. Acum trebuie sã înþelegem cu toþii, inclusiv cei din opoziþie, cã declanºarea de cãtre Comisia Europeanã a procedurii de infringement impotriva Românieieste un semnal major, un avertisment dur pentru a stopa abuzurile ºi încãlcarea drepturilor
ºi libertatilor cetãþenilor în þara
noastrã. Fie ºi în ceasul al 12lea!
Important acum este sã evitãm, prin transpunerea rapidã
a Directivei în legislaþie, aducerea României în faþa Curþii
Europene de Justiþie la sesizarea Comisiei Europene.
Nu mai putem amâna joaca
de a statul de drept ºi nici demantelarea (devoalarea) întregului sistem al ”statului-

Î

drepþi”. Trebuie sã întrãm intro nouã etapã a democraþiei
româneºti eliberatã de convulsiile, presiunile, tensiunile create de cãtre un sistem bolnav
care a îmbolnãvit o întreagã
societate. Toþi oamenii politici
trebuie sã înveþe cã principiul
prezumþiei de nevinovãþie nu
este facultativ ºi termenii ca
cel de ”penali” trebuie sã disparã din vocabular în raport cu
oameni care nu au o sentinþã
definitivã.
Pentru a putea merge mai
departe acesta este momentul
în care trebuie fãcutã curãþenie de fond nu o cosmetizare.
Fãrã rãzbunãri, fãrã vendete
personale dar cu un simþ integral al responsabilitãþii pentru
sãnãtatea þãrii noastre.
În acest sens trebuie înþeles
ºi apelul liderului ALDE, Cãlin Popescu Tãriceanu privind
constiturea unei Comisii pentru Adevãr ºi Reconciliere.
Activitatea acestei comisii
trebuie sã porneascã de la un
principiu fundamental: toti
oamenii din justiþie ºi servicii
care ies public ºi oferã informaþii despre abuzurile generate de protocoale nu vor avea
de suferit. Mulþi procurori sau
judecãtori au acþionat sub presiune, nu din proprie iniþiativã. Scopul este sã curãþãm sistemul, nu sã începem o vânãtoare de oameni. Iar curãþenia
începe cu prezentarea în spaþiul public a tuturor abuzurilor comise ºi a celor care au
comis aceste abuzuri.
Consider cã Parlamentul, ca
for reprezentativ suprem, poate ºi trebuie sã îºi asume cu
mult curaj aceastã misiune de
aflare a adevãrului.
Acesta este primul pas spre
reconciliere.

Publicitate

onsiliul Judeþean Dolj
ºi Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj vã invitã joi, 31 mai
2018, ora 11:00, în Galeriile
„Cromatic“, la vernisajul Expoziþiei de graficã, sculpturã ºi
picturã „Interferenþe artistice“, realizatã de studenþii din
anii I ºi II de la Facultatea de
Teologie Ortodoxã - Domeniul
Arte Vizuale, din cadrul Universitãþii din Craiova.
Coordonatorii studenþilor
sunt lector univ. dr. Emilian
Popescu ºi lector univ. dr. Emilia Burlan, împreunã cu care
Centrul Judeþean pentru Con-

„Interferenþe artistice“
în Galeriile „Cromatic“,
la Zilele municipiului
Craiova

30 mai - 6 iunie 2018
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Mii de spectatori
aºteptaþi la „Tosca”
Parcul ”Nicolae
Romanescu” din
Craiova este pentru
prima datã gazda
unui grandios spectacol de operã.

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”.
Iubitorii muzicii încã mai
pot rezerva ultimele bilete
disponibile în zona VIP sau
în bãrci ºi hidrobiciclete. Însã
la eveniment sunt aºteptaþi
mii de oameni care se pot
bucura de spectacol pe alei,

bãnci sau chiar pe iarbã, unde
accesul este liber.
Evenimentul muzical „Tos-

ca”, 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 interpre-
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SPECIAL
tatã de nume de rezonanþã ale
artei lirice internaþionale,
într-o producþie de o amploare fãrã precedent în România.
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.
Spectacolul este un proiect
cultural organizat de Opera
Românã Craiova, cu sprijinul
Primãriei Craiova ºi al Consiliului Local Craiova, sponsorul oficial al evenimentului fiind compania energeticã Enel.
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

Teatrul Colibri Craiova & Teatrul ACT Bucureºti:
parteneriat unic în România, realizat de 4 ani la Craiova
Teatrul pentru copii ºi
tineret „Colibri“ a
încheiat, în urmã cu
câteva zile, Stagiunea
Colibri. ACTul2, începutã în decembrie
2017 ºi care a adus la
Craiova ºase titluri din
repertoriul Teatrului
ACT Bucureºti.

www.indiscret.ro

D

upã patru ani de parteneriat public – privat
constant ºi unic în România între cele douã instituþii
de spectacol, aceastã stagiune a
reconfirmat succesul la public
al producþiilor ACT, datorat calitãþii acestora, distribuþiilor de
excepþie, preþului accesibil tuturor ºi longevitãþii colaborãrii

dintre cele douã teatre, ale cãrei baze s-au pus în anul 2014.
În tot acest timp, spectacolele ACT s-au jucat în premierã
la Craiova, Teatrul Colibri fiind
singurul din þarã cu microstagiune constantã a instituþiei bucureºtene, datoratã apetenþei
publicului craiovean pentru
acest gen de spectacole, lucru
remarcat, spre exemplu, la „Ab-

solut!“ dupã Ivan Turbincã de
Ion Creangã, cu Marcel Iureº,
în regia lui Alexandru Dabija,
care s-a jucat pentru a treia oarã
cu sala plinã.
De asemenea, prezenþa pe
scena pãpuºilor a producþiilor
de teatru dramatic onoreazã
secþiunea de tineret din titulatura instituþiei, Teatrul Colibri
Craiova fiind singurul teatru
din subordinea autoritãþilor locale care se adreseazã tuturor
categoriilor de public, desfiinþând prejudecata potrivit cãreia prezintã producþii doar pentru copii.
Tot în Stagiunea Colibri. ACTul2, în sãptãmâna dedicatã teatrului din luna martie a acestui
an, Colibri a vernisat la Craiova expoziþia de fotografii Atitudini - Marcel Iureº în imagini,
o producþie a Festivalului Naþional de Teatru - ediþia 2016.
Pentru cã în 2018 Teatrul
ACT Bucureºti marcheazã 20
de ani de la înfiinþare, Colibri
intenþioneazã sã celebreze ºi la
Craiova cele douã decenii de
existenþã ACT în România.
Stagiunea Colibri. ACTul 2 sa deschis în decembrie 2017 cu
producþia „N-ai tu treabã!“, de

Cãtãlin ªtefãnescu, dupã „Dãnilã Prepeleac“ de Ion Creangã, regia: Alexandru Dabija, cu:
Marcel Iureº, Andrei Seuºan,
Alexandru Voicu.
În ianuarie 2018, publicul craiovean s-a bucurat de spectacolul „O intervenþie“ de Mike Bartlett, regia Radu Iacoban, cu Ana
Ularu, Lucian Iftime, scenografia Cezarina Iulia Popescu.
Au urmat alte trei producþii
ale Teatrului ACT Bucureºti: în
luna februarie „LUNGS“, de
Duncan Macmillan, cu Denisa
Nicolae, Liviu Romanescu, regia Nicolae Constantin Tãnase,
scenografia Adeline Andreea
Bãdescu; în luna martie „Absolut!“ dupã Ivan Turbincã de Ion
Creangã, cu Marcel Iureº, în
regia lui Alexandru Dabija; în
aprilie „Constelaþii“ de Nick
Payne, cu Ana Ularu ºi Radu
Iacoban, regia Radu Iacoban,
scenografia Tudor Prodan.
„Stage Dogs“, cu Marcel
Iureº ºi Florin Piersic jr., adaptare (dupã „A life in the theatre“ de David Mamet) ºi regie
Florin Piersic jr., scenografia
Tudor Prodan, a încheiat joi, 24
mai 2018, Stagiunea Colibri.
ACTul 2.
30 mai - 6 iunie 2018
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„Pe aripile
poeziei” la
Biblioteca
Judeþeanã
„Alexandru
ºi Aristia
Aman”

C

a în fiecare an, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”, Secþia pentru copii ºi
tineret, pãstreazã tradiþia ºi sãrbãtoreºte Ziua Internaþionalã a
Copilului prin organizarea concursului „Pe aripile poeziei”.
Elevii din clasele I-VIII, care
cunosc ºi iubesc poezia româneascã ºi universalã, sunt asteptaþi joi, 31 mai 2018, la ora
12.00, în sala „Academician
Dinu C. Giurescu”, pentru a
participa la cea de-a 44-a ediþie
a concursului de recitãri „Pe
aripile poeziei”.
Elevii care se vor înscrie la
concurs vor fi selectaþi de cãtre
profesorii ºcolilor participante.
Concursul „Pe aripile poeziei”
urmãreºte sã evidenþieze talentul interpretativ al copiilor, prezenþa scenicã, dar ºi sã constituie o rampã de lansare pentru
tinerele talente.

Zipper România,
participant activ
la proiectul „România,
o naþiune conectatã”
Z

iua Comunicaþiilor din
acest an s-a desfãºurat
sub mottoul „România,
o naþiune conectatã. Comunicaþiile ºi transformarea digitalã”, în contextul în care societatea, consumatorii ºi mediul
de afaceri se confruntã cu provocãri comune.
Au fost dezbãtute teme precum comunicaþiile ºi transformarea digitalã, viitorul plãþilor
mobile în România, „customer
care” în telecom, securitatea ciberneticã, respectarea datelor
personale în contextul GDPR.
Printre vorbitori s-au aflat
Doru Vijiianu – director general Zipper România, Bogdan
Cojocaru – ministrul comunicaþiilor ºi Societãþii Informaþionale (MCSI), Sorin Grindeanu –
preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Administrare ºi Reglementare în Comunicaþii (ANCOM), Carmen Adamescu –
director executiv comercial – EY
România, Nicolae Oacã – consultant telecom. Alãturi de cei de
mai sus s-au aflat reprezentanþi
ai companiilor din domeniul
telecom (Vodafone, Telekom,
Orange, RDS-RCS) care au susþinut dialogul între mediul legislativ, operatorii de telecomunicaþii ºi furnizorii de soluþii ºi ser-

vicii de automatizare date ºi documente.
Doru Vijiianu, director general al Zipper România, a afirmat
cã „trãim astãzi o nouã revoluþie industrialã, industria 4.0,
marcatã de dezvoltarea constantã a inteligenþei artificiale
ºi a prezenþei internetului în
aproape tot ceea ce facem ºi
întreprindem (…) Actuala revoluþie digitalã va crea oportunitãþi ºi provocãri, business-uri ºi
venituri noi, accesibilitate, interoperabilitate, reguli ºi politici noi”.
Întrebat despre conceptul „o
naþiune conectatã” ºi cum este
privit acesta de cãtre un furnizor de soluþii ºi servicii de prelucrare a datelor ºi documentelor, dl. Vijiianu a punctat: „Perspectiva mea generalã asupra
«naþiunii conectate» este una a
eficienþei, interoperabilitãþii,
accesibilitãþii, a capacitãþii de
adaptare continue ºi a securitãþii crescute a datelor. Pentru
ca acestea sã se concretizeze,
este nevoie de strategiii asumate ºi consecvente, de adoptarea
de cãtre companii a noilor tehnologii din domeniul comunicaþiilor, a inteligenþei artificiale
sau a IOT (Internet Of Things)”.
Zipper România are, conform

directorului sãu, o abordare integratã, optimizând ºi consolidând fluxuri de date ºi documente, de la cele recepþionate de o
companie, la cele generate ºi
pânã la cele care se comunicã.
Indiferent de dimensiunea
companiilor sau de domeniul în
care activeazã, este cert cã managementul fluxurilor de documente, managementul riscului ºi
al costurilor, adaptarea la lumea
digitalã, calitatea ºi securitatea
datelor sunt provocãri cu care se
confruntã acestea, iar folosirea
de sisteme complete de automatizare a datelor ºi documentelor
este una dintre soluþii.
Referindu-se la conceptul Zipper Works 360, pentru un management corect al datelor ºi documentelor, dl. Vijiianu a afirmat
cã „am convingerea cã digitizarea ºi abordarea END TO END
360 sprijinã mediul de business
ºi pe cel administrativ”.
Sorin Grindeanu, preºedintele ANCOM, s-a referit la tendinþele ºi nevoile clienþilor, care
sunt tot mai conectaþi la noile
tehnologii. Domnia-sa a menþionat scãderea numãrului de cartele prepaid, creºterea traficului
în roaming ºi a utilizãrii tehnologiei 4G cu peste 34%. La rândul sãu, Bogdan Cojocaru, ministrul comunicaþiilor, a reamintit o serie de aplicaþii ºi facilitãþi puse la dispoziþia cetãþenilor pentru a avea o Românie din
ce în ce mai conectatã, precum
Agenda Digitalã – SEAP, ghiºeu.ro, Punct unic control,
Cloud Guvernamental (aflat în
consultare publicã) ce vizeazã
interacþiunea cu alte ministere,
dar ºi Securitatea Ciberneticã.

Despre Zipper
România

Publicitate

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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.
30 mai - 6 iunie 2018

Doru Vijiianu – director general Zipper România

Parte dintr-un grup de firme
cu prezenþa în 5 þãri din SudEstul Europei, cu douã centre de
procesare în România ºi Moldova, Zipper acoperã nevoile
companiilor de a-ºi optimiza
fluxurile interne. Soluþiile ºi
serviciile de prelucrare a datelor ºi a documentelor recepþionate, vehiculate sau expediate
dintr-o companie, asigurã un
suport solid pentru reducerea
costurilor ºi a timpului de prelucrare.
www.indiscret.ro

Cea mai mare crizã de mediu
din Europa, în inima
Parcului Naþional Domogled
25 de activiºti au protestat, la sfârºitul sãptãmânii trecute, în mijlocul Parcului Naþional
Domogled – Valea Cernei împotriva exploatãrilor forestiere din parcurile naþionale. Aceºtia au
desfãºurat peste stâncile din zona Cerniºoara
douã bannere uriaºe (96 metri pãtraþi, respectiv
64 mp) cu mesajul „STOP exploatãrilor în parcurile naþionale” în limbile românã ºi englezã,
adresat Ministerului Mediului. Scopul acþiunii a
fost de a atrage atenþia publicului internaþional
cu privire la distrugerea deliberatã ºi acceleratã
a pãdurilor din parcurile naþionale, aceasta
reprezentând cea mai mare crizã actualã a
naturii din Europa.

P

rotestul a început la sosirea oficialilor Romsilva care îl însoþeau pe
europarlamentarul austriac
Thomas Waitz, aflat într-o vizitã de documentare în ariile protejate de interes european din
România. Printre oficialii Romsilva surprinºi de protest s-au
numãrat ºi Dragoº Mihai, ºef
serviciu arii protejate, ºi Ioan
Gaºpar, directorul administraþiei Parcului Naþional Domogled – Valea Cernei. La discuþii
a asistat ºi a participat ºi vicepreºedintele Senatului, domnul
Mihai Goþiu, îngrijorat de situaþia parcurilor naþionale. Gabriel
Pãun, preºedintele Agent Green, a reproºat oficialilor Romsilva faptul cã nu cunosc ºi nu
respectã definiþia parcurilor naþionale: ”Sunteþi în ilegalitate.
În parcurile naþionale nu sunt
permise exploatãrile. Sunt permise doar activitãþi tradiþionale
ale comunitãþilor locale. Or, în
parcurile administrate de Romsilva comunitãþile locale nu primesc nimic ºi asistã neputincioase cum sute de mii de cubi
de lemn din pãdurile devastate
pleacã la export. Cele din Domogled ajung chiar ºi în China.
Alte þãri europene plãtesc bani
grei sã îºi renatureze pãdurile
din parcurile naþionale ºi Romsilva taie în pãduri naturale seculare ºi chiar virgine. De ce?”

„Pãdurea vrea
sã fie tãiatã” –
a rãspuns Gaºpar
Cel puþin 382.000 m.c. de
lemn au fost exploataþi comercial din parcurile naþionale doar
în ultimul an, potrivit datelor
din SUMAL, baza de date naþionalã oficialã pentru pãduri.
Parcul Naþional Domogled a
fost cel mai afectat de tãieri în
ultimii 10 ani. Cel puþin 123.000
www.indiscret.ro

m.c. de lemn au fost exploataþi
doar în ultimul an. Nici mãcar
50% din suprafaþa parcului Domogled nu sunt oficial sub protecþie strictã. Exploatãrile forestiere sunt omniprezente în acest
parc, chiar ºi în pãdurile seculare din mijlocul parcului. Zona
Cerniºoara a început sã fie tãiatã în anul 2017, adicã exact când
1.367 hectare de pãdure de aici
ar fi trebuit sã intre în Patrimoniul Mondial UNESCO, obiectiv ratat. Douã parcele au fost
deja tãiate anul trecut (6A ºi
8B), europarlamentarul austriac
afirmând la faþa locului cã: ”În
afarã cã într-un parc naþional nu
ar trebui sã se taie, din ce vãd
aici, firmele care au tãiat ar trebui sã fie la tribunal pentru cum
au lucrat ºi au pus în pericol viaþa lucrãtorilor”, a spus Waitz.
Protestul din 26 mai s-a desfãºurat chiar la baza parcelei 2A,
una dintre parcelele planificate
pentru a fi tãiatã în perioada
imediat urmãtoare. Parcela 27C

este de asemenea planificatã
spre a fi tãiatã vara aceasta, deºi
este situatã în mijlocul zonei
rãmase intacte din bazinul Cerniºoara. ”Nu pot sã înþeleg cum
veþi ajunge la parcela 27C,
domnule Dragoº Mihai. Este
junglã acolo. Este sãlbatic. Nici
mãcar la picior nu putem ajunge acolo. Veþi dinamita versanþii, ce veþi face?”, a întrebat
Pãun. „Pãi renunþãm la parcela
27. Nu se mai taie”, a spus Dragoº Mihai.
„Romsilva este totuºi doar
administratorul parcurilor naþi-

de ºtiinþã care au semnat un
memorandum pentru a proteja
parcurile naþionale. Acestea au
fost depuse încã de la 12 martie. Pãdurile parcurilor naþionale
acoperã doar 1% din suprafaþa
României, dar acestea înseamnã întreg universul pentru mii
de specii de florã ºi de faunã ºi
adãpostesc pãduri primare, lupi,
râºi ºi urºi. Discuþiile politice au
eºuat, aºa cã am decis sã ridicãm tonul chiar din mijlocul
pãdurilor rãnite pentru a alerta
publicul ºi instituþiile europene“, a adãugat Pãun.

onale. Din confruntarea de la
protest am înþeles cã Romsilva
nici mãcar nu face diferenþa între pãdurile de producþie ºi cele
de protejat. De vinã este de fapt
Ministerul Mediului, care nici
pânã astãzi nu a binevoit sã rãspundã dorinþei oamenilor care
au semnat petiþia ºi oamenilor

„Arborii din spatele acestor
bannere uriaºe sunt deja marcaþi
spre a fi tãiaþi. Dar parcurile naþionale au fost de asemenea desemnate drept situri europene
protejate Natura 2000. Degradarea pãdurilor naturale nu este
permisã potrivit directivelor europene. Drama din România de-
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pãºeºte cu mult dezastrul din
Parcul Naþional din Bialiowieza
din Polonia, pentru care Curtea
Europeanã de Justiþie a anunþat
sancþiuni de milioane de euro.
Cerem Comisiei Europene sã
stopeze aceste tãieri pentru a preveni sancþionarea României”, a
spus Matthias Schickhofer, consultant senior al Fundaþiei Internaþionale EuroNatur.
În prezent, niciunul dintre
cele 13 parcuri naþionale nu corespund regulilor IUCN, iar România nu are nici mãcar un plan
pentru a le respecta. Din contrã, în anumite parcuri, Romsilva forþeazã reducerea suprafeþelor de non intervenþie, iar Ministerul Mediului nu se opune.
„Aceastã tendinþã este diabolicã. Nu doar România, ci întreaga Europã va pierde acest tezaur
natural. Dacã eºuãm sã stopãm
aceastã drama, cele mai multe
pãduri de paradis vor dispãrea
curând, pentru totdeauna”, a
încheiat Pãun.
EuroNatur ºi Agent Green
solicitã Ministerului Mediului
sã:
- stopeze imediat toate exploatãrile forestiere din parcurile naþionale;
- sã respecte toate regulile ºi
principiile IUCN în toate parcurile naþionale;
- sã aloce suficient buget de
stat pentru administrarea parcurilor naþionale;
- sã restructureze toate consiliile ºtiinþifice ale parcurilor
naþionale, alegând doar oameni
de ºtiinþã independenþi pentru
conservarea biodiversitãþii.
Asigurã cã membrii comunitãþilor locale de pe raza parcurilor naþionale nu vor mai avea
nimic de pierdut ºi li se vor oferi
suficiente compensaþii ºi facilitãþi pentru restricþiile impuse de
regimul de non intervenþie.

30 mai - 6 iunie 2018
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Activitãþi
duhovniceºti
desfãºurate
la ªcoala
de Subofiþeri
de Jandarmi
Drãgãºani

ACTUALITATE

30 mai - 6 iunie 2018

rintele Luca-Georgian Sîia de la
Parohia Valea Bisericii-Orleºti,
care a amintit cã „în fiecare lunã
mai, la data de 14 ale lunii, facem pomenire ºi celor ce s-au
jertfit ºi au suferit în temniþele
comuniste, pentru demnitatea
fiecãrui român ºi apãrarea identitãþii religioase ºi culturale a
poporului român, fapte legiferate de Parlamentul României
prin Legea 127/2017”.
Pãrintele Protoiereu Ion Dumitraºcu a transmis binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Arhiepiscop Varsanufie, iar pãrintele
Marin Drãguþ a adus mulþumiri
conducerii ªcolii de Jandarmi
Drãgãºani, corpului didactic,
preoþilor, cât ºi elevilor participanþi.
În partea finalã a evenimentului comemorativ, pãrintele
Petriºor Nicolae, de la Inspectoratul de Jandarmi Caraº-Severin, alãturi de pãrintele Bãlã
Nicolae, de la Inspectoratul de
Jandarmi Dolj, au susþinut un
referat despre rolul Bisericii în
realizarea Marii Unirii, iar pãrintele Ioan Mihalache, de la
Unitatea Militarã de Ofiþeri
Vâlcea, a menþionat cã „vitejia
ostaºului român de odinioarã se
cere trãitã ºi în inimile românilor de azi, spre a pãstra neamul
unit ºi credinþa vie”.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

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

C

u binecuvântarea Înalpreasfinþitului Pãrinte
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în perioada
dintre sãrbãtorile Înãlþãrii Domnului ºi Pogorârii Duhului
Sfânt, în Protoieria Drãgãºani
au avut loc mai multe evenimente religios-culturale ºi educative, care marcheazã împlinirea a o sutã de ani de la înfãptuirea României Mari, de la 1
decembrie 1918.
Astfel, prin implicarea preotului militar Marin Drãguþ, conducerea ªcolii de Subofiþeri de
Jandarmi Grigore Alexandru
Ghica din Drãgãºani a organizat Simpozionul intitulat Biserica ºi Armata, pilonii unitãþii
de credinþã ºi neam în realizarea Marii Uniri din 1918. Evenimentele au fost marcate prin
sãvârºirea Sfintei Liturghii la
biserica Unitãþii ªcolare, de cãtre un sobor de preoþi militari ºi
de mir în frunte cu Pãrintele
Protoiereu Ion Dumitraºcu, în
mijlocul cadrelor didactice ºi
elevilor militari.
Partea a doua a însemnat slujba de pomenire a tuturor ostaºilor români, jertfiþi în anii glorioºi ai Primului Rãzboi Mondial, arborarea tricolorului românesc la Monumentul eroilor
din incinta unitãþii ºcolare, urmate de un cuvânt elogios adus
celor comemoraþi de cãtre pã-

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
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Craiova –
nouã zile de
sãrbãtoare

EVENIMENT

Festivalul de folclor
pãstoresc „Învârtita
Dorului”, de la Vaideeni,
va avea loc pe 24-25 iunie
În zilele de 24 ºi 25 iunie 2017, în localitatea
Vaideeni, din judeþul Vâlcea, are loc cea de-a
50-a ediþie a Festivalului de folclor pãstoresc
„Învârtita Dorului”. Potrivit primarului Achim
Daniel Bãluþã, în acest an centenar pentru
România ºi care marcheazã ºi o jumãtate de
secol de la debutul festivalului, vor participa
artiºti populari din toate zonele þãrii.

C

raiovenii vor sãrbãtori cea de-a
XXII-a ediþie a
“Zilelor Municipiului
Craiova” în perioada 1– 9
iunie 2018. Conceput ca
un eveniment divers, interactiv ºi dinamic, programul manifestãrilor este
unul dintre reperele cele
mai aºteptate de cãtre craioveni pentru petrecerea
timpului liber ºi pentru
distracþie. Centrul oraºului, Parcul “Nicolae Romanescu”, Centrul Multifuncþional Craiova, Sala
Polivalentã Craiova sau
Craiova Water Park vor
deveni principalele puncte de atracþie.
Pe parcursul celor nouã
zile de evenimente, vor fi
organizate manifestãri
dintre cele mai variate:
spectacole ºi concursuri
pentru copii, spectacole
lirice, spectacole folclorice, manifestãri sportive,
spectacole de teatru, concerte, expoziþii, diverse
concursuri, expoziþie de
flori, proiecte de educaþie
non-formalã, evenimente
de artã alternativã etc.
www.indiscret.ro

A

nsamblul Folcloric
“Maria Tãnase” vine
în cadrul evenimentului cu un proiect dedicat
Centenarului Marii Uniri.
Sub titlul “Se întâlneºte român cu român”, se va crea
o punte de legãturã între zonele folclorice româneºti –
regiuni istorice ale României.
Astfel, în fiecare zi, de luni
4 iunie ºi pânã vineri 8 iunie 2018, în Piaþa Mihai Viteazul ansambluri renumite
de profesioniºti din þarã vor
concerta pentru craioveni:
Ansamblul Folcloric “Timiºul”, Ansamblul Artistic
Profesionist “Criºana”
Oradea, Ansamblul Folcloric “Busuiocul” Bacãu, Ansamblul Folcloric “Cindrelul Junii Sibiului” ºi Ansamblul Folcloric “Maria
Tãnase” Craiova.
ntr-un decor inedit – în
Parcul “Nicolae Romanescu”, zona lacului,
un proiect muzical de anvergurã iniþiat de Opera Românã Craiova va fi prezentat publicului pe data de 6 iunie
2018. Este vorba despre opera “Tosca”, pusã în scenã de
artiºtii Operei, sub bagheta

Î

de Marielena Popa

dirijorului Walter Attanasi,
cãrora li se alãturã nume
mari din scena liricã mondialã: Ramon Vargas (tenor) ºi Joanna Parisi (sopranã).
n ultima searã de
spectaco-le - sâmbã
tã, 9 iunie 2018, vor
concerta pe scena din Piaþa “Mihai Viteazul” Adda, Guess Who ºi Loredana. Seara se va încheia cu un spectacol de lasere ºi imagini 3D, conceput special pentru acest
eveniment.
Partea comercialã va fi
organizatã în zona centralã ºi va avea urmãtoarele
repere:
¾ Expoflora: vineri 1 –
duminicã 3 iunie 2018
¾ zona non-food: luni 4
– duminicã 10 iunie 2018
¾ zona food: joi 7 – duminicã 10 iunie 2018
¾ Salon Auto: joi 7 – duminicã 10 iunie 2018.
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www.primariacraiova.ro//
facebook Zilele Municipiului Craiova //
facebook Primaria Municipiului Craiova.

„Ne dorim ca în 2018 sã facem, la Vaideeni, o reuniune a
tuturor românilor, pentru cã se
împlinesc 100 de ani de când a
fost creatã România Mare. De
aceea, am invitat ansambluri din
toate zonele þãrii: Ardeal, Muntenia, Moldova, Oltenia, Dobrogea, Banat, Criºana, Maramureº.
Este pentru prima datã când vor

fi laolaltã atât de mulþi. Sãptãmâna viitoare, vom definitiva ºi
programul manifestãrii care, credem noi, va fi de neuitat”, spune
primarul Bãluþã.
Festivalul ”Învârtita Dorului”
este organizat în parteneriat cu
Ansamblul Junii Sibiului, care
este cea mai veche formaþie de
dansuri populare a României ºi
una dintre cele mai vechi din
Europa.

Primãria Pãuºeºti-Mãglaºi
pregãteºte
“Sãrbãtoarea teiului”

E

xecutivul Primãriei Pãuºeºti-Mãglaºi, din judeþul
Vâlcea, propune pentru
ºedinþa ordinarã din 30 mai a.c.

alocarea sumei de 60.000 lei din
bugetul local pe 2018 pentru organizarea Zilei comunei. Potrivit primarului Alexandru Dediu
(foto), manifestarea, denumitã
„Sãrbãtoarea teiului”, va avea
loc pe 29 iunie, de Sfinþii Petru
ºi Pavel.
„Cu acest prilej, vor fi premiaþi elevii merituoºi din comuna noastrã, iar copiii de la ºcoala gimnazialã vor susþine un
spectacol. Pe scena din centrul
localitãþii vor cânta Rapsodia
Vâlceanã, Andreea Bãnicã, Armin Nicoarã, Claudia Ionaº ºi
Olguþa Berbec. Vom încheia
sãrbãtoarea cu un foc de artificii”, spune primarul. Acesta a
mai declarat cã, tot în cadrul
ºedinþei consiliului local din 30
mai, va fi dezbãtut ºi votat Proiectul de hotãrâre privind rectificarea bugetului local pe anul
2018.
(M.P.)
30 mai - 6 iunie 2018

New Stars Bucureºti
a câºtigat etapa zonalã
a Campionatului Naþional
de Fotbal Juniori U11
n perioada 24 – 26 mai, la
Râmnicu Vâlcea s-a desfãºurat etapa zonalã a Campionatului Naþional de Fotbal
U11, la care au participat, împãrþite în douã grupe, opt echipe de juniori, câºtigãtoare ale
campionatelor judeþene din Olt,
Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinþi,
Hunedoara, precum ºi din Bucureºti, printre ele numãrânduse ºi selecþionata Sport Club
Municipal (SCM) Râmnicu
Vâlcea. Evenimentul a fost organzat de Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.

Î

Bucureºtenii
au luat totul
Competiþia a fost câºtigatã
de AS New Stars Bucureºti,
care a învins cu 7-2 pe Pandurii Tg. Jiu, asigurîndu-ºi prezenþa în etapa semifinalã, programatã sã se desfãºoare în prima decadã a lunii iunie. Bucureºtenii de la AS New Stars au
luat, practic, toþi laurii victoriei, inclusiv premiile pentru
cel mai bun jucãtor ºi cel mai
bun portar. În prima zi a competiþiei, joi, 24 mai, pe Stadionul din Zãvoi, au fost progra-
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Râmnicu Vâlcea: 16 echipe de bãieþi ºi de
fete participã la Cupa Copilãriei la fotbal

S

port Club Municipal
Râmnicu Vâlcea anunþã cã pe 1 iunie, de Ziua
Copilului, se va desfãºura la
Râmnicu Vâlcea competiþia de
fotbal ”Cupa Copilãriei”.

”Evenimentul va avea loc
pe Stadionul Zãvoi, începând
cu ora 9.00, ºi vor participa
16 echipe, atât de bãieþi cât ºi
de fete, din Râmnicu Vâlcea,
dar ºi din judeþul Vâlcea”, a

declarat Jean Turmacu, preºedintele secþiei Fotbal a Clubului din Zãvoi. Potrivit acestuia, toþi participanþii vor
primi tricouri, medalii ºi diplome.

Extrema stângã Ana Maria Popa
a semnat cu HCM Râmnicu Vâlcea

C

omponentã a lotului naþional de senioare al
României, extrema
stângã Ana Maria Popa (fostã
Iuganu) a semnat cu HCM
Râmnicu Vâlcea, a anunþat clubul vâlcean de handbal.
”Vâlcea a fost o provocare,
o propunere interesantã, am
decis sã o accept ºi datoritã
proiectului care se construieºte acum. Îmi doresc doar sã facem performanþã ºi sã ocupãm
un loc cât mai bun în sezonul
viitor, sã obþinem o medalie.
Vin aici pentru performanþã
maximã, îmi doresc un parcurs
lung ºi în Cupa EHF. Important este sã ajut echipa cât de
mult pot ºi sã se cunoascã un
plus prin venirea mea aici.

Sunt foarte bucuroasã cã am
fãcut aceastã alegere, sper sã
fie totul bine”, a declarat Ana
Maria Popa dupã ce a semnat

cu HCM.
Noua jucãtoare a HCM-ului
are 28 de ani ºi a evoluat în ultimii ani la Roman.

Activitatea SC APAVIL în perioada 21 – 25 mai 2018

C APAVIL SA a desfãºurat ºi în perioada 21 –
25 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 strada ªtirbei Vodã.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util, pierderile de apã potabilã pe strada
Danil Ionescu intersecþie cu
30 mai - 6 iunie 2018

mate urmãtoarele partide:
10.00: AS NEW STARS - FC
INTERSTAR
11.00: SPORT KIDS DROBETA - SCM RÂMNICU
VÂLCEA
12.00: PANDURII TG. JIU DINAMIK CRAIOVA
13.00: CS‘ CORABIA - ACS
PRIMAVERA DEVA
16.00: FC INTERSTAR SCM RÂMNICU VÂLCEA
17.00: AS NEW STARS SPORT KIDS DROBETA
18.00: DINAMIK CRAIOVA
- ACS PRIMAVERA DEVA
19.00: PANDURII TG. JIU –
CSª CORABIA.
Vineri, 25 mai, sunt programate alte 4 partide:
10.00: SPORT KIDS DROBETA - FC INTERSTAR
11.00: SCM RÂMNICU
VÂLCEA - AS NEW STARS
12.00: CSª CORABIA - DINAMIK CRAIOVA
13.00: ACS PRIMAVERA
DEVA - PANDURII TG. JIU.
Finala competiþiei zonale s-a
desfãºurat sâmbãtã, 26 mai, între orele 11.00 ºi 12.00, când sau confruntat liderii celor douã
grupe.

Calea lui Traian.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor,
bd. Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE:
- continuã lucrãrile pentru
reabilitarea reþelelor de apã potabilã ºi branºamente pe strãzile Carol I, Regina Maria, ªtirbei Vodã, Gabriel Stoianovici,
Pãtraºcu Vodã ºi Mircea Vodã;
- s-a executat branºament apã

potabilã pe strada Constantin
Dãlban nr. 12, urmând sã se continue cu amenajarea terenului;
- au fost executate 2 racorduri noi de canalizare menajerã pe Calea lui Traian, Bl. L,
sc. F ºi D;
- s-a continuat cu 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 desfundarea,
curãþarea ºi spãlarea mecanizatã a reþelelor de canalizare menajerã la urmãtoarele adrese: str.
Rapsodiei – Bl. H1, sc. C; str.
Sacerdoþeanu – nr. 73-74; str.
Ostroveni – Bl. A14, sc. A, B,
C; str. I.C. Brãtianu – Bl. C18,
sc. A, B, C; Budeºti – nr. 163;
str. Calea lui Traian – Bl. L, sc.
D; str. Lucian Blaga – Bl. A42/

1, sc. A, B; str. Nicolae Iorga –
Bl. A23, Bl. A25; str. Anto Pann
– nr. 4-6; str. Regina Maria Bl.
22, sc. 4-5.
17 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
aceastã perioadã au fost montate 17 apometre, dintre care 7
verificate ºi înlocuite ºi 10 montaje apometre noi ºi au fost realizate 5 lucrãri de intervenþie la
contoarele de apã rece montate
în reþea. De asemenea, au fost
întocmite 13 avize de amplasament ºi 2 avize tehnice.
www.indiscret.ro

Competiþie de kickboxing,
gãzduitã de Centrul
Multifuncþional Craiova

de Virgil Dumitrescu

SPORT

O
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Cu mâinile
pe Cupa României

ltenia, Brazilia României. Pozitivism, exuberanþã, creativitate. Dacã
Mitriþã nu ar fi existat, trebuia
sã-l inventeze cineva. Douã
garnituri de tren, cu 18.000 de
”frumoºi nebuni” ai sudului,
Olteniadã în toatã regula, au
încins tribunele care aveau sã
ritmeze într-un glas ”Aºa e la
Craiova, aºa e la Craiova”. Cea
de-a ºaptea Cupã a României sa lãsat aºteptatã 25 de ani, ca o
femeie cu ºtaif, ultima întâlnire
de acest fel datând din 1993:
Universitatea Craiova – Dacia
Unirea Brãila 2-0. Un trofeu
plãtit scump, din pãcate, prin
accidentarea gravã a lui Emil
Sãndoi. Au înscris Cristian Vasc
(81) ºi Gicã Craioveanu (88),
cel ce, cu patosul sãu inconfundabil, avea sã amendeze sfertul
de veac absenteist. Ultima redutã pânã la cucerirea trofeului
cu numãrul 7 a fost Hermannstadt, recent promovatã în
Liga I, sub mandatul lui Pelici.
O redutã fãrã cine ºtie ce pretenþii pe o Naþional Arena cu
imn naþional, eºarfe ºi galerie
ca pe ”Ion Oblemenco”. Un gazon perfect pentru trio-ul de viteziºti Gustavo - Mitriþã - Bãluþã, primul (min. 29) ºi al doilea (58) parafând victoria incontestabilã a echipei antrenate de italianul Devis Mangia.
Acesta are meritul de a fi reaprins orgoliile uºor declinate ale
oltenilor, spiritul pandur, în paradigmã istoricã, dacã nu vi se
pare pretenþios. ªi a procedat cu
tact, calm ºi rãbdare. A construit, a ºlefuit, a suferit ºi a junaþional, spectatorii urmând sã
aibã parte de o serie de surprize
plãcute în ceea ce priveºte prestaþia sportivilor. Întrecerea
sportivã va debuta încã de la ora
11.00, atunci când vor evolua
peste 100 de sportivi amatori,
cu vârste cuprinse între 5 ani ºi
30 de ani, copii, juniori ºi tineri,
fete ºi bãieþi. Precizãm cã accesul publicului la competiþia de
amatori este gratuit, aceasta fiind inclusã în cadrul evenimentului “Zilele municipiului Craiova 2018”.
Începând cu ora 18.00, semiprofesioniºtii vor evolua, într-o
galã de excepþie, în 15 meciuri
care se anunþã extrem de interesante, þinând cont de pregãti-

rea fizicã ºi tehnicile de luptã impresionante pe care
sportivii le-au dobândit datoritã antrenamentelor foarte
dure.
Program:
11.00 – 15.00 - meciuri
amatori,
18.00 – 22.00 – meciuri
semiprofesioniºti.
Competiþia sportivã este
organizatã de cãtre CS Power
Gym Craiova, Fundaþia
Anya, RefreshBrand – agenþie de publicitate, Direcþie
Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj, cu suportul Mirage Ballroom, Bella Donn,
Emanuel Project, Dr. Freon,
Eurogenetic.

bilat. Meritã sã-i trecem în revistã pe cei aureolaþi duminicã,
27 mai, când, jucãtori ºi public,
ºi-au fabricat un revelion ”de
milioane”: Mitrovici – R. Popa,
Kelici, Tiago Ferreira – Martici,
Mateiu, Zlatinski, Bancu – Gustavo, Bãluþã (Dimitrov), Mitriþã (Burlacu). A fost anul Cupelor în Bãnie, nu multe, douã,
zâmbind a râde spre unii ºi alþii. CSU Craiova a încheiat
campionatul pe locul trei, evoluând ofensiv cum nu au arãtat
CFR Cluj (campioana) ºi FCSB
(vicecampioana) luate împreunã. ªi totuºi, la rece, diferenþa
de golaveraj e zero. Obiectivul
propus de suporteri, acela de
accede în grupele UEL, este
unul ambiþios, dar legitim,
având în vedere disponibilitãþile arãtate de echipã. Atenþie,
însã! Atunci când campioana
încaseazã 4-0 de la o adversarã
ca APOEL Nicosia ºi apoi rateazã un alt play-off, mai accesibil, e clar cã lucrurile nu sunt
simple. Iar dacã lui Mitriþã îi va
reuºi transferul la Villareal, cum
se-aude, asta presupune o nouã
reconstrucþie a ansamblului din
care pleacã, nu mai ºtim a câta.
Nu încape îndoialã, ”Campioana unei mari iubiri” dispune de
cap ºi pajurã încât sã prindã
aripi europene. O aºteaptã, în
turul III UEL, urne grele, în
care sunt introduse nume precum Sevilla, Zenit, Feyenoord,
Beºiktaº, Olympiakos, AZ Alkmaar, FC Copenhaga etc. Nici
CFR Cluj, nici FCSB ºi nici FC
Viitorul nu vor fi scutite de griji.
ªi ce griji!

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686
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S Power Gym Craiova va organiza, în
data de 1 iunie 2018,
la Centrul Multifuncþional
Craiova, evenimentul „Kickboxing Talents“, manifestare care se adreseazã sportivilor semiprofesioniºti ºi
amatori, scopul acestuia fiind
promovarea tinerelor talente
ºi punerea în evidenþã a sportivilor din zona de Sud-Vest
a þãrii.
În cadrul unei conferinþe,
marþi, 29 mai 2018, organizatorul competiþiei, Ionuþ
Pucã, a declarat cã acest eveniment sportiv include o serie de noutãþi în ceea ce priveºte kickboxingul la nivel
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Crampoane

SAVEPETS
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Publicitate

Cea mai industrializatã comunã
din Vâlcea scapã de coºmarul
unui drum nereparat de 40 de ani
DJ 678, cel mai lung drum judeþean din Vâlcea,
care trece ºi printr-o comunã cu un parc industrial puternic, va fi reabilitat cu fonduri europene nerambursabile, printr-un proiect al Consiliului Judeþean Vâlcea. Lucrãrile vor începe în
aproximativ ºase luni ºi se vor încheia la
sfârºitul lui noiembrie 2021. Recent, a fost
semnat contractul de finanþare ºi urmeazã sã
fie scoasã la licitaþie execuþia lucrãrii care se
ridicã la circa 150.000 lei.
de Marielena Popa

D

Iuliana Tudor
ar putea învârti
dorul la Vaideeni
Programul muzical al celebrului festival de folclor
pãstoresc ”Învârtita Dorului”, de la Vaideeni, ar putea fi prezentat în acest an
de vedeta TVR Iuliana Tudor, de la ”O datã-n viaþã”.
Superb! Deocamdatã, se
poartã negocieri.

O soluþie pentru
paraîndãrãt?
Umblã vorba cã pe piaþa
de media vâlceanã ar circula o maºinã de încasat bani,
mascatã într-o fiþuicã recent
tipãritã. Fiþuica în cauzã
este distribuitã pe la primãrii (hopa!), firme de construcþii (hopa, hopa!!!) ºi,

rumul care are circa
38,5 kilometri ºi nu a
mai fost modernizat în
totalitate de 40 de ani trece prin
localitãþile Budeºti, Galicea,
Olanu, Drãgoeºti ºi ajunge la
Câmpu Mare - Dobroteasa, judeþul Olt. Peste 150.000 de lei
vor fi investiþi în acest drum, pe
o distanþã de 38,554 kilometri.
Ion Vlãdulescu (foto), primarul din Budeºti, a declarat cu
ocazia semnãrii contractului de
finanþare cã acest drum reabilitat înseamnã noi oportunitãþi,
atât pentru locuitorii comunei,
cât ºi pentru firmele din parcul
industrial Budeºti, care au creat
peste 3.000 de locuri de muncã.
„Este un proiect foarte important pentru localitãþie noastre, inclusiv pentru Budeºti. Era
un drum judeþean într-o stare
de degradare avansatã, þinând

întru derutare, pe la saloanele de coafat. Lumea zice
cã ºmecheria asta ar aparþine unor suspuºi ºi este, de
fapt, o soluþie pentru paraîndãrãt. Nu-i bai, Penitenciarul Colibaºi se aflã în
zonã.

Pe scaunul
prefectului parcã
se întâmplã ceva
Se aude cã Partidul Ecologist l-ar susþine pe ªtefan Pralã pentru funcþia de
prefect al judeþului Vâlcea.
Cele mai recente declaraþii ale primarului Gutãu, în
legãturã cu Florian Marin,
prefectul de sorginte PSD,
parcã, parcã ar alimenta
zvonul. Sã îl sacrifice PSD
pe Marin? Orice este posibil.

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

cont de vechimea acestei artere
de peste 40 de ani, perioadã în
care s-au fãcut intervenþii, dar
nu masive. Pentru Budeºti, care
este o localitate într-o dezvol-

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.
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Pensiunea Siva
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tare bunã, þinând cont cã în comuna noastrã îºi au activitatea
câteva firme care au creat foarte multe locuri de muncã, iar
transportul la unitãþile de producþie se face pe acest drum judeþean, modernizarea DJ678
înseamnã foarte mult. Înseamnã la fel de mult ºi pentru locuitori care astfel scapã de un
drum adesea impracticabil. (...).
Sunt sigur cã acest proiect va fi
dus la un sfârºit ºi mulþumesc
Consiliului Judeþean Vâlcea ºi
ADR Sud-Vest Oltenia”, a spus
primarul Vlãdulescu.

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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Indiscreþii
de Vâlcea

