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ADMINISTRAÞIE
de Cosmin Pretorian
n timp ce oraºul se zbate
într-o mediocritate socioeconomicã înfiorãtoare
pentru viitorul locuitorilor sãi,
Consiliul Local Craiova ºi Executivul primãriei se vãd târâte
într-un scandal creat artificial
doar pentru a da impresia cã
fotbalul craiovean este reprezentat nu doar de echipa lui Ro-

Î

Câplea, principiul ºi politica
taru, Universitatea Craiova, câºtigãtoarea Cupei României în
acest sezon, ci ºi de falimentara
echipã a lui Adrian Mititelu, FC
U Craiova. În numele unui aºazis principiu, aplicabil selectiv
în cazul lor, consilierii locali liberali s-au trezit peste noapte
drept vajnici apãrãtori ai nedreptãþilor sportive înfãptuite de social-democraþii craioveni. Dând
frâu unei imaginaþii bogate, unul
dintre starurile liberale în devenire, Doru Câplea, a fãcut abstracþie de faptul cã, atât pe persoanã fizicã, cât ºi pe persoanã

juridicã prin puzderia de firme
ºi asociaþii pe care le patroneazã, Adrian Mititelu are a vãrsa
la bugetul local câteva milioane
de euro, ºi a sãrit la gâtul pesediºtilor cã nu dau dovadã de
echitate în tratarea celor douã
echipe ale oraºului. Câplea ºi
implicit toþi liberalii considerã cã
primarul Genoiu ºi colegii lui
din PSD fac o mare greºealã din
punct de vedere economic cã nu
închiriazã arena „Ion Oblemenco“ ºi echipei de Liga a IV-a a
lui Mititelu. Evident, tânãr fiind,
îl putem scuza pe liberal cã nu

are cunoºtinþã de faptul cã ani
de-a rândul Mititelu a avut exclusivitate în a folosi vechiul
„Ion Oblemenco“ ºi a plecat de
acolo luat pe sus de „poterã“
pentru cã ani nu ºi-a plãtit chiria. Ceea ce nu se poate scuza în
nicio situaþie este clamarea unor
false principii economice pentru
a justifica atacul asupra unui
simbol al oraºului Craiova, aºa
cum este clubul Universitatea
Craiova, doar pentru a încerca
sã dai la gioale pesediºtilor. E
drept, succesul echipei de fotbal
ar putea sã le vâre în desaga elec-

toralã câteva procente socialdemocraþilor, dar pânã la urmã
este meritul unei vizionare pesediste, Lia Olguþa Vasilescu,
ºi seriozitãþii unor investitori,
precum Rotaru, Andrici ºi
Bece, cã Universitatea Craiova a redevenit un nume de referinþã în fotbalul românesc.
Poate peste doi ani, ºi liberalii,
câºtigând alegerile, vor avea
ocazia sã facã ceva mãreþ pentru sportul din acest oraº, însã
calea aleasã acum de a culege
voturi mã face sã cred cã nu vor
avea aceastã ºansã.

USL a mai murit o datã în CLM Craiova, iar alianþa
PSD – ALDE nu se simte nici ea prea bine
Dilema pesediştilor de la Cr
aio
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oat
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Genoiu, trecut
la cura cu Sirop

Problemele socialdemocraþilor craioveni
cu formaþiunile politice conlocuitoare din
Consiliul Local Municipal s-au arãtat la
ultimele douã ºedinþe
de plen, când aleºii
PNL i-au ars cu vorba,
iar cei ai ALDE numai
cu fapta, refuzându-le
ajutorul la vot, când
pesediºtii s-au trezit
subit în crizã de personal.
de Nicuºor Fota

D

ouã dintre proiectele de
hotãrâri aflate pe ordinea de zi a ºedinþei de
sãptãmâna trecutã au stârnit
scandalul: cel privind delegarea
serviciului de transport în comun cãtre SC Rat Craiova SRL,
aparent o banalitate, ºi cel privind repingerea cererii srl-ului
care administreazã FCU Craiova de a avea acces pe stadionul
”Ion Oblemenco”. Reprezentanþii PNL în consiliul local au
anunþat de altfel dinaintea
ºedinþei de plen cã nu vor vota
cele douã puncte sensibile, invocând un litigiu aflat pe rolul
instanþelor în cazul RAT, respectiv nevoia de bani a municipalitãþii în cazul stadionului.

Imn nou în CLM?
„Mai bine pesedist
decât hitlerist”
Cu toate acestea, un alt punct
intrat în dezbaterea consilierilor locali a încins atmosfera,
aducând vorbe grele, unele în
6 - 12 iunie 2018

premierã absolutã, în contrele
dintre liberali ºi pesediºti. Era
vorba, culmea, de un punct la
care se loveau pesediºtii între ei:
propunerea executivului PSD al
Primãriei Craiova de înlocuire
din funcþie a administratorului
SC Termo Craiova SRL, Dan
Magla, pesedist cu vechi state
ºi ex-consilier local. Punctul cu
pricina a dezlãnþuit taifunul acuzelor dinspre PNL, cu consilierul Adriana Ungureanu (Vivien)
pe post de prim-solistã. Aceasta i-a acuzat pe social-democraþi
cã încearcã o reglare de conturi
prin intermediul consiliului local ºi cã au þinut opoziþia în ceaþã, nepunând la dispoziþia consilierilor întruniþi în comisii documentaþia aferentã proiectului
respectiv. „Unde sunt actele? La
noi la comisia de servicii publice n-a ajuns nimic. L-am întrebat pe directorul dumneavoastrã Glãvan (adjunct al direcþiei
de servicii publice a primãriei
– n.r.) ºi ne-a spus cã nici el nare niciun act”, a spus Adriana
Ungureanu. La auzul acestor
acuze s-a simþit atins viceprimarul pesedist Stelian Bãrãgan:

„Nu mai dezinformaþi! Actele
au ajuns la comisii. Ieri dimineaþã, la ora 9.00, au ajuns la
mine la mapã, le-am semnat ºi
le-am trimis la comisii”. „Minþi,
domnule, minþi! N-a ajuns niciun act. Minþi! Minþiþi cu toþii!”,
a strigat aleasa PNL. „Doamna
consilier, eu nu mint! Vã rog sã
aveþi mare grijã ce spuneþi!”, a
replicat Bãrãgan. „Dar ce eºti
domnule, hitlerist, de mã ameninþi. Pãi cum sã tac, dacã
minþi”, nu s-a lãsat Vivien. În
cele din urmã, vicele ºi colegii
sãi din prezidiu au promis o
anchetã care sã lãmureascã de
ce au avut nevoie documentele
in discuþie nevoie de mai bine
de patru ore sã parcurgã drumul
de 20 de paºi ºi 20 de trepte dintre biroul viceprimarului ºi sala
de ºedinþe a consilierilor locali,
iar proiectul a trecut.

Proiecte adoptate
în reluare
Nu la fel de norocoase au fost
celelalte douã. Asta pentru cã
PSD, partid care ºi-adjudecat 19
mandate la ultimele alegeri lo-

cale, s-a trezit brusc în crizã de
personal. Ambele proiecte necesitau o majoritate calificatã de
douã treimi (18 voturi) din cei
27 de consilieri locali cât numãrã CLM Craiova. Iar cele 18
voturi pentru n-au fost de gãsit.
Pesediºtii n-au fost în formulã
completã, înregistrând câteva
absenþe ºi, colac peste pupãzã,
unul dintre consilierii prezenþi,
Radu Marinescu, a anunþat cã
se abþine la votul privind RAT
SRL. Ca tabloul dezastrului sã
fie complet, nu s-au putut baza
nici pe consilierii „aliaþi” de la
ALDE. Jumãtate din aceºtia,
mai precis Dumitru Mãnescu,
au pãrãsit sala în momentul votului, aºa cã ambele proiecte au
obþinut numai 17 voturi pentru
din cele 18 necesare. Proiectul
destinat RAT a trecut fãrã articolul care prevedea concesionarea bunurilor din domeniul public (linie de tramvai, autobuze
etc.) cãtre societate, iar cel privind stadionul n-a trecut deloc.
Motiv pentru care aleºii locali
au fost convocaþi din nou, întro ºedinþã extraordinarã, care a
avut loc luni.

ªedinþa de joi a început în
forþã, pe fondul sonor al sindicaliºtilor RAT veniþi sã-i zoreascã la vot pe consilierii locali cu tot cu autobuzele ºi claxoanele din dotare. De data
aceasta pesediºtii au fost toþi
prezenþi la apel, iar proiectele
au trecut fluierând. Liberalii,
de data aceasta ei loviþi de absenteism, au anticipat rezultatul ºi au pãrãsit ºedinþa, în frunte cu Flavius Sirop, care le-a
strigat „ruºine PSD” celor rãmaºi. Ulterior ºi-a motivate poziþia într-o conferinþã de presã
ad-hoc ºi pe reþelele de socializare. „Azi în ºedinþa extraordinarã de consiliu local am pãrãsit sala împreunã cu colegii
mei pentru a denunþa comportamentul abuziv al executivului, care a înþeles sã repunã pe
ordinea de zi un proiect identic cu cel respins joi - încãlcând
astfel regulamentul Consiliului
Local, un regulament aprobat
de cãtre consilieri pentru consilieri. Am refuzat votarea
acestui punct pentru a aºtepta
o decizie definitivã a instanþei
într-un proces pierdut de Primãria Craiova pentru o hotãrâre asemãnãtoare din 2016; termenul era sãptãmâna aceasta;
angajaþii RAT au fost minþiþi cã
îºi vor pierde locurile de muncã - îi asigur cã acest lucru nu
se va întâmpla, iar dacã majoritatea PSD vrea sã treacã un
proiect îl trece indiferent de
voinþa PNL (au avut doar o realã problemã de mobilizare, generatã de cel mai slab primar
al municipiului Craiova din istoria recentã”, a spus Sirop.
www.indiscret.ro
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Concurenþa, duºmanul
pesediºtilor craioveni
În cel mai dulce stil comunist, de care cel puþin la nivel teoretic PSD-ul ar
fi trebuit cu mulþi ani în urmã sã se delimiteze, armata de „oi“ pesediste
din Consiliul Local Craiova a mai dat un dos de copitã iniþiativei private
din oraº, în dorinþa de a-ºi restaura monopolul asupra transportului
public. Dupã o bâlbâialã în ºedinþa ordinarã de sãptãmâna trecutã, când
nu au fost capabili sã strângã un cvorum, luni, 4 iunie, pesediºtii au
votat un proiect de hotãrâre prin care au delegat în exclusivitate serviciul de transport public cu autobuze ºi tramvaie firmei „de casã“, RAT
SRL. Prin aprobarea acestui proiect, practic, PSD a scos de pe piaþã cel
de-al doilea operator de transport public din oraº, SC Fraþii Bacriz SRL,
firmã privatã cu peste 150 de angajaþi care are o bunã tradiþie în aceastã
activitate. Interesant este cã Primãria Craiova se chinuie de ani sã scape
de concurenþã pentru a-ºi favoriza sereleul de multe ori aflat în pragul
colapsului financiar, dar de fiecare datã instanþele de judecatã i-au dat
peste degete administraþiei publice locale, acordând dreptate SC Fraþii
Bacriz SRL.
de Cosmin Pretorian

A

tunci când nu sunt capabile sã asigure un
transport public civilizat ºi sustenabil din punct de
vedere economic, autoritãþile
publice locale craiovene gãsesc
þap ispãºitor, pentru incompetenþa lor, în bãtãtura concurenþei SC
RAT SRL. Iar drumul cel mai
scurt spre eliminarea acesteia nu
este cel normal într-o economie
de piaþã, investiþia ºi profesionawww.indiscret.ro

lismul, ci dictatul ºi hotãrârile de
consiliu local abuzive.

Comanda politicã
bate logica
economicã!
La începutul acestei sãptãmâni, întrunit în ºedinþã extraordinarã, Consiliul Local Craiova, cu girul total al majoritãþii absolute PSD, a mai înfãptuit un abuz dintr-un lung ºir de
decizii ilegale prin care sperã sã

desfiinþeze concurenþa SC RAT
SRL: a delegat în exclusivitate
serviciul de transport public cu
autobuze ºi tramvaie sereleului
public. Spunem un lung ºir de
decizii ilegale, deoarece, de-a
lungul timpului, Consiliul Local a mai încercat de douã ori
sã facã acelaºi lucru, însã de fiecare datã instanþele de judecatã
au sancþionat abuzul ºi au desfiinþat hotãrârile de consiliu.
Ultima datã, consilierii PSD au
fãcut acest lucru în 2016, dar,

recent, Tribunalul Dolj a declarat hotãrârea de consiliu ilegalã. Parcã zoriþi de la spate de
anumite interese oculte, maimarii oraºului nici mãcar nu au
mai aºteptat sã se judece recursul, ci au încropit rapid o nouã
hotãrâre de consiliu pe care leau bãgat-o sub nas yesmanilor
pesediºti, care, pompos, poartã
numele de consilieri locali. Cu
majoritatea absolutã pe care o
deþin, pesediºtilor nu le-a fost
greu sã o treacã. „Nu primarul
insistã pentru acest proiect! La
mijloc sunt mai degrabã chestiuni subiective, decât obiective. Noi am primit ordin de la
partid sã votãm aºa, nu ne putem opune dacã este o decizie
politicã“, ne-a declarat, sub protecþia anonimatului, unul dintre
consilierii locali pesediºti. Spre
lauda lor, consilierii locali liberali s-au opus acestei hotãrâri de
consiliu, însã inutil... Maºina de
vot pesedistã ºi-a fãcut din nou
datoriat faþã de partid ºi ºi-au
mai dat girul pentru un nou abuz
hidos. De aceastã datã, însã, sar putea sã rãspundã pecuniar
pentru alegerea lor!

entru a crea o presiune în plus, unele „genii“ pesediste au pus la cale ºi un protest aºa-zis spontan al angajaþilor SC RAT SRL.
Câteva autobuze ºi vreo
douãzeci de angajaþi ai societãþii comerciale patronate de Consiliul Local
Craiova s-au proþãpit în
faþa primãriei ºi au solicitat zgomotos adoptarea
hotãrârii. Evident, s-a trezit ºi un lider de sindicat
din cadrul societãþii care
sã ia cuvântul: „Este spontan protestul, conducerea
sindicatului nu are nimic
de-a face cu acesta“. Numai cã, fix cu douã zile înainte, au umplut mailurile
redacþiei craiovene cu proteste împotriva consilierilor care au preferat sã iasã
din sala de ºedinþe, decât
sã voteze un abuz. „Nimic
nu e spontan la RAT, ºi
asta nu numai de ieri, de
azi, dintotdeauna. Totul se
face la comandã politicã,
indiferent de ce partid
conduce oraºul. Aºa e ºi
acum, aºa era ºi pe vremea
lui Solomon!“, ne-a declarat, sub protecþia anonimatului, unul dintre ºefii
de secþie ai SC RAT SRL

„Evident, vom contesta
în contencios ºi aceastã hotãrâre pentru cã este clar
ilegalã! Deja asistãm la un
abuz în formã continuatã a
autoritãþilor, Totuºi, de
aceastã datã nu cred cã ne
vom opri doar la a contesta în contencios-administrativ, eu voi propune conducerii firmei noastre sã
atragem ºi consilierii locali
care au votat aceastã hotãrâre ca parte în acest proces. Pânã la urmã, trebuie
sã rãspundã ºi cineva pecuniar pentru abuzurile la
care firma noastrã este supusã în ultimii zece ani. Noi
nu am dorit altceva decât
sã le oferim craiovenilor o
alternativã civilizatã la
transportul în comun cu
autobuze preistorice pe
care RAT Craiova îl propune de douãzeci de ani încoace“, a declarat reprezentantul SC Fraþii Bacriz
SRL.
6 - 12 iunie 2018

4

Un grup de copii de la Ansamblul ”Perla” al
ªcolii Populare de Artã din Cernãuþi-Ucraina a
adus pe scena celei de-a 48-a ediþie a Târgului
ceramiºtilor ”Cocoºul de Hurez”, din Horezu,
mãiestria ºi, deopotrivã, durerea românului din
Nordul Bucovinei. În þara în care ei trãiesc,
noua lege a educaþiei va interzice, etapizat,
pânã la asimilare, învãþarea limbii române în
ºcoli. Cum se mai poate salva câte ceva?
O soluþie ar fi construirea unor punþi pe deasupra legilor restrictive. Anul trecut, oraºul Horezu s-a înfrãþit cu Cernãuþi ºi Hotin, dezvoltând,
de atunci, excelente relaþii culturale.

ACTUALITATE

de Marielena Popa

Iurie Levcic,
un român perfect

D

Donaþii pentru prima
ªcoalã Popularã
de Artã din Cernãuþi
Spectacolul continuã cu melodii populare din þinutul Herþa, într-o limbã românã fãrã cusur. În faþa scenei se aflã o urnã
pentru donaþii. ”În curând, se va
deschide prima ªcoalã Popularã de Artã din Cernãuþi, cu
aproape 130 de copii. Vã rugãm
sã daþi fiecare cât puteþi”, vine
îndemnul de pe scenã. Dupã
recital, doi copii trec cu urna
printre spectatori.

Publicitate

uminicã, 3 iunie, pe
scena de pe platotul
Stejarii, copiii din Cernãuþi au început spectacolul cu
rugãciunea Fã-þi milã, Doamne!: ”Duhul sfânt sã ne pãzeascã/ De pãcat sã ne fereascã/ Doamne, dã-ne dragostentre fraþi”. Sunt îndrumaþi de
un român perfect: Iurie Levcic, etnolog, sociolog, istoric,
muzicolog, realizator de programe TV în limba românã.
”Ne bucurãm sã fim aici, sã
ne simþim ca acasã. La 100
de ani de la crearea Marii

Românii, suntem cu sufletul
alãturi de þarã, de românii de
aici, ºi sper ca ºi ei sã ne rãspundã cu acelaºi sentiment”,
spune Iurie Levcic.

6 - 12 iunie 2018
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La ”Cocoºul de Hurez”, 5
români ºi basarabeni
au cântat ºi au plâns
deopotrivã

ACTUALITATE

catã noua reformã? ”Nu ºtim,
dar ce poate sã se întâmple
bun? Foarte mulþi profesori
care au diplome româneºti nu
vor mai fi acceptaþi în ºcoli.
Cât despre limba noastrã!!!
Rãmâne speranþa ºi rupciunea”, mai spune interlocutorul nostru. Îi vom pãstra numele sub tãcere. Ar fi pãcat

”Trãim cele mai
discriminante
vremuri”
Au strâns bani
pentru a-ºi plãti
transportul
Printre lacrimi, unul dintre
instructori ne povesteºte câte
ceva despre dificultãþile din
spatele scenei: ”Strângem
bani pentru ºcoalã, dar ºi sã
ne acoperim cheltuieile de de-

plasare. Ne-a costat 800 de euro
microbuzul care ne-a adus de la
Cernãuþi. E cam ruºinos sã stãm
cu mâna întinsã, dar nu avem
bani, nu existã altã ieºire”. Spectatorii, care nici eu nu sunt bogaþi, introduc mãrunþiº în urnã.
E bine ºi aºa. Mulþi lãcrimeazã.
Poate cã aceasta este cea mai de
preþ donaþie!

Iar discuþia despre noile mãsuri de ucranizare revine.
”Trãim cele mai discriminante vremuri de interzicere a limbii române. Ungurii s-au ridicat foarte tare faþã de aceastã
mãsurã care vizeazã ºi populaþia lor din Ucraina. Noi încã
aºteptãm relaþii de la oficialii
români. Deocamdatã ne rugãm
la bunul Dumnezeu. ªi încer-

cãm sã creãm aceastã ºcoalã.
O ºcoalã cu 124 de copii, pe
care sã-i învãþãm cum sã cultive ºi sã promoveze limba
românã ºi tradiþiile româneºti.
Sã-i învãþãm obiceiurile, care,
cu pãrere de rãu, s-au rusificat. Avem copii din familii
ucrainizate care nu ºtiu o boabã româneºte”.

Profesorii români
vor deveni ºomeri

90 de ceramiºti
din þarã ºi
strãinãtate
La aceastã ediþie au fost prezenþi la Horezu circa 90 de ceramiºti ºi în jur de 25.000 de
oameni au vizitat târgul. Evenimentul a fost organizat de
Primãria oraºului Horezu în
parteneriat cu Asociaþia GAL
Horezu, Casa de Culturã „C.
Brâncoveanu” Horezu ºi Consiliul Judeþean Vâlcea.

Publicitate

Ce se va întâmpla de la 1 septembrie în þinuturile cu populaie
preponderent româneascã din
Ucraina, când în ºcoli va fi apli-

ca anul viitor sã lipseascã de
la Cocoºul de Hurez ”din motive obiective”.

www.indiscret.ro
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

De ce cred în România
bunului gust? Daea!
n capul guvernelor noastre postdecembriste s-au
fãcut þãndãri aproape toate oalele de pãmânt ale imaginii publice. Numai infrastructura, singurã, a lovit ºi loveºte
cu bâta. Nu e reconfortant sã
ne amintim ce a însemnat cabinetul Nãstase, când de economia þãrii s-au ales praful ºi
pulberea, pe de-o parte, dar ºi
tunurile de mare calibru, pe de
altã parte. Sau ce-a însemnat
guvernul Boc, de la timona cãruia Traian Bãsescu a tãiat dea surda pensii, salarii ºi a pus
bazele statului mafiot. Cu ce
consecinþe dramatice, vedem
ºi astãzi. Despre guvernul
Dãncilã, numai de bine, deºi
oglinda pusã pe gura mortului
indicã puls pe relaþia dezvoltare-consum, majorãri de salarii ºi pensii, reforma justiþiei,
înzestrarea armatei. Mai nou,
pe Produsul Intern Brut calculat în evoluþie de Banca Mondialã. Un sector uitat de la
mânã pânã la gurã de-a lungul
guvernãrilor este agricultura,
cu apendicele ei – legumicultura, zootehnia. Ministrul Petre Daea, cel ce face din oaie
statuie, este pândit de ridicol
în ochii celor ce-l taxeazã de
dragul calambururilor ºi al stilului dintr-o bucatã cu care îºi
apãrã þarcurile, pãºunile, legumele fãrã pesticide, iar mai nou
o parte însemnatã a sistemelor
de irigaþii repuse în funcþiune
prin Moldova ºi Oltenia. Sadova-Calafat, de pildã. Aºtept
cu înfrigurare adolescentinã
clipa în care pompele vor trage iarãºi din Olt ºi vor deversa

Î

de la Stoeneºti la Viºina apa
atât de necesarã câmpiei cotropite de secetã. Pentru toate
acestea, într-un an ºi jumãtate, ministerul pe care-l conduce a atras de la Uniunea Europeanã 5 milioane de euro.
Omul ia la roatã drumurile
patriei, în parte asfaltate, în
parte îmbâcsite de praf, stã de
vorbã cu fermierii, umblã prin
târguri ºi pieþe, recitã din rasele de animale, sparge în
douã roºia româneascã ºi þine
adevãrate prelegeri de om al
gliei. Are un cult al punctualitãþii ieºit din comun, care,
într-o societate aºezatã, n-ar fi
o ºtire de presã. Pe repedenainte, trage un ras în oglinda
retrovizoare a maºinii, mai
sare ºi peste câte un prânz, dar
nu conteazã. Important este ca
tu, consumator universal, îmbiat cu de toate, sã reconsideri
gusturile, mirosurile ºi aromele atât de specifice ale fructelor ºi legumelor româneºti,
mai poetizate decât zãpezile
de altãdatã. Iar dacã motivul
oii din dizertaþiile bucolice ale
ministrului Daea stârneºte
zâmbete, aflaþi cã zâmbetul
costã. Acolo, pe munte, turmele de mioare s-au rãrit, ca
ºi pãstorii, din cauza dezinteresului schimbist de a þine în
viaþã obiceiuri ºi tradiþii care
n-au fãcut rãu nimãnui. Dimpotrivã, ne îndepãrteazã de
boli. Nu pare riscant sã cobori
în strãfundurile unei interogaþii cu miez, aºadar, ºi sã-þi rãspunzi ca pentru a auzi ºi alþii.
De ce cred în România bunului gust? Daea!
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ADMINISTRAÞIE
de Valentin Zarea
„Iatã cã, împreuna cu
agenþia de turism Prestige
Tours International, de pe
Aeroportul International
Craiova începe operarea, în
premierã pentru aceastã
varã, a zborului direct cãtre
Antalya. Noua destinaþie
este pusã la dispoziþie de
agenþia Prestige Tours powered by Calypso Tour, parte a
Holdingului Caly din Turcia.
Aria de captare a Aeroportului, precum ºi investiþiile
semnificative realizate în ultima perioadã, au fãcut ca
reprezentanþii operatorului
de turism sã se declare foarte multumiþi de condiþiile de

Investiþiile din ultimii ani destinate modernizãrii
pistei ºi terminalului de plecãri/sosiri au fãcut
din Aeroportul Internaþional Craiova un obiectiv
atractiv pentru operatorii aerieni ºi, mai nou,
pentru agenþiile de turism. Aºa se face cã, la
sfârºitul sãptãmânii trecute, pe lista destinaþiilor zborurilor operate pe aeroportul craiovean a
apãrut ºi Antalya, una dintre cele mai apreciate
destinaþii de vacanþã din Turcia.
pe aeroport ºi de perspectivele
pe care le prezintã o cursã directã cãtre una dintre cele mai
importante destinaþii turistice
din Turcia - Antalya. Zborul va
fi operat cu o aeronavã Airbus
A321, cu 216 locuri, înregistratã sub pavilionul companiei
Atlas Global, ultimul zbor fiind
programat pentru data de 20
septembrie 2018, cu o frecvenþã sãptãmânalã ºi plecãri în fiecare zi de joi“, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, cu ocazia
primului zbor cãtre Turcia.
Cursa spre Antalya pare a fi
un real succes dacã ne gândim

cã gradul de ocupare pentru primul zbor a fost de 99.9%, în
timp ce gradul de ocupare pentru intreg sezonul este deja de
72%.
„Noua cursã vine sã completeze o ascensiune evidentã a activitãþii la Aeroportul Internaþional Craiova, care va depãºi,
probabil, recordul din 2017,
având în vedere cã, la aceastã
datã, deja se apropie de 190.000
de pasageri de la începutul anului. Toate acestea confirmã necesitatea demersului pe care îl
derulãm din acest an, pentru
extinderea terminalelor de plecãri ºi sosiri. Investiþia de aproa-
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ADMINISTRAÞIE

pe 8 milioane de euro va contribui în mod semnificativ la
dezvoltarea aeroportului, deoarece va crea condiþii pentru procesarea pasagerilor din patru
aeronave simultan ºi va putea
susþine o creºtere a traficului
pânã la aproximativ 900.000 de
cãlãtori anual“, a precizat Mircea Dumitru, directorul Aeroportului Internaþional Craiova.

Publicitate

Aeroportul Internaþional
Craiova, obiectiv aflat în
subordinea Consiliului Judeþean Dolj, a fost revitalizat, începând cu anul 2009, printr-o

serie de investiþii care au depãºit 40 de milioane de euro,
peste jumãtate din aceastã
sumã fiind atrasã printr-un
proiect cu fonduri europene,
restul fiind bani de la bugetul propriu al instituþiei conduse de Ion Prioteasa. Cu
ajutorul lor, au fost derulate
ample lucrãri care au vizat,
printre altele, reabilitarea ºi
modernizarea pistei de decolare-aterizare, a sistemul de
balizaj, precum ºi renovarea
ºi extinderea cãii de rulare
ºi a platformei de îmbarcare. Aeroportul Internaþional
Craiova se poate lãuda, în
prezent, cu terminale moderne, separate, pentru sosiri ºi
plecãri, un nou turn de control ºi echipamente performante, autobuze pentru
transportul pasagerilor la ºi
de la aeronave, toate la nivelul exigenþelor internaþionale.

www.indiscret.ro
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Adoptã un cãþel!

ADMINISTRAÞIE

Încredere!

A

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Mintea cea de pe urmã
selor materiale pentru creºterea
ºi întreþinerea câinilor (adeverinþã salariat, cupon pensie, cont
bancar);
z Prezentarea acordurilor
asociaþiilor de proprietari sau,
dupã caz, a vecinilor.
Programul de vizitã este de

„Dã, Doamne, mintea românului cea de pe urmã!” - spune o dreaptã vorbã româneascã.
Frãmântãrile de pe scena
politicã revendicã, mai mult
decât oricând, acest apel de
conºtiinþã izvorât din înþelepciunea noastrã popularã.
Nimic nu poate fi mai rãu
pentru societate ºi economie
decât subminarea/punerea sub
un mare semn de întrebare a
echilibrului ºi separaþiei puterilor în stat. Mai cu seamã,
atunci când însuºi Preºedintele ca ºi garant al Constituþiei
exprimã rezerve majore asupra
deciziilor Curþii Constituþionale, instituþia-cheie a oricãrui
stat de drept.
Deciziile Curþii Constituþionale a României sunt valabile
pentru orice cetãþean al României, iar Preºedintele este ºi el
un cetãþean al acestei þãri. Mai
mult, una dintre principalele
atribuþii ale preºedintelui este
sã vegheze la respectarea Constituþiei. Mã întreb cum poate
Preºedintele sã îºi îndeplineascã aceastã atribuþie, din momentul în care ar refuza sã aplice o decizie a CCR?!
ªeful statului a anunþat cã va
exprima decizia abia dupã
anunþarea motivãrii de cãtre
Curte. Indiferent de motivare,
Preºedintele nu are de fãcut
decât un singur lucru: sã respecte decizia Curþii Constituþionale. Asta, dacã nu doreºte

luni pânã vineri în intervalul
orar 10.00 - 18.00.
Câinii adoptaþi sau revendicaþi vor fi sterilizaþi, deparazitaþi, vaccinaþi antirabic ºi identificaþi (microcipaþi, crotaliaþi).
Primãria Râmnicu Vâlcea

sã dinamiteze ºi aºa fragilul
echilibru din societatea noastrã.
Sper ca divinitatea, dacã nu
respectul pentru democraþie ºi
statul de drept, sã dea domnului Iohannis mintea cea de pe
urmã a românului ºi sã procedeze în consecinþã.
Nerespectând decizia Curþii
Constituþionale, Preºedintele
ar suspenda Constituþia. Suspendând Constituþia, Preºedintele s-ar autosuspenda! Cu
toate efectele nefaste ce ar decurge de aici...
Omul politic care este Preºedintele trebuie pânã la urmã
sã reflecteze cã totuºi Constituþia este deasupra opþiunilorsale politice. Aºa cum este
deasupra tuturor opþiunilor
noastre politice.
Dacã þine la România mai
mult decât la PNL, domnul
Iohannis nu are de ce sã ezite
în continuare. Agenda de prioritãþi a þãrii noastre trebuie eliberatã de ”cazul Kovesi”.
Mai avem ºase luni pânã la
preluarea preºedinþiei Consiliului European. O onoare, dar
ºi o responsabilitate uriaºã la
nivel european.
Cum ar fi ca acest conflict
sã dureze, sã se perpetueze ºi
sã intrãm ca þarã care deþine
preºedinþia, în starea politicã
în care suntem azi?!
Prin urmare, dã-ne, Doamne, mintea românului cea de
pe urmã!

Publicitate

cte necesare pentru adopþia câinilor din adãpostul de câini fãrã stãpân Feþeni-Râmnicu Vâlcea
z buletin ºi copie xerox a buletinului;
z Cel care adoptã este obligat sã completeze o declaraþieangajament care se gãseºte la
Cabinetul medicului veterinar.
Cei care vor sã adopte doi sau
mai mulþi câini au obligaþia sã
respecte urmãtoarele condiþii:
z Sã prezinte dovada spaþiului din care sã rezulte condiþii
corespunzãtoare pentru creºtere ºi adãpostire;
z Sã prezinte dovada resur-
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Opera Românã
Craiova se pregãteºte intens pentru
spectacolul grandios care va avea
loc miercuri, 6 iunie,
de la ora 21.00, în
Parcul ”Nicolae
Romanescu”.

Opera Românã Craiova
oferã publicului ºi în acest
an, în cadrul Zilelor Municipiului Craiova, un eveniment
de excepþie. Biletele din zona
VIP ºi din bãrci ºi hidrobiciclete au fost epuizate, dar
organizatorii aºteaptã mii de
oameni sã se bucure de spectacol pe alei, bãnci sau chiar
pe iarbã, cu perne, pãturi,
ºezlonguri sau scaune pliante, unde accesul este liber. De
asemenea, un spaþiu special
va fi amenajat de compania
energeticã Enel, sponsorul
oficial al evenimentului.
Parcul ”Nicolae Romanescu” va gãzdui pentru prima
datã, miercuri, 6 iunie, un
spectacol de operã. „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 spectaculoase, create
special pentru eveniment.

Soliºti de înaltã
clasã
Evenimentul muzical regi-

SPECIAL

„Tosca”,
un eveniment
de neratat

Expoziþia „Documente ale Unirii”,
gãzduitã de Biblioteca
Judeþeanã „Aman”

B

iblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” gãzduieºte, începând de luni, 4 iunie, în sala
„Academician Dinu C. Giurescu”, o ex-

www.indiscret.ro

poziþie de carte intitulatã „Documente ale
Unirii”.
Expoziþia va dura o lunã ºi va conþine
volume cu o mare valoare istoricã ºi literarã. Printre titlurile expuse se vor afla:
„Cartea neamului. Marea Unire din
1918. Documente istorice” (Editura Globus, Bucureºti, 1918), autori Vasile Arimia, Ion Ardeleanu ºi Constantin Botoran, coordonator Constantin Cãzãniºteanu, „Documente ale Unirii (16001918)”, vol. 1-10 (Editura Militarã, Bucureºti, 1984–1989), autori Luchian
Deaconu, Vladimir Osiac ºi Ileana Petrescu, „Documente privind problema
þãrãneascã din Oltenia în primele douã
decenii ale veacului al XX-lea (19111920)”, vol. II (Editura Academiei Socialiste România, 1970), de CorneliuMihail Lungu, „Fãuritori ai Marii Uniri” (Editura Elion, Bucureºti, 2003), coordonator Ioan Scurtu, „România. Documentele Unirii 1918. Album” (Editura Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti, 1993), coordonator Petre Þurlea,
ºi „Scrisori cãtre N. Iorga (1916-1918)”,
vol. V, Editura Minerva, Bucureºti, 1996.

zat de Antoniu Zamfir, cu o
scenografie creatã de Rãsvan
Drãgãnescu, va aduce în Bãnie soliºti de prim rang la nivel mondial, protagoniºtii fiind celebrul tenor Ramón Vargas, soprana Joanna Parisi ºi
baritonul Alberto Gazale,
conducerea muzicalã fiindu-i
încredinþatã maestrului Walter Attanasi. Spectacolul se
bucurã ºi de prezenþa basului
rus Stanislav Chernenkov, a
soliºtilor italieni Federico
Buttazzo, Alberto Benini ºi a
artiºtilor craioveni: Ioan Cherata ºi Victor Dimieru, alãturi
de Joshua Francesconi Catena (în rolul Pãstoraºul). Îºi
dau concursul Orchestra ºi
Corul Operei Române Craiova ºi Corul de copii al Liceului de Arte „Marin Sorescu”
din Craiova, dirijat de profesor Florian George Zamfir.
Spectacolul este un eveniment cultural organizat de
Opera Românã Craiova cu
sprijinul Primãriei Municipiului Craiova ºi al Consiliului Local Craiova, sponsor
oficial: Enel.
Mai multe informaþii la
www.operacraiova.ro sau
www.facebook.com/operacraiova

Expoziþia „Puterea seminþei”,
la Secþia de ªtiinþele naturii
a Muzeului Olteniei

M

arþi, 5 iunie, în spaþiul expoziþional al Secþiei de ªtiinþele
naturii a Muzeului Olteniei,
Craiova, str. Popa ªapcã, nr. 8, a avut
loc vernisajul expoziþiei temporare ”Puterea seminþei”, curator dr. Lila Gima.
Expoziþia ”Puterea seminþei” invitã
vizitatorul la o scurtã cãlãtorie de cunoaºtere ºi recunoaºtere a unor tipuri de
seminþe, a rolului lor în viaþa organismelor vegetale ºi animale, cãci puterea
seminþei îºi spune cuvântul în toate formele de viaþã de pe pãmânt.
Seminþia vieþii are aspecte variate întâlnite atât în regnul vegetal, cât ºi în cel
animal. O plantã dã naºtere unei alte
plante din specia ei cu ajutorul seminþelor, la fel cum insectele se metamorfozeazã pornind de la ou, cum pãsãrile,
mamiferele ºi oamenii iau naºtere ºi se
dezvoltã din embrioni.
Pe lângã faptul cã este furnizorul de
energie ºi, ulterior (prin transformarea
în plante), furnizorul de oxigen pentru
aproape toate formele de viaþã existente, seminþele reprezintã ºi hranã pentru
specii variate de animale, cum ar fi: for-

fecuþa (Loxia curvirostra), botgrosul
(Coccothraustes coccothraustes), porcul
mistreþ (Sus scrofa) etc., ºi nu în ultimul
rând pentru oameni.
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Craiovenii, invitaþi
la o expoziþie de
fotografie de excepþie

ECONOMIE

Euro
Euro priveºte
priveºte din
din nou
nou
la
la 4,7
4,7 lei
lei

C

hiar dacã perioada
analizatã a fost una
scurtã, sãrbãtoarea de
1 iunie reducând-o, leul s-a
depreciat faþã de euro, evoluþie influenþatã de întãrirea dolarului ºi de criza politicã localã, piaþa aºteptând sã vadã
modul în care va fi rezolvatã
criza provocatã de CCR care
pare pregãtitã sã rescrie constituþia României.
La nivelul lunii mai, parcursul leului a fost influenþat de
decizia BNR de a majora dobânda sa de politicã monetarã
la 2,50%, faþã de 1,75% la sfârºitul lui 2017. Aceastã mãsurã
a atras fondurile speculative,
cursul euro atingând în 22 mai
un minim de 4,6225 lei.
Dolarul american ºi francul
elveþian ºi-au schimbat în mai
tendinþele descendente, luna
fiind încheiatã cu aprecieri de
aproape 13 bani, respectiv peste 14 bani.
În intervalul analizat, cursul
monedei unice a crescut de la
4,6288 lei, în 25 mai, la 4,6566
lei, la sfârºitul lui, într-o ºedinþã în care transferurile s-au realizat între 4,654 ºi 4,66 lei, cu
închiderea în jurul valorii de
4,658 lei.
Reamintim cã majoritatea
analizelor ºi prognozelor vãd
pentru sfârºitul anului un nivel
al raportului euro/leu de cel
puþin 4,7 lei, cele mai negre
previziuni indicând un nivelrecord de 4,8 lei.
Cursul dolarului american a
crescut în 29 mai la 4,0284 lei,
maxim al ultimei jumãtãþi de
an, dar a scãzut la sfârºitul perioadei la 3,9713 lei.
Moneda elveþianã s-a apreciat de la 3,9799 lei, în 25 mai,
la 4,0430 lei, maxim al ultimelor douã luni, intervalul fiind
încheiat la 4,0329 lei, consecinþã a creºterii faþã de cea uni-

Muzeul Olteniei Craiova organizeazã, în
perioada 5-9 iunie
2018, în Piaþa ”Fraþii
Buzeºti” din Craiova,
expoziþia de fotografie
„Marele Rãzboi în
Imagini din colecþia
Muzeului Olteniei“.

cã pânã la 1,143 franci/euro.
Perspectivele creºterii dobânzii de politicã monetarã a
BNR la 3 – 3,5% pânã la sfârºitul anului, acesta situându-se
în prezent la 2,50%, ridicã constant costul împrumuturilor de
nevoi personale sau ipotecare.
Creºterea dobânzilor a fost
provocatã de majorarea inflaþiei, în aprilie fiind atins un vârf
la nivel european de 5,2%,
ceea ce a creat îngrijorãri, chiar
dacã BNR prognozeazã pentru
finalul anului o valoare plasatã în jurul pragului de 3%.
Luna aceasta, nu va avea loc
o întâlnire a CA al BNR, urmând ca urmãtoarea ºedinþã sã
se desfãºoare în 4 iulie.
Scãderea lichiditãþii din piaþa monetarã, bãncile plasând
ieri în conturile BNR depozite
în valoare de doar 0,3 miliarde
lei faþã de peste 1,83 miliarde
în urmã cu o sãptãmânã, a accentuat creºterea indicilor ROBOR.
Indicele la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobânda variabilã, a urcat ieri la un
nou maxim al ultimilor patru ani
de 2,85%, iar cel la ºase luni,
cu rol determinant la creditele
ipotecare, a sãrit la 2,96%, valori aproape triple faþã de începutul anului trecut. Indicii la
nouã ºi 12 luni au crescut la
3,02%, respectiv 3,07%.
Perechea euro/dolar a avut o
evoluþie zbuciumatã. Dupã o
scãdere la 1,1511 dolari, minim
al ultimelor ºase luni, a urmat
o creºtere a euro la 1,1662 –
1,1724 dolari, la finalul perioadei.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg a încheiat perioada la 7.437,74 dolari.

E

venimentele care au marcat într-un mod profund
istoria acestor meleaguri

în urmã cu un veac sunt readuse
ºi reflectate într-un mod aparte
pentru publicul craiovean prin
40 de fotografii inedite din patrimoniul Muzeului Olteniei.
Adevãrate opere de artã, cele 40
de imagini, care vor fascina cu
siguranþã publicul, redau perspective inedite asupra acelor
vremuri, deschizându-se astfel o
uºã cãtre o lume demult apusã.
Publicul va putea identifica chipuri de eroi, de medici ºi surori
medicale, momente ale ocupa-

þiei României de cãtre Puterile
Centrale, cadre surprinse în lagãrele de prizonieri, militari la
datorie sau în clipe de destindere, precum ºi câteva imagini
mai puþin cunoscute din momentul realizãrii Marii Uniri de
la Alba Iulia, din decembrie
1918.
Foto-expoziþia va fi deschisã
spre vizitare în perioada 5-9 iunie 2018, între orele 10.00 ºi
18.00.

Analiza cuprinde perioada
29 mai – 4 iunie

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.
6 - 12 iunie 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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Deputatul Ionuþ Stroe:
Impactul demografic al plecãrii
atât de multor tineri este major
pentru România

L

uni, 4 iunie, Comisia pentru migraþie, refugiaþi ºi
persoane strãmutate a
Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a aprobat, în unanimitate, memorandumul introductiv la raportul
„Migraþia muncii din Estul Europei ºi impactul sãu asupra
proceselor socio-demografice
în þãrile din zonã”, care urmeazã sã fie elaborat de deputatul
PNL Ionuþ Stroe.
Migraþia din Estul Europei
este un fenomen de mare amploare: conform statisticilor
publicate de Eurostat, cel puþin
3 milioane de români trãiesc
peste hotare. Situaþia este asemãnãtoare ºi în þãrile vecine: 4,5
milioane de ucraineni, 2,5 milioane de polonezi ºi aproape un
milion de bulgari au ales sã trãiascã în altã þarã. Majoritatea
celor care emigreazã o fac din
motive economice, acest lucru
având implicaþii majore asupra
þãrilor de origine. Pe de o parte,
banii trimiºi acasã de cei care
lucreazã peste hotare ajutã la
echilibrarea balanþei comerciale, care în þãrile est-europene
este în general negativã. În acelaºi timp, însã, efectul absenþei
prelungite a pãrinþilor asupra
dezvoltãrii emoþionale a copiilor lãsaþi în grija bunicilor sau a
altor rude nu poate fi ignorat.
www.indiscret.ro

Raportul deputatului Ionuþ
Stroe va analiza factorii care îi
împing pe est-europeni sã îºi
pãrãseascã þara de origine, diferitele profile ale emigranþilor,
precum ºi efectele pe termen
scurt, mediu ºi lung ale deciziei
lor de a se stabili peste hotare.
Deputatul liberal lucreazã la o
amplã cercetare în patru þãri din
Estul Europei: România, Republica Moldova, Polonia ºi
Ucraina. Pe baza datelor obþinute în urma cercetãrilor din
teren ºi a consultãrii cu experþii
din zona guvernamentalã, universitarã ºi din mediul asociativ, raportul va oferi ºi o serie
de soluþii aplicabile în toate þãrile din zonã, în special în România, pentru a limita efectele
negative, dar fãrã a le pune în
pericol pe cele pozitive.
„Pentru þãrile din Estul Europei, migraþia muncii nu poate fi
analizatã dintr-un singur unghi.
Fie ºi dacã am limita analiza doar
la aspectele economice, ar trebui
sã luãm în calcul atât efectul pozitiv al valutei care intrã în þarã
ºi care face din românii de peste
hotare cel mai important investitor în economia româneascã,
dar ºi efectul negativ, care se traduce în fenomenul de braindrain ºi într-o adevãratã crizã pe
piaþa muncii. Tot mai mulþi antreprenori se plâng de faptul cã

spus foarte clar cã impactul demografic al plecãrii atât de multor tineri este major: în România se nasc tot mai puþini copii,
populaþia îmbãtrâneºte rapid, iar
bugetele asigurãrilor sociale ºi
de sãnãtate vor fi supuse în curând unor presiuni enorme. Raportul pe care îl pregãtesc nu se
va limita la radiografierea situa-

POLITICÃ

þiei de fapt, ci va formula ºi câteva soluþii inspirate de experienþa altor state europene, precum
Portugalia sau Polonia. Printre
acestea se numãrã atragerea înapoi acasã a celor mai bine pregãtiþi ºi mai întreprinzãtori, prin
programe de finanþare a afacerilor nou-înfiinþate, dar ºi prin
combaterea corupþiei ºi a proastei guvernãri”, a declarat deputatul PNL Ionuþ Stroe.
Dupã definitivare, raportul
aprobat astãzi în Comisia pentru migraþie, refugiaþi ºi persoane strãmutate va fi supus votului în ºedinþa plenarã a APCE.
Din acel moment, recomandãrile formulate vor fi asumate de
cãtre Consiliul Europei.
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au nevoie sã facã angajãri, dar
nu gãsesc suficienþi oameni.
Aºadar, situaþia s-a schimbat
foarte mult faþã de acum 15 sau
20 de ani, în sensul cã migraþia
tinerilor nu mai funcþioneazã ca
o supapã de siguranþã pentru limitarea ºomajului, ci a ajuns sã
fie o frânã în calea dezvoltãrii
economice. Mai mult, trebuie
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Pelerinaj al copiilor
de la Cercul de Creaþie
al Parohiei Cãlimãneºti II

C

u binecuvântarea Înalt
preasfinþitului Pãrinte
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, copiii care
participã la Cercul de Creaþie
al Parohiei Cãlimãneºti II, în
cadrul parteneriatului încheiat
cu Primãria oraºului Cãlimãneºti, au beneficiat de 1 Iunie
de un pelerinaj gratuit.
Cei 48 de tineri ºi însoþitorii
lor au vizitat Mãnãstirea Sinaia, Cetatea Fãgãraº ºi Castelul
Peleº, din dorinþa de a fi subliniatã relaþia dintre Bisericã ºi
Stat în contextul omagierii a
100 de ani de la Marea Unire
din 1918. De altfel, activitãþile desfãºurate anul acesta în
cadrul întâlnirilor catehetice au
constituit un bun prilej pentru
participanþi de a afirma, prin
artã, alãturi de simbolurile naþionale, ºi elemente ale spiritualitãþii ortodoxe în cadrul
atelierelor de iconografie.
Activitãþile din cadrul cercu-

lui se desfãºoarã sub îndrumarea preoþilor Iulian Lixandra ºi
Efrem Ovidiu Stanciu, precum
ºi cu implicarea doamnelor
Sclipcea Simona, Minodora
Badea, Anca Badea, Berbece
Elena, Amza Argentina ºi a
doamnei preotese Alina Lixandra. În semn de apreciere faþã
de implicarea copiilor în desfãºurarea activitãþilor, preoþii
parohiei ºi coordonatorii grupelor au organizat excursia tematicã ce a constituit un bun
prilej pentru a consolida cunoºtinþele ºi aptitudinile dobândite în cadrul activitãþilor
ºcolare ºi extraºcolare. Totodatã, coordonatorii i-au încredinþat pe copii cã pe parcursul
vacanþei de varã programul activitãþilor va fi unul diversificat, parohia propunând activitãþi educative ºi ludice.

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.

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

Seva fãrã sfârºit 13
a picturii din Oltenia
CULTURÃ

de Marius Turaiche
n data de 25 mai, ora 17.00,
la galeria „Vollard” a Casei de Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova, a avut
loc vernisajul expoziþiei de picturã ”Bucuria culorilor”, aparþinând artistei Popescu ªtefania
Teodora, o apariþie de excepþie
între pictorii elevi din Oltenia.
Au prezentat în termeni elogioºi activitatea ºi lucrãrile tinerei pictoriþe profesor Magda
Buce-Rãduþ, coordonator al cercului de picturã Junior Art al
Casei de Culturã „Traian Deme-

realitãþilor asupra cãrora artista
ºi-a oprit privirea ºi a tratat unele teme.
Pictoriþa creeazã sub penelul
sãu tablouri pline de vitalitate
ºi prospeþime, armoniile cromaªtefania Teodora Popescu, 8 ani, este în clasa I-a la
Liceul teoretic „Tudor Arghezi”, la clasa prof. Enachescu Georgeta. În prezent
activeazã la Cercul de picturã Junior Art, al Casei de
Culturã „Traian Demetrescu”, coordonator fiind prof.
Magda Buce-Rãduþ.
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Î

trescu” ºi curator al expoziþiei,
profesoara Georgeta Enãchescu
ºi artistul plastic Dan Purcãrea.
Vizitând expoziþia, am admirat compoziþiile sale bine structurate, care reþin atenþia prin
modul sincer al reprezentãrii ºi
transmit o stare de calm ºi liniºte.
Organizarea spaþiului cultural,
conform simþirii ºi meditaþiei
sale, trezesc în mintea vizitatorului sentimentul frumosului.
Regularitatea geometricã, varietãþile de luminã ºi culoare,
modul sincer al reprezentãrii
conferã frumuseþi nebãnuite ale

www.indiscret.ro

tice tandre fiind elementele
esenþiale ale discursului sãu
plastic. Am remarcat, dintre lucrãrile prezentate, „Lumea Apelor”, „Trezirea Primãverii”,
„Poarta Soarelui”, „Fractali”,
„Nuferi”, „City’’, „Plaja”, „Sin-

gur pe Lume”, „Pãun”, „Celule”, „Arborele Vieþii”.
Spaþiul pictural, încãrcat de
poezie, evidenþiazã un artist
care transpune plastic percepþiile personale ºi realizeazã o lucidã unire ºi continuitate între
trecutul ºi viitorul artelor vizuale din zona Olteniei.

“Arborele Vieþii”
6 - 12 iunie 2018

14 Craiova - Calafat,
SPECIAL

o reabilitare
cât o autostradã
L

a finalul lunii trecute, vicepremierul Viorel ªtefan
a anunþat, cu surle ºi
trâmbiþe, proiectele strategice
de infrastructurã pe care Guvernul ºi-ar dori sã le construiascã
în sistem de parteneriat publicprivat. Printre acestea, în „pagina cu vise“ a vicepremierului
apãrea ºi Autostrada Sudului, de
la Alexandria la Lugoj, cu trecere prin Craiova, Calafat ºi
Drobeta - Turnu Severin. Vorbim despre 550 de kilometri noi
de autostradã, adicã aproape cât
a reuºit þara noastrã sã construiascã în 28 de ani! Pare „puþin“
nerealist? Sã ne gândim doar la
faptul cã se împlinesc aproape
6 ani de când au început lucrãrile pentru reabilitarea drumului naþional Craiova - Calafat,
80 de kilometri amãrâþi de-a
lungul cãrora trebuia turnat un
nou strat de asfalt. 70 de luni
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mai târziu, lucrãrile nu s-au încheiat, existând chiar porþiuni
de drum unde stadiul reabilitãrii se apropie vertiginos de
ZERO. Toate astea în condiþiile
în care CNAIR nu a avut probleme în a asigura finanþarea
necesarã pentru ca cele douã firme care au câºtigat licitaþiile
pentru acest drum sã poatã duce
la bun sfârºit lucrãrile.
Aºadar, deºi se chinuie de
aproape 6 ani sã reabiliteze un
drum de 80 de kilometri deja
existent, Guvernul promite
acum construirea, de la zero, a
unei autostrãzi între Craiova ºi
Calafat, cu tot ce presupune
asta, de la studii, la exproprieri
ºi pânã la execuþia efectivã. Cei drept, vicepremierul Viorel
ªtefan n-a spus ºi când ar trebui sã fie gata, deci ne putem
imagina cã 2120 este un termen
realist! (Dan Olteanu)

www.indiscret.ro

M

aratonul spectacolelor începe joi, 7
iunie 2018, la ora
18:30, când Teatrul Colibri
va prezenta în Piaþa Mihai
Viteazul spectacolul De-a
capra cu trei iezi, adaptare
dupã Ion Creangã, scenariul
ºi regia Iulia Cârstea, muzica Alexandru Iosub, cu: Oana
Stancu, Rodica Prisãcaru,
Alis Ianoº, Iulia Cârstea,
Daniel Mirea, Emanuel Popescu. Spectacolul este parte din programul Zilei Municipiului Craiova – ediþia a
XXII-a, eveniment organizat
de Primãria ºi Consiliul Local Municipal Craiova.

na Lucaciu, Irina Velcescu, Andrei Barbu, Rareº Florin Stoica, este o producþie a Asociaþiei Culturale pentru Educaþie
prin Artã. Decorul ºi costumele
sunt realizate de Anca Lazãr, iar
producãtor este Eugen Matei
Lumezianu. Spectacolul se construieºte în jurul a patru copii
care îºi petrec vacanþa de varã
în faþa blocului O 12, pe una din
strãzile unui cartier din Bucureºti ºi inventeazã ºi reinventeazã jocurile copilãriei anilor ’90.
În faþã la O12 a ajuns la Craiova în cadrul unui turneu naþional, proiect finanþat de AFCN Administraþia Fondului Cultural Naþional.

Vineri, 8 iunie 2018, la
ora 11:00, jocurile copilãriei
anilor ’90, ca De-a v-aþi ascunselea, Maþele Încurcate
sau Þãrile ocupã scena la
Colibri, în spectacolul În
faþã la O12, care se adreseazã copiilor de peste 10 ani ºi
la care accesul în salã este liber.
Spectacolul În faþã la O12,
de Oana Rãsuceanu, cu: Adi-

Sâmbãtã, 9 iunie 2018, la
ora 18:00, copiii se vor bucura
la Colibri de musicalul Vrãjitorul din Oz, spectacol adaptare dupã L. Frank Baum, cu
scenariul ºi regia de Cristian
Mitescu, scenografia Eugenia
Tãrãºescu - Jianu, muzica Alexandru Berehoi, coregrafia Ionuþ Sergiu Anghel, care îi are
în distribuþie pe actorii: Mugur
Prisãcaru, Alis Ianoº, Cosmin

15

Crampoane

Teatrul Colibri: 4 zile
cu 4 spectacole, pe
scenã ºi în aer liber

de Virgil Dumitrescu

SPORT

La Innsbruck era
sã cãdem cu tiroliana

Dolea, Emanuel Popescu,
Daniel Mirea, Ionica Dobrescu, Rodica Prisãcaru, Adriana Ioncu, Alla Cebotari.

A

cuma, cã ne-a trecut
glonþul pe la ureche,
mare greºealã ar fi s-o
dãm pe chiuituri. Nu, au fost
chinuituri. La Innsbruck, în Tirol, naþionala pregãtitã de Ambros Martin s-a trezit marcatã
strâns de Austria lui Herbert
Muller, iar ultimele minute au
fost de cumpãnã. Fetele noastre au câºtigat cu 28-25, scor þintuit pe ultimele respirãri de cronometru. Neagu ºutase o datã în
barã, a doua oarã mult peste
transversalã, iar a treia oarã a
ratat ºapte metri. În minutul 57,
Austria egalase la 24 ºi povestea s-a reluat de la capãt. Imprudentã, Geiger o izbeºte cu mingea în faþã pe apãrãtoarea buturilor ºi vede roºu. Cea care va
reinstala încrederea în rândul
tricolorelor este Eliza Buceschi,
ea ducând la 8 numãrul aruncãrilor transformate, urmatã de
Neagu, cu 7. Gazdele n-au fost
hãrãzite sã reuºeascã ºi împotriva tracului, sperând totuºi
într-o minune care s-o califice
la CE francez de la iarnã. Minune ºi nu prea, dacã avem în
vedere cã, toamna trecutã, învinseserã Rusia, campioana
olimpicã en-titre, cu 27-25.
Acest 28-25 þintuit pe muchie
de naþionala României poate
lãsa impresia cã partida a fost
una lejerã, numai cã Ambros
Martin a intuit ce-l aºteaptã.
”Am ºtiut cã nu vom avea un
meci uºor în Austria. Am avut
o mulþime de probleme, nu neam gãsit ritmul nostru”. Bineînþeles, ”cel mai important este
cã am câºtigat în cele din urmã”,

Duminicã, 10 iunie 2018,
la ora 11:00, este programat
spectacolul Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul Petriºor, adaptare
dupã poveºti populare ruseºti,
scenariul ºi regia Alla Cebotari, pe care o regãsim ºi în
distribuþie alãturi de actorii
Emanuel Popescu ºi Daniel
Mirea. Scenografia este semnatã de Iulia Goanþã, iar muzica de Alin Macovei – Moraru.
Preþ bilet pentru spectacolele din week-end: 7 lei sau
10 lei, în funcþie de categoria
locului. Biletele se pot procura de la Agenþia Teatrului
Colibri, de luni pânã sâmbãtã, orele 10:00 - 13:00 ºi
16:00 - 19:00, iar duminica,
în intervalul 10:00 – 13:00.
Reamintim cã dupã ora începerii spectacolului accesul
în salã nu mai este permis.

eterna placã a celor scãpaþi de
la naufragiu. Handbal fãrã probleme, ca sport de contact, nu
credem sã existe. Cum nu existã lipsã de presiune în oricare
din arenele mondiale, europene
sau olimpice, care stau sã explodeze. România, singura prezenþã neîntreruptã la vârf, nu o
poate duce, doar ea, într-un pacifism decerebrat. Agonia ºi
extazul în asta constã. Colacul
de salvare se mai ºi înþeapã, ca
în meciul de tristã amintire cu
Cehia, de la Mondialul german,
când, în ultima secundã, ºtiþi ce
s-a întâmplat. Nici dupã trei zile
de la uriaºa surprizã înregistratã în sala sporturilor din Leipzig, cehoaicelor nu le venea sã
creadã ce noroc a dat peste ele.
”Au avut o singurã ocazie sã
revinã pe tabelã”, s-a lamentat
spaniolul, iar România s-a scufundat. Handbalul a bifat în
acest an performanþa remarcabilã a SCM Craiova, câºtigãtoarea Cupei EHF, în timp ce campioana CSM Bucureºti, locul 3
în Final Four, mai degrabã a
bãtut pasul pe loc. Dacã naþionala se va mulþumi cu poziþionãri din douã cifre la Mondiale
sau Europene, inaptã sã-ºi impunã ritmul ºi personalitatea,
fiindcã sunt probleme, pe care
ºi le mai face ºi singurã, sã nu
ne mirãm cã Frey, de la Thuringer, ºi Scheffknecht, de la Gopingen, dar parcã numai ele?, ne
pot îngropa. ”Tricolorele”, ca
entitate, se cautã, se ºi gãsesc,
dar stilul e unul subþire întreþesut, ca al unei Fetei Morgane
deasupra nisipurilor.
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Indiscreþii
de Vâlcea

Vâlcea: Mirajul Oltului, dat în folosinþã
cu patru ani întârziere
În luna iulie, proiectul
”Mirajul Oltului” din
staþiunea Cãlimãneºti
va deveni operaþional
cu o întârziere de
patru ani. Investiþia va
fi administratã de
Consiliul Judeþean
Vâlcea, prin Serviciul
Public de Agrement ºi
Servicii, creat special
în acest scop.
de Marielena Popa

Ministerul Culturii
lasã Vâlcea fãrã
bani de Centenar?
Se aude cã Ministerul
Culturii ar fi tãiat „pe ºest”
aproape toate finanþãrile
aprobate judeþului Vâlcea ºi
municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea evenimentelor prilejuite de Centenarul
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La ºedinþa din 30 mai a.c.,
consilierii judeþeni au votat ºi
organigrama acestui serviciu,
care prevede aproximativ 35 de
posturi: ºef de serviciu, doi
economiºti, un jurist, asistenþi
medicali, supraveghetori sãli
fitness, personal întreþinere curãþenie, electricieni, mecanici,
un referent etc. ”Nici nu vã
închipuiþi cu ce emoþii stau. Ne
trebuie barcagii, salvamari,
asistente medicale. Vom demara în curând procedura de selecþie pentru acest proiect care
va deveni în sfârºit operaþional”, a declarat Constantin Rãdulescu, preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea.

Ce ruºine!
Emoþia pe care a prilejuito la ”Cocoºul de Hurez”
spectacolul copiilor din Cernãuþi-Ucraina a fost tulburatã de un moment penibil.
Dupã Iurie Levcic, instructorul micilor artiºti, care a
vorbit într-o limbã românã
curatã ºi duioasã, a urcat pe
scenã un agramat din Gorj
care s-a prezentat ca organizator de spectacole ºi care
a stâlcit cuvinte, propoziþii,
fraze. Doamne, ce ruºine!

Cicã sinecuriºtii
PSD fac fiþe
Se aude cã în jur de 1.500
de pesediºti vâlceni ar trebui sã participle la mitingul
de pe 9 iunie, din Piaþa Victoriei. Un ºef de organizaþie
de cartier din Râmnicu Vâlcea spune cã are mari probleme cu convocarea, întrucît oamenii se codesc sã
meargã la aceastã manifestare. ”Culmea, fac fiþe exact
ãia care au primit sinecuri de
la partid”, spune omul.
Hmm!! Mãi dragã, vouã nu
vã e un pic ruºine? Cã dacã
nu era partidul, poate cã
acum vã numeaþi navetiºti
de succes. Serios!
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”Mirajul Oltului” are douã
componente. Una dintre acestea este parcul acvatic ºi de relaxare, cu piscinã interioarã ºi
exterioarã pentru adulþi ºi copii, bazine cu apã dulce ºi termalã, ºi tobogan cu apã. În interior au fost proiectate o salã
de fitness, vestiare cu duºuri ºi
un grup sanitar. Cea de-a doua
componentã este un parc de
agrement ºi sport în zona JibleaVeche, cu terenuri de tenis, de
minifotbal, pistã pentru role, loc
de joacã, un ponton ºi un vaporaº pe Olt.

O poveste dificilã cu
final promiþãtor
Demarat în decembrie 2012,
cu termen 2014, ”Mirajul Oltului” nu a putut fi încheiat la
timp din cauza unor greºeli de

proiectare, dar ºi a constructorului, firma Protetchim. Destinatã sã fie o alternativã la tradiþionalul turism balnear, investiþia de circa 8 milioane de euro
a fost proiectatã cu jumãtate
bani europeni ºi cealaltã jumãtate contribuþii egale, ale Consiliului Judeþean Vâlcea ºi Consiliului Local Cãlimãneºti. Pe
parcurs, partea de finanþare localã a fost fãcutã numai de CJ
Vâlcea, Primãria Cãlimãneºti
considerând ”Mirajul Oltului”
un proiect prost conceput, prost
executat ºi împovãrãtor pentru
bugetul local. De-a lungul anilor, ”Mirajul” a înghiþit sume
astronomice. Spre exemplu, în
octombrie 2016, CJ Vâlcea se
împrumuta cu 5.550.000 de lei.
ªi nu era pentru prima datã.
Însã, odatã finalizat, proiectul
va contribui în mod cert la dezvoltarea turismului într-una din
cele mai solicitate staþiuni ale
României.

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

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

Pe 20 iunie, Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie va da
pronunþatea în dosarul CET
Govora, în care fostul senator Dan ªova a fost condamnat în primã înstanþã la trei
ani de închisoare cu executare, iar ex-directorul CET,
Mihai Bãlan, la trei ani de
închisoare cu suspendare.
La termenul din 4 iunie au
transpirat câteva detalii picante dinãuntrul ºi din afara
sãlii de judecatã: ”Dan ªova
are astãzi ultimul termen în
dosarul CET Govora, contestã o condamnare de 3 ani.exe. Mergea ca melcul în
curtea Înaltei Curþi, cred cã
ar fi dat oricât sã fie în altã
parte. Este acuzat de o ºpagã
de 100.000 de euro. Unul
dintre avocaþii lui este fostul procuror Liviu Dãscãlescu, fost membru CSM. Dãscãlescu i se adreseazã lui
ªova, în sala de judecatã, cu:
«Domn’ profesor»”, a consemnat jurnalistul Ionel
Stoica pe facebook.

Unirii. Mai puþin finanþarea
proiectului Teatrului ”Anton
Pann”. De câteva zile, deputatul psd-ist Eugen Neaþã încearcã sã recupereze o
parte din aceºti bani. Se
pare, cu ºanse de reuºitã.
Bravo!

Publicitate

Detalii picante
de la procesul
CET Govora

Preºedintele CJ
Vâlcea: ”Nici nu vã
închipuiþi cu ce
emoþii stau”

Parc aviatic ºi parc
de agrement

