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totul, integral, însã lucrurile nu
mai pot continua aºa. CAO are
de încasat creanþe de 71 de milioane de lei noi, adicã 710 miliarde de le vechi. E o sumã
imensã. În acelaºi timp, ne pregãtim sã derulãm aceste proiecte europene majore, cãrora trebuie sã le asigurãm cofinanþarea. Repet, scopul nostru nu este
sã lãsãm lumea fãrã apã, dar trebuie sã dãm un impuls asociaþiilor de proprietari sã înceapã
achitarea datoriilor. Nu trebuie
sã achite tot, trebuie sã achite
mãcar un minim de 5 la sutã din
suma datoratã ºi sã vinã la noi
sã facem împreunã un grafic de

ADMINISTRAÞIE
de Nicuºor Fota

U

n numãr de nu mai puþin de 50 de asociaþii de
proprietari din Craiova
au fost trecute pe lista neagrã a
CAO, angajaþii companiei urmând sã poposeascã prin cartiere ºi sã-i debranºeze pe datornici.
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Conducerea companiei a convocat, marþi, o conferinþã de presã
ºi a anunþat cã sunt gata sã lase
fãrã apã locatarii din câte douã
asociaþii pe zi pentru a impulsiona încasarea facturilor restante. Mai-marii CAO motiveazã
demararea campaniei prin faptul cã societatea trebuie sã-ºi îmbunãtãþeascã performanþele economice în perspectiva proiectelor majore pe care le are de implementat în perioada urmãtoare. „Dupã cum ºtiþi, Compania
de Apã Oltenia are un proiect
depus la Ministerul Fondurilor
Europene de circa 438 milioane
euro, proiect care sper ca în urmãtoarea perioadã sã se semneze cu Bruxelles-ul. În cadrul
acestui proiect, avem fãcutã o
analizã cost-beneficiu ºi un procent de cofinanþare de aproximativ 40 milioane euro. Compania
de Apã Oltenia trebuie sã treacã
la mãsuri de recuperare a debitelor restante de ani de zile. Vã
spun doar câteva dintre asociaþiile cu datorii mari: Asociaþia 14,
1 Mai are debite de 3.260.000
lei, Asociaþia 7, 1 Mai are
1.700.000, Asociaþia 24 Craioviþa Nouã are 1,6 milioane”, a
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Dupã câteva sãptãmâni în care ploile torenþiale
au inundat strãzile oraºului, craiovenii se confruntã cu altã problemã. Compania de Apã
Oltenia a demarat abrupt o campanie de debranºãri menitã sã-i convingã pe restanþieri sãºi achite datoriile. Cum facturile, în cazul celor
de la bloc, sunt colective, angajaþii companiei
lasã fãrã apã câte o întreagã asociaþie de proprietari, ba chiar câte douã pe zi, dupã cum
anunþã conducerea CAO.
declarat Adriana Câmpeanu, director general al CAO.
Anca Bãlãceanu, directorul
economic al companiei, a detaliat legãtura indirectã dintre
restanþele asociaþiilor de proprietari din Craioviþa Nouã ºi 1 Mai
ºi capacitatea CAO de a derula
proiecte cu finanþare europeanã:
„ªi în contractul pe care îl avem
acum cu BERD-ul avem mai
multe clauze, mai mulþi indicatori pe care trebuie sã îi îndeplinim ºi pe care îi raportãm periodic la BERD. ªi unii dintre aceºti
indicatori se referã la gradul de
încasare. Dacã noi nu realizãm
gradul de încasare, automat
BERD-ul are posibilitatea sã ne
rezilieze contractul, sã ne mãreascã foarte mult dobânda ºi sã

nu mai putem, pe viitor, pentru
cã probabil tot cu BERD sau cu
BEI vom face contract, pentru
cofinanþare, nu vom putea accesa un împrumut dacã noi avem
în istoricul nostru cã nu ne îndeplinim condiþionalitãþile. În contract avem 90% nivel minim de
colectare ºi ne strãduim sã îl respectãm”.

5 la sutã din datorii,
taxa de baie pentru
restanþierii
din Craiova
ªefii CAO susþin cã asociaþiile de proprietari datornice vor
fi rebranºate imediat ce dau o
minimã dovadã de colaborare
cu casierii companiei. Achitarea
a cinci la sutã din suma restantã
ºi semnarea unui grafic de eºalonare cu reprezentanþii CAO
vor fi suficiente pentru a asigurea reluarea alimentãrii cu apã
potabilã, spun cei din conducerea CAO. Pânã atunci, craiovenii care au ghinionul sã se regãseascã pe lista neagrã a companiei vor trebui sã se mulþumeascã doar cu apa de la ciºmele. „Nu suntem absurzi, nu
le cerem oamenilor sã ne achite

eºalonare a datoriilor. Pe trei
ani, pe cinci ani, pe cât doresc.
Nu cerem decât o minimã dovadã de bunã credinþã. Or, sunt
mai multe asociaþii care nici nu
s-au sinchisit sã ne contacteze,
în ciuda somaþiilor pe care leam trimis”, a mai spus directorul general al CAO, Adriana
Câmpeanu.

Fantoma Termoficare
sperie ºefii CAO
La rândul sãu, directorul adjunct al CAO, Alin ªuiu, spune
cã debranºãrile nu se limiteazã
doar la Craiova, angajaþii companiei având în plan acþiuni similare ºi în judeþ. „Nu este o
campanie care începe acum.
Începe în Craiova. Am mai avut
asemenea acþiuni ºi în celelalte
oraºe, la Filiaºi, spre exemplu,
acum începem în Craiova ºi
vom continua ºi în celelalte localitãþi. ªtiu cã sunt cazuri în
care oamenii spun cã au plãtit,
dar cã au fost probleme la nivelul asociaþiilor, cu administratori care au comis nereguli, au
fugit cu banii ºi aºa mai departe. Noi nu suntem însã organ de
cercetare penalã ºi nici instanþã
de judecatã ca sã rezolvãm aceste cazuri. În acelaºi timp, pot sã
vã spun cã existã cazuri de apartamente cu datorii de 100 – 500
de milioane de lei vechi, iar asociaþiile de proprietari nu iau
nicio mãsurã sã-i execute pe
datornici. Asta deºi au contracte
cu juriºti, cu cabinete de avocaturã. Noi ce sã facem în situaþia asta? Sã ducem CAO în
situaþia Termoficãrii? Întreb ºi
eu retoric”, a spus ªuiu.

Reprezentanþi ai
Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale ºi ai Agenþiei
de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã au fost prezenþi,
la finalul sãptãmânii
trecute, la Craiova,
pentru o întâlnire cu
autoritãþile locale,
dar ºi cu numeroºi
producãtori din
judeþ ºi primari
doljeni. Scopul
întâlnirii a fost acela
de a-i convinge pe
producãtorii locali
din sectorul legumefructe ºi vie-vin cã
este important sã se
asocieze în cooperative sau grupuri,
decizie care le-ar
oferi o serie de
avantaje.
de Dan Olteanu

D

e la scutiri de impozite la subvenþii ºi,
mai ales, un acces
mai facil la proiectele cu finanþare europeanã, acestea
sunt doar douã dintre avantajele de care ar putea beneficia
producãtorii doljeni care activeazã în sectorul legumefructe ºi vie-vin, dacã ar alege sã se asocieze în cooperative ori grupuri de producãtori. Pentru asta, producãtorii
trebuie sã depãºeascã barierele mentale ºi temerile întipãrite adânc în memoria colectivã determinate de cuvântul
„cooperativã“ ºi ce a însemnat aceasta pânã în 1989.
„Am început aceastã campanie de informare deoarece
este foarte important pentru
toatã lumea sã înþeleagã cã
producãtorii trebuie sã se
asocieze. Este extrem de important deoarece este mult
mai uºor sã punem mâna pe
proiecte cu finanþare europeanã. Sunt foarte multe posibilitãþi în acest sens ºi este
pãcat sã nu profitãm. Sunt
subvenþii, sunt mãsuri care
ajutã pe linia dezvoltãrii.
Subvenþionãm chiar ºi poliþe
de asigurare. Oamenii trebuie sã înþeleagã asta ºi sã treacã de acele bariere mentale
ºi sã se asocieze în cooperative, în grupuri de producãtori. Avantajele sunt foarte
multe“, a declarat directorul
general adjunct al Agenþiei de
Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã, Constantin Bîrcã. Acesta a subliniat cã pentru asocierea în cooperativã,
www.indiscret.ro
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îndemnaþi
sã se asocieze

în grup de producãtori, în organizaþii de producãtori, trebuie
îndeplinite douã condiþii: sã fim
minimum 5 legumicultori, iar
valoarea producþiei comercializate sã fie de minimum 1 milion de lei, adicã cei 5 membri
trebuie sã punã în comun producþia ºi sã o vândã.

Vã asigur cã Ministerul Agriculturii face tot posibilul în a
facilita aceastã legãturã. În
urma discuþiilor, avem promisiuni de la supermarket-uri cã
vor prelua marfa ºi mã refer
acum la tomate, pentru cã aici
este o mare problemã”, a afirmat Cristiana Fabian.

11 cooperative
în Dolj

Accesul în
supermarket-uri,
imposibil pentru
producãtorii
care nu se asociazã

Despre avantajele care vin
odatã cu asocierea producãtorilor a vorbit ºi reprezentantul
MADR, Cristina Fabian, care
a menþionat cã la nivelul Doljului existã 11 cooperative. „În
judeþul Dolj lucrurile s-au miºcat destul de încet ºi totuºi vorbim la ora actualã despre 11
cooperative. Dintre acestea,
opt sunt funcþionale ºi trei în
curs de organizare. În ceea ce
priveºte avantajul acestor cooperative, în primul rând este cel
ce þine de latura fiscalã. Vorbim despre scutiri la plata impozitelor ºi ale anumitor taxe.
Totodatã, le este mult mai uºor
sã acceseze fonduri ºi, de asemenea, sã nu uitãm de accesul
pe piaþã. Chiar zilele trecute,
am discutat la minister despre
problema cu marile lanþuri de
magazine. Mai exact, s-a adus
în atenþie faptul cã acestea nu
preiau marfa producãtorilor.
www.indiscret.ro

La rândul sãu, Adrian Popa,
directorul Direcþiei pentru
Agriculturã Dolj, a þinut sã precizeze cã producãtorii trebuie
sã înþeleagã cã munca pe cont
propriu, pe suprafeþe mici de
teren, nu se mai justificã, iar
accesul în supermarket-uri este
dificil, dacã nu chiar imposibil
în lipsa unei asocieri. „Agricultura din judeþul Dolj este mult
mai puternicã decât o aratã cifrele. Suntem în forþã, iar
aceastã forþã o menþinem ºi o
transmitem mai departe dacã
noi, cei care reprezentãm instituþiile statutului, asigurãm
buna funcþionare a programelor. Aºa cum s-a spus deja, la
nivelul judeþului Dolj sunt 11
cooperative, opt funcþionale ºi
trei în lucru. În luna august,

vom avea ºi primul grup de
producãtori. Din nefericire, relaþia cu marile lanþuri de magazine este o mare problemã.
Chiar dacã, în Dolj, avem supraproducþie de tomate, de
exemplu, legãtura cu supermarket-urile este deficitarã“, a
declarat directorul Direcþiei
pentru Agriculturã Dolj.

Prioteasa: APIA
aduce în Dolj peste
100 de milioane de
euro anual
La eveniment a participat ºi
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, care a
vorbit despre potenþialul agricol
al Doljului, dar ºi despre importanþa APIA pentru fermierii doljeni. „Ne-a fãcut o deosebitã
plãcere sã fim gazdele unui eveniment deosebit, organizat de
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã, un eveniment care s-a bucurat de prezenþa directorului general adjunct
al APIA, Constantin Bîrcã, a
directorului executiv al Centrului Judeþean Dolj al APIA, Sorin Rãducan, precum ºi a numeroºi primari, reprezentanþi ai
administraþiei publice locale ºi
întreprinzãtori.
APIA este o instituþie foarte
importantã, care aduce anual,
numai în Dolj, aproximativ 100
de milioane de euro, sumã pusã
la dispoziþia fermierilor. Judeþul nostru are un potenþial agricol semnificativ, un potenþial
care nu este însã îndeajuns exploatat. Mã bucur cã putem
scoate în evidenþã aceste forme
de asociere între fermieri, care,
este adevãrat, sunt apariþii încã
timide în Dolj, dar ne aºteptãm
ca în acest sector sã vedem o
dezvoltare mai accentuatã în

perioada urmãtoare. Am
dorit ca prin prezenþa noastrã la aceastã întâlnire sã
transmitem un semnal de
susþinere, de disponibilitate
pentru colaborare ºi pentru
sprijinirea iniþiativelor în
acest domeniu“, a afirmat
Prioteasa.

Absorbþia banilor
europeni, þintã
pentru Ministerul
Agriculturii
Întâlnirea cu producãtorii
agricoli organizatã la Craiova face parte dintr-o campanie de informare ºi diseminare a informaþiilor organizatã la nivelul Ministerului
Agriculturii în vederea creºterii gradului de absorbþie a
fondurilor UE alocate României pentru agriculturã.
Potrivit reprezentanþilor Ministerului Agriculturii, Programul Naþional de Sprijin
(PNS) 2014-2018 cuprinde
patru mãsuri principale: reconversia plantaþiilor vitivinicole, mãsura de investiþii
în acest sector, mãsura de
promovare ºi de asigurare a
recoltei de struguri.
La nivelul judeþului Dolj
existã un potenþial vitivinicol de 11.000 ha, dar suprafaþa care a fãcut obiectul
mãsurii de restructurare/reconversie nu depãºeºte cu
mult 500 ha.

APIA Dolj: 99,85%
dintre fermierii
care au depus
solicitãri
de finanþare
ºi-au primit banii
Prezent la eveniment, directorulul APIA Dolj, Sorin Rãducan, a precizat cã Ministerul
Agriculturii a eliminat în ultimii ani problemele legate de
subvenþii, care ajung acum la
timp în conturile fermierilor.
„99,85% dintre fermierii care
au depus solicitãri de finanþare
ºi-au primit deja banii. Mai
sunt foarte puþine dosare în lucru, mici aspecte de clarificat,
dar totul se va rezolva. Avem
36.000 de cereri venite, situându-ne pe locul al II-lea pe þarã,
din acest punct de vedere, iar
ca suprafaþã ocupãm locul al
IV-lea, dupã Timiº, Constanþa
ºi Teleorman”, a precizat Rãducan.
20 - 26 iunie 2018
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Unul dinte pavilioanele Complexului Expoziþional Seaca, de la
Cãlimãneºti, va fi, în
sfârºit, folosit în
scopul în care a fost
construit acest
ansamblu. Potrivit lui
Adrian Buºu,
vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean
Vâlcea, la Seaca va fi
amenajatã o expoziþie
permanentã cu
aproximativ 10.000 de
arme, armuri
medievale ºi alte
obiecte vechi, ce
provin din colecþiile
muzeelor Brukenthal
ºi Astra din Sibiu.
Potrivit lui Adrian
Buºu, ºi-au manifestat
dorinþa de a contribui
la aceastã expoziþie ºi
muzeele din Alba Iulia
ºi Cluj-Napoca.
de Marielena Popa

Deschiderea oficialã
este preconizatã
pentru
septembrie a.c.
Conform vicepreºedintelui
CJ Vâlcea, expoziþia de la Seaca ar putea fi deschisã în luna
septembrie a.c.: „Expoziþia va
fi amenajatã la parter ºi la etajul uneia dintre clãdiri. Vom
primi în jur de 6.500 de arme
ºi aproximativ 3.000 de alte

exponate: îmbrãcãminte, mobilier specific caselor þãrãneºti
ºi alte obiecte. Doresc sã contribuie cu exponate ºi muzeele din Cluj-Napoca ºi Alba Iulia. Noi am prins în buget
suma de 50.000 lei pentru
amenajarea acestei expoziþii ºi
sperãm sã o deschidem în septembrie, cu condiþia sã se facã
rectificarea bugetarã la finele
lunii iulie, aºa cum existã premise”.

Oltexpo, pe cât de
mare, pe atât de inutil
Finalizat în 2010, cu o investitie PHARE de 12 milioane de
euro, ºi construit pe o suprafaþã
de 55.000 metri pãtraþi, Oltexpo
este al doilea complex expoziþional ca mãrime din România. Pe
cât de mare, pe atât de inutil,
autoritãþile nereuºind, din varii
motive, sã valorifice potenþialul
”cazanelor”, aºa cum au intrat în

folclorul local. Sutele de locuri
de muncã promise cu emfazã de
fostul primar din Cãlmãneºti, Ilie
Amuzan, gãzduirea unor târguri
cu vânzare, conferinþe naþionale
ºi internaþionale, seminarii, concerte ºi organizarea unei expoziþii unicat au rãmas vorbe în
vânt. Cea mai recentã tentativã
eºuatã de folosire a Complexului Seaca a fost mutarea, aici, a
Clinicii de Recuperare Medicalã Cãlimãneºti.

Publicitate

„Am primit o propunere din
partea Muzeului Brukenthal din
Sibiu ºi din partea Muzeului
Astra de a ne da în custodie,
pentru amenajare de expoziþie,
un numãr de obiecte pe care
dânºii le au în magazie. Este
vorba despre arme - Brukenthal
are 15.000 de arme în colecþie ºi, de asemenea, Astra- Muzeul
Culturii Þãrãneºti dispune de
peste 30.000 de exponate. Dânºii vor ca noi sã folosim aceste
obiecte pentru o expoziþie permanentã. Am luat legãtura cu
preºedintele Constantin Rãdulescu ºi cu Claudiu Tulugea, directorul Muzeului Judeþean
Vâlcea, ºi vom organiza o expoziþie permanentã într-una din
clãdirile Complexului Expoziþional de la Seaca”, a declarat
Adrian Buºu pentru Indiscret în
Oltenia.

Vâlcea: Unul dintre
“cazanele” de la Seaca
devine muzeu
de arme medievale
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Festivalului Naþional
„Cocoºul de Hurez
pentru copii”
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lubul Copiilor Horezu,
judeþul Vâlcea, a organizat, vineri, 15 iunie
2018, cea de-a XIII-a ediþie a
Festivalului Naþional „Cocoºul
de Hurez pentru copii”.
Este un festival aflat în Calendarul activitãþilor educative
naþionale ale Ministerului Educaþiei Naþionale - Domeniul cultural-artistic, folclor, tradiþii,
obiceiuri, prin care se prezintã
meºteºuguri tradiþionale din
toate zonele þãrii.
La aceastã ediþie au participat
grupe de copii din 20 de judeþe
ºi o echipã de copii din raionul
Cãlãraºi, Republica Moldova.
S-a organizat o expoziþie cu
produsele realizate ºi s-au desfãºurat ateliere de lucru pe secþiuni: ceramicã tradiþionalã, prelucrare lut, cusãturi ºi þesãturi
tradiþionale, picturã pe lemn ºi
sticlã, picturã decorativã, confecþionat podoabe cu motive tradiþionale, croºetat, tapiserie,
împletituri din fibre vegetale,
confecþionat pãpuºi, confecþionat mãºti populare etc.
Prin acest festival, s-a dorit
promovarea meºteºugurilor tradiþionale din cât mai multe zone
ale României, Horezu fiind una
dintre zonele þãrii cu vechi tradiþii în arta olãritului, pe care
organizatorii in sã o transmitã
generaþiilor viitoare.
www.indiscret.ro
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Capodopera rahatfletului

D

e Niro urcã în scenã ºi,
nici una, nici douã, îi
trage preºedintelui
Trump o înjurãturã tipic americãneascã. Fanii celei care
voia sã conducã America, dar
s-a trezit uzurpatã de hormonii prezidenþiali ai unui saxofonist tare în bojoci, s-au tãvãlit de râs. ”Am evitat un dezastru nuclear!”, a declarat paiaþa
lui De Niro. Dacã Academia
Suedezã nu ºi-a pierdut cumpãtul odatã cu suspendarea
Nobelului pentru literaturã pe
anul în curs, pe Donald Trump
ºi Kim Jong-un ar trebui sã-i
aºtepte un binemeritat premiu
Nobel pentru pace. Ar fi rãspunsul fair la trânteala imagologicã venitã din partea marelui actor, dacã el aºa simte ºi
consimte. Partea frumoasã,
pentru cã de-aia vorbim de
America, e cã preºedintele
Trump nu a reacþionat la bâzã,
având treburi mult mai importante. Noi nu îl avem pe De
Niro ºi nici pe Trump. Îl avem
pe C.T. Popescu ºi îl avem pe
fostul preºedinte Traian Bãsescu. Cei doi s-au luat nu de mult
la harþã pe motive de tenis, ca
sã vedeþi ce îl mânã ºi acum în
luptã pe strategul de odinioarã
al Cotrocenilor. Dacã aveþi impresia cã Il Traianello nu e dottore în Ostapenko precum în
Ponta, vã înºelaþi. ªi cum sã
iasã în evidenþã dacã nu bãgându-l în aceeaºi cutie pe CTP cu
partenerul de protocol pe care
ºi aºa l-a ridiculizat ºi pe sub
masã, ºi pe sub lege. Gazetarul a postat, la rupere, cã s-a
simþit mânjit cu rahat de fostul

ales, care ”emanã o duhoare de
dihor securisto-comunist ºi sa afirmat ca tatã ºi protector al
hoaþelor cât cuprinde”. Citindu-l, îþi rãsare în minte secvenþa de noapte cu Titanicul plesnit în frunte de aisberg. Mergând pânã la specia contondentã a pamfletului (pentru ”Baroane” Arghezi a fãcut puºcãrie), lui C.T. Popescu i-a reuºit
”nãpusteala”. ªi contreazã Bãsescu, un etern preºedinte cu
chef de vendetã: ”În mod cert,
pe CTP nu l-a mânjit nimeni
cu cãc…t. El are pasiunea de a
se mânji singur, ca maimuþa,
dupã care se tãvãleºte de plãcerea de a-ºi rãspândi, citez,
«duhoarea» în spaþiul public”.
Nu v-aþi aºteptat, cred, ca în
cugetãrile de douã mandate ºi
tot atâtea suspendãri ale cãpitanului sã depistaþi înflorituri
stilistice ca la ªeicaru sau Vadim. De unde a pornit schisma? De la un comentariu doct
care l-a zgâriat în auz pe preºedinte. ªi atunci a tãiat sunetul. Gata? Nu, nu e gata. Dacã
pe CTP nu l-a copiat nimeni,
nici nu ar avea cum, Bãsescu a
fãcut prozeliþi. Dar fie ºi capodoperã, rahatfletul tot rahatflet
rãmâne. Avem aici una din explicaþiile revoluþionare ale cãderii în latrinologie a spiritului civic. Pe stradã, pe sticlã ºi
în spatele sticlei, în familie, în
ºcoalã, chiar în faþa lui Dumnezeu. Din nefericire, ºi preºedintele Iohannis calcã în strãchinile sparte de predecesor.
Unde e proiectul de þarã? Unde
e lucrul nemþesc? Legate cu
aþã. Le-a luat vântul.
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Festivalul ”Învârtita
Dorului” de la Vaideeni,
la 50 de ani
de Marielena Popa

În zilele de 23-24
iunie, la Vaideeni,
judeþul Vâlcea, are loc
cea de-a 50-a ediþie a
Festivalului de Folclor Pãstoresc ”Învârtita Dorului”. La aceastã ediþie jubiliarã,
sãrbãtoritã în anul
Centenarului, participã un numãr record
de interpreþi populari,
de ansambluri ºi
formaþii artistice de
notorietate.

P

rimãria Vaideeni a invitat în acest an, la ”Învârtita Dorului”, 30 de formaþii artistice din 10 judeþe ale
României ºi din Republica Moldova, precum ºi ansambluri de
amatori ºi ansambluri profesioniste foarte apreciate. De asemenea, vor cânta 50 de interpreþi populari din toate regiunile þãrii. Printre aceºtia: Cornelia ºi Lupu Rednic, Laura Lavric, Mariana Anghel, Dinu Iancu Sãlãjanu, Nineta Popa, Anamaria Iorga, Marius Þugulescu.
Evenimentul va fi transmis de
TVR ºi prezentat de Iuliana
Tudor.

La aceastã ediþie, tradiþionala paradã a portului popular,
programatã pentru duminicã, la
ora 12.00, se va desfãºura sub
auspiciile Zilei internaþionale a
iei.
“Învârtita Dorului” prilejuieºte ºi derularea proiectului
”Povestea caselor albastre continuã”, o manifestare pentru salvarea ºi conservarea ultimelor
case vechi din Vaideeni, iniþiatã de Asociaþia Culturalã ”Moºtenitorii”. De asemenea, vor
avea loc douã lansãri de carte
ºi vor fi premiaþi ºi participanþii la cea de-a doua ediþie a Festivalului Sculptorilor cu Drujba, desfãºurat la Vaideeni în
perioada 17-23 iunie.
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Lansare de carte
la Biblioteca Judeþeanã „Aman”

B

tã. Poeme verzui”, autor Dumitru Sârghie-Mitif.
Invitaþi:
- prof. Nicolae Marinescu,
directorul editurii Aius;
- prof. Eleanor Mircea, poet
ºi critic literar;

- Ion Creþeanu, rapsod popular;
- Cristian Alexandrescu, actor;
- oameni de culturã, scriitori
ºi artiºti din judeþele Olt, Dolj
ºi Vâlcea.
„Poemele lui Dumitru Sârghie
sunt un fel de carte poºtalã acoperitã cu timbre de colecþie (versuri pe care orice poet ar fi vrut
sã le reinventeze), sã le trimitã spre adrese necunoscute, în misterul fãrã graniþe al timpului. Între ironie ºi gravitate, între pãcat
ºi dumnezeire, el vrea sã pipãie
ºi sã atingã sublimul, sã înalþe
ODÃ FEMEII, aºa cum rar se
mai întâmplã în aceste vremuri
indecente. Întâlnim, oare, în
acest volum dominat de Eros, un
misoginism camuflat? Sau auto-

rul este un erou medieval, un
politician al cuvântului, care
spulberã natura vulgarã din jurul nostru cu lava clocotitoare a
iubirii?! Înclin sã cred, confra-

CULTURÃ
tern, în cea de-a doua variantã!”
– Ioana Crãciunescu.
Dumitru Sîrghie-Mitif s-a
nãscut la 30 august 1960, în localitatea Popeni, judeþul Vaslui. Din 1993 pânã în prezent,
a publicat peste 2.000 de editoriale, la care se adaugã câteva mii de interviuri, note, comentarii, reportaje, poezie,
prozã, epigramã. Pentru întreaga activitate a fost distins
cu mai multe premii ºi diplome. Autorul are în pregãtire
lucrãrile „Comunitatea basarabeanã din judeþul Olt” ºi
„Anotimpurile lui Traian Zorzoliu”.

Publicitate

iblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” organizeazã
joi, 21.06.2018, în sala „Marin
Sorescu”, începând cu ora
18,00, lansarea volumului „Cu
o sãptãmânã înainte de nicioda-
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ADMINISTRAÞIE

S

stanþe din grupa a treia de toxicitate, avizate de Ministerul
Sãnãtãþii. Întreaga operaþiune
va fi derulatã cu sprijinul Poliþiei Locale. În afiºele de avertizare se va specifica faptul cã
substanþele folosite sunt toxice
pentru oameni ºi animale, antidotul folosit în caz de ingestie

accidentalã (vitamina K1), precum ºi numãrul de telefon al SC
Salubritate Craiova SRL.
Suprafaþa totalã pe care se va
efectua activitatea de deratizare este de 741 de hectare, programul urmând sã fie adaptat în
funcþie de condiþiile meteorologice.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Pentru ce am votat:
România sã nu mai fie
paradisul abuzurilor!

20 - 26 iunie 2018

n 2016, premierul Cioloº
ºi ministrul Prunã, cea
care spunea cã drepturile
ºi libertãþile românilor sunt ”un
lux”, au decis modificarea,
printr-o ordonanþã de urgenþã,
datã chiar noaptea, a peste 100
de texte de legislaþie penalã.
Nici USR, nici PNL nu s-au
inflamat la acea datã. Au tãcut
mâlc.
Acum, opoziþia se inflameazã cã am adoptat luni, 18 iunie, la ora 22:00, prin proceduri parlamentare transparente, modificãri legitime la Codurile de procedurã penalã.
Se încearcã inducerea ideii
cã aceste modificãri vizeazã
favorizarea infractorilor, cã
puºcãriile vor fi eliberate de
violatori, hoþi, cã românii vor
fi în pericol pe strãzi. Într-un
cuvânt, cã România va deveni
”paradisul infractorilor”.
Nimic mai fals! Aceastã
strategie de manipulare prin
care se încearcã înfricoºarea
oamenilor doar-doar aceºtia se
vor arunca în braþele ”salvatorilor” de la USR ºi PNL, nu
poate avea succes. Pentru cã
românii nu mai pot fi prostiþi!
Ca parlamentar ALDE, am
datoria sã spun doljenilor care
m-au trimis, prin votul lor, sãi reprezint în Parlament cã am
votat aceste modificãri cu un
singur gând: România sã nu
mai fie paradisul abuzurilor! Prea multe victime ale abuzului de justiþie pentru ca lucrurile sã nu fie aºezate într-o
matcã a normalitãþii numitã
simplu: DREPTATE!
Da, am votat Codul de procedurã penalã pentru cã trebuia sã punem în acord deciziiOBLIGATORII ale instanþelor Curþii Europene ale Drepturilor Omului, ale Curþii Europene de Justiþie ºi ale Curþii
Constituþionale a României.
Pentru cã modificarea Codurilor era un demers necesar
pentru a avea o politicã penalã
la standarde europene ºi pentru a elimina abuzurile care au
avut loc pe vechiul Cod Penal.
Pentru ca formulãri ambigue, de altfel ºi declarate ne-

Î
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C Salubritate Craiova
SRL demareazã miercuri, 20 iunie 2018, a
doua campanie de deratizare pe
domeniul public din acest an,
care se va desfãºura într-un interval de 10 zile ºi care are ca
scop combaterea rozãtoarelor
(ºoareci, ºobolani) ºi menþinerea acestora la un nivel numeric redus.
În zonele de acþiune, lucrãtorii SC Salubritate Craiova SRL
vor amplasa, în prima fazã, afiºe de avertizare a populaþiei ºi,
ulterior, în aceleaºi locaþii, staþii de intoxicare în care vor fi
introduse produsele raticide
Prodiorat G ºi Ratex Pastã, sub-

Craiova: Începe cea
de-a doua etapã de
deratizare pe domeniul
public din acest an

constituþionale de cãtre CCR,
care au permis abuzuri, sã nu
mai existe în noul Cod.
Pentru cã avem obligaþia
de a transpune în legislaþia naþionalã acele prevederi din directivele europene, precum
cea privind prezumþia de nevinovãþie.
Pentru ca mãsura arestului
preventiv sã se ia doar în cazul unor probe ºi indicii temeinice, nu al unor ”suspiciuni
rezonabile”.
Pentru ca denunþul sã fie în
termen de maximum 6 luni de
la luarea la cunoºtinþã despre
infracþiune.
Pentru ca înregistrãrile obþinute în mod nelegal sã nu
poatã fi folosite ca probe (sã
fie lovite de nulitate absolutã),
iar procurorii sã poatã distruge ”probele” dintr-o înregistrare obþinutã în mod nelegal
ºi sã întocmeascã un procesverbal în acest sens, pe care sã
îl depunã la dosarul în cauzã.
Pentru ca, dupã încetarea
mãsurii de supraveghere tehnicã, procurorul sã informeze
în scris în cel mult 10 zile pe
inculpatul care a fost subiect
al unui mandat despre mãsura
de supraveghere tehnicã ce a
fost luatã în privinþa sa.
Pentru ca sã se poatã cere
revizuirea hotãrârilor judecãtoreºti definitive dacã un judecãtor sau un procuror a fost sancþionat disciplinar definitiv pentru exercitarea funcþiei cu reacredinþã sau gravã neglijenþã,
ºi dacã aceste împrejurãri au
influenþat soluþia pronunþatã.
Pentru ca în cursul urmãririi penale ºi al judecãrii cauzei sã fie interzise comunicãrile publice, declaraþiile publice, precum ºi furnizarea de alte
informaþii, provenind de la
autoritãþi publice, referitoare
la faptele ºi persoanele ce fac
obiectul acestor proceduri (ca
ºi cum aceste persoane au fost
deja condamnate).
Vã întreb, dragi cititori, ce e
în neregulã cu aceste lucruri?!
Ele vin în apãrarea drepturilor
ºi libertãþilor cetãþenilor. Pentru asta am votat!
www.indiscret.ro

Fundaþia „Anya“ 9
ajutã la dotarea
spitalelor craiovene

SPECIAL

La începutul anului
2018, Fundaþia
„Anya“ din Craiova
a lansat douã proiecte pentru întreaga
comunitate din
Oltenia: „Sã dãruim
zâmbete comunitãþii
locale – achiziþie
echipamente medicale pentru spitalele
craiovene“ ºi „Sã
oferim un zâmbet,
sã oferim condiþii
decente pacienþilor
olteni“.
n cadrul primului proiect, Fundaþia ”Anya” a
achiziþionat:
- echipament medical ”autorefractometru plusoptix a16
complet” în valoare de aproape 30 de mii de lei, donat în
luna martie cabinetului medical Oftalmologie Copii din
cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova;
- echipament medical ”pulsoximetru nellcor bedside”

2018, continuãm proiectul de
achiziþionare echipamente medicale pentru dotarea spitalelor
craiovene ºi lansãm campania
de strângere de fonduri pentru
o ”camerã retinianã smartscope
ey4”, necesarã pentru screeningul principaleleor afecþiuni retiniene de la nou-nãscuþi (pre-

maturi mai ales) pânã la vârsta
adultã, afecþiuni ce pot duce la
pierderea ireversibilã a vederii:
retinopatie de prematuritate,
retinopatie diabeticã, degenerescenþã macularã legatã de vârstã, echipament al cãrui cost se
ridicã la peste 7.000 de euro.
Invitãm societãþile comerciale

Publicitate
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cu senzori în valoare de 3.396
de lei, donat în luna iunie 2018
Secþiei pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Municipal „Filantropia“ Craiova.
În cadrul celui de-al doilea
proiect, Fundaþia ”Anya” anunþã finalizarea cu succes a lucrãrii ”Renovare grupuri sanitare
– Secþia chirurgie II”, situat
la etajul al VI-lea din cadrul
Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova. În perioada martie - iunie 2018, au
fost renovate complet opt
grupuri sanitare ºi în alte
douã grupuri sanitare au fost
schimbate doar instalaþiile
sanitare ºi electrice. Valoarea totalã a proiectului a fost
de 73.600 lei.
De asemenea, fundaþia a
achiziþionat ºi mobilier: paturi ºi noptiere cu mese incluse pentru amenajarea
unui salon de la Secþia fizioterapie din cadrul Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, salon care urmeazã sã fie livrat la începutul lunii iulie.
„În a doua parte a anului

doljene sã ne fie alãturi prin
direcþionarea a 20% a impozitului pe venit“, a declarat
Claudia Grãdinaru, preºedintele Fundaþiei „Anya“.
Partenerii
Fundaþiei
„Anya“ în aceste iniþiative au
fost: Ruris Impex, Casa
Noastrã, Civitas - servicii
medicale, Cerealcom, Cimval, Gelias Broker de
Asigurãri, societãþi comerciale care, în ultimii ani, au
investit masiv în aparaturã
medicalã donatã spitalelor
craiovene, ajutând atât de
mult sistemul medical craiovean!
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A

PAVIL SA a desfãºurat
ºi în perioada 11 – 15
iunie 2018 o activitate
intensã în municipiul Râmnicu
Vâlcea, în colaborare cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrãri de amenajare teren
prin betonare/asfaltare pe strãzile: Decebal – Bl. D9, Lacului
ºi Intr. Sergiu Purice.

nele de canalizare menajerã tasate/deteriorate.

nr. 134 B, Straubing nr. 193, Bl.
H1, Sc. C, Aranghel nr. 25, Apusului intersecþie cu Eftimeºti,
Antim Ivireanu intersecþie cu
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 asigurat asistenþã tehnicã în urma solicitãrilor pe strã-

zile Bucegi nr. 3A ºi Teodor
Bãlãºel nr. 11A;
- s-au finalizat lucrãrile de
execuþie a branºamentului de

apã potabilã pe strada Feþeni nr.
13 A, unde s-a executat ºi racordul de canalizare menajerã;
- s-a executat placã din beton
armat pe cãminul de canalizare
menajerã pe str. ªtirbei Vodã,
canalizare Iazul Morilor;
- a fost montatã o nouã gurã
de scurgere apã pluvialã nouã
pe str. Matei Basarab, Bl. 105
Bis;
- s-a refãcut suprafaþa carosabilã lângã cãminul de canalizare pe str. Colonel Bãdescu;
- s-a continuat verificarea ºi
curãþarea gurilor de scurgere, a
cãminelor de canalizare menajerã ºi a colectoarelor, manual
ºi mecanizat;
- s-a adus la starea iniþialã suprafaþa carosabilã în zonele în
care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotã cãmi-

CÃMINE CURÃÞATE. Sa intervenit pentru desfundarea,
curãþarea ºi spãlarea mecanizatã a reþelelor de canalizare menajerã la urmãtoarele adrese: str.
Banu Mãrãcine nr. 33; Calea lui
Traian – Bl. Filipin, Bl. S5, sc.
D; str. Barajului nr. 52; str. Mihai Viteazu – Bl. CPL1, sc. A;
str. Decebal -Bl. S10 ºi Bl. S11,
Bl. G159, sc. A; bd. Tineretului
– Bl. A12, sc. A, Bl. A11/2; str.
Ostroveni – Bl. A40/2, sc. A, B
ºi C, Bl. A23, sc. E; str. Mihai
Eminescu – Bl. C13, sc. E ºi F,
Bl. C23 ºi Bl. C32; str. I.C. Brãtianu – Bl. C19, sc. A, B ºi C;
Bl. C27; Aleea Teilor – Bl. B8;
str. Zorilor – Bl. P6; str. Emil
Avrãmescu – Bl. E; str. Remus
Bellu – Bl. O, sc. A; str. Henri
Coandã – Bl. N6; str. I.L. Caragiale – Bl. A27/3 ºi Bl. A35/2;
str. Ionel Geantã – nr. 12A, str.
Râureni – nr. 117; str. Lucian
Blaga – Bl. A49 ºi Bl. A50.
11 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
aceastã perioadã au fost montate 11 apometre, dintre care 8
verificate ºi înlocuite, ºi 3 montaje apometre noi, efectuânduse 23 de lucrãri de intervenþie
la contoarele de apã rece montate în reþea. De asemenea, au
fost întocmite 5 avize de amplasament ºi 2 avize tehnice.
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AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util, pierderile de apã potabilã pe strãzile: V. Olãnescu nr. 6, Eftimeºti

Lucrãri derulate de SC Apavil
în perioada 11 – 15 iunie 2018
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În vacanþã, la Casa Bãniei – Muzeul Olteniei,
ateliere creativ-educative gratuite!

M

uzeul Olteniei Craiova, Secþia de etnografie – Casa Bãniei, cu
sprijinul financiar al Consiliului
Judeþean Dolj, invitã copiii cu
vârste cuprinse între 6 ºi 16 ani,
în perioada vacanþei de varã, la
o fascinantã cãlãtorie în lumea
meºteºugurilor româneºti, prin
organizarea de “Ateliere de meºteºuguri tradiþionale”.
Ne vom juca, vom experimenta ºi vom învãþa despre tainele ºi diversitatea lumii arhaice, vom afla lucruri noi despre
materialele ºi tehnicile tradiþionale folosite de bunii ºi strãbunii noºtri, vom poposi la poveºti
despre Facerea Lumii, vom descoperi ºi cunoaºte povestea lutului, lemnului, a icoanelor ºi a

www.indiscret.ro

mãrgelelor, iar la final vom deveni… adevãraþi meºteri populari!
Începând cu data de 25 iunie,pânã pe 9 septembrie 2018,
participând la cursurile atelierelor de varã de la Casa Bãniei,
cei mici vor fi implicaþi în activitãþi de cunoaºtere ºi deprindere a unor meºteºuguri tradiþionale româneºti, prin însuºirea
ºi experimentarea practicilor
utilizate de cãtre meºterii care
încã pãstreazã tainele ocupaþiilor tradiþionale din lumea satului oltenesc.
Adresându-se în special publicului tânãr, instituþia muzealã doreºte sã realizeze o revigorare a meºteºugurilor tradiþionale, prin asigurarea unei educaþii

permanente pe segmentul cunoaºterii ºi recuperãrii tradiþiilor, creaþiei populare, inspirate
din meºteºugurile tradiþionale
din zona Olteniei.
Anul acesta, Muzeul Olteniei
– Secþia de etnografie va gãzdui 4 module speciale care vor
avea loc sãptãmânal, în incinta
spaþiului interactiv de la Casa
Bãniei, din str. Matei Basarab
nr. 16, ºi vor avea urmãtoarea
succesiune:
- Luni (09.00-11.00) ºi miercuri (11.30-13.30), Atelier de
sculpturã lemn, coordonator: prof. Ionuþ Smarandache;
- Marþi (9.00-11.00) ºi miercuri (9.00-11.00), Atelier de
iconãrit ºi picturã sticlã, coordonator: prof. Cãtãlin Ostro-

veanu;
- Joi (11.30-13.30), Atelier de
bijuterii hand-made, coordonator: prof. Costinela Iacob;
- Duminicã (12.00-14.00),
Atelier de picturã lemn, coordonator: artist plastic Doru
Dragomir.
La atelierele interactive menþionate pot sã participe preºcolari, ºcolari ºi liceeni, însã, funcþie de specificitãþile tehnicilor
utilizate, este recomandabilã
încadrarea în urmãtoarele clase
de vârste: iconãrit lemn (7-16
ani), iconãrit ºi picturã pe sticlã
(7-16 ani), sculpturã în lemn (816 ani) ºi bijuterii (7-14 ani).
Debutul atelierelor de varã îl
va marca modulul “sculpturã
lemn”, în cadrul cãruia participanþii sunt invitaþi sã înþeleagã
taina esenþelor lemnului, date
uimitoare despre structura acestuia, tipuri de copaci ºi sunetul
acestora. Participând la o serie
de activitãþi interactive de documentare ºi chiar de tipul treasure-hunt, beneficiarii cursului
vor identifica obiecte ºi sculpturi din lemn din colecþiile muzeului, expuse în cadrul discursului muzeotehnic expoziþional
al Casei Bãniei.
Atelierul este unul orientat
spre a învãþa primii paºi în modelarea lemnului, dar ºi spre
performanþã, pentru tinerii ce îºi
doresc acest lucru în domeniul
artistic menþionat, context în
care precizãm cã, în cei 5 ani
de când s-a înfiinþat acest atelier, cursanþii au obþinut premii
importante la Olimpiada Meºteºuguri Artistice Tradiþionale:
faza judeþeanã – 8 premii I, 4
premii II, 2 premii III – toate la
categoriile Sculpturã în lemn,
Sculpturã icoanã de vatrã ºi Prelucrarea artisticã a lemnului,
faza naþionalã (Sibiu) – 6 premii I, 3 premii II, 3 premii III ºi
2 menþiuni.
Preluate de la importanþi
meºteri populari ai zonei Olteniei, tehnicile de prelucrare a
lemnului sunt cele autentice,
perpetuate de secole în satul
românesc, accentul fiind pus pe
realizarea de icoane de vatrã,
pe care Muzeul Olteniei ºi-a
propus sã le promoveze ca pe
o valoare de patrimoniu a zonei noastre. Aceasta îºi are originea în sudul României, în
special în Oltenia de sub munte, caracteristica ei principalã
fiind simplitatea detaliului, astfel cã trãsãturile feþei ºi ale corpului sunt esenþializate uneori
pânã la contur.
Poziþionatã pe peretele de lân-
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gã vatra focului sau pe hornul
ce continua vatra, icoana de
vatrã avea rolul de a stopa spiritele rele sã pãtrundã în casã,
iar în unele zone avea darul de
a apãra casa de trãsnet, dar mai
ales de zmeu sau balaur, care se
credea cã numai pe horn pot
pãtrunde.
Copiii confecioneazã aceste
icoane cu plãcere, folosind dãltiþe profesionale, rezultatul fiind remarcabil, toþi fiind surprinºi la final de estetica ºi simplitatea deosebitã a obiectului
finit ce va fi sculptat cu modele geometrice de bazã care pot
fi aplicate ºi pe alte obiecte tradiþionale, precum: linguri de
lemn, cutii de bijuterii, obiecte
de mobilier sau decorative
(oglindã de mânã, rame foto,
cuiere, suporturi utilizate în bucãtãrie, scãunele, cutii de ºerveþele).
Astfel, copiii ºi tinerii ce frecventeazã cursul de sculpturã în
lemn rãmân peste ani cu obiecte extraordinare ca valoare ºi
esteticã, dezvoltând totodatã
abilitãþi creative deosebite.
Cei dornici sã facã o incursiune în lumea bijuteriilor tradiþionale româneºti vor cãpãta
noþiuni de bazã despre ceea ce
se numeºte „arta mãrgelitului”,
la Atelierul de bijuterii handmade, unde vor afla ce fire colorate, mãrgele, cioburi, paiete,
nasturi, pene, flori, panglici sunt
folosite în zona Olteniei, în ce
constã ocrotirea ritualicã prin
bijuterii, cum se face ea ºi dupã
ce criterii. Confecþionate creativ, pe o paletã cromaticã variatã, bijuteriile tradiþionale sunt purtate la gât, pe piept, pe cap,
la mânã, la talie ºi îmbogãþesc
considerabil portul popular oltenesc.
Puteþi afla mai multe detalii
despre Atelierele de meºteºuguri tradiþionale ºi îndeletniciri meºteºugãreºti accesând
pagina de facebook a Muzeului Olteniei: www.facebook.com/muzeulolteniei, iar dacã
sunteþi interesaþi sã vã rezervaþi
un loc, o puteþi face trimiþând
un email pe adresa muzeulolteniei@yahoo.com sau sunând
la telefonul 0351.44.40.30.
Programãrile se fac în ordinea
înscrierii, în limita a 20 locuri/
modul. Menþionãm cã participarea la ateliere este gratuitã,
iar materialele necesare derulãrii atelierelor sunt asigurate
de Muzeul Olteniei Craiova.
20 - 26 iunie 2018
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Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.

Publicitate

Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.

20 - 26 iunie 2018

Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro
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Cel mai mare jucãtor de pe piaþa
materialelor pentru construcþii
deschide douã noi fabrici
la Craiova

Publicitate

Compania AdePlast,
cel mai mare producãtor de materiale
pentru construcþii
din România, a
anunþat la finalul
sãptãmânii trecute
cã îºi extinde facilitãþile de producþie
printr-o nouã platforma industrialã la
Craiova ºi va construi, în acest an, o
nouã fabricã de
mortare ºi una de
polistiren la Iºalniþa.

www.indiscret.ro

„Am achiziþionat deja terenul de 20 hectare ºi am demarat operaþiunile necesare
construcþiilor. Dezvoltarea pe
care am programat-o la Craiova va fi o copie a celei de la
Roman, având scopul de a
deservi toatã partea de sud a
þãrii, Bulgaria, Serbia, cât ºi
celelalte þãri din fosta Iugoslavie. Este luatã în calcul
dezvoltarea în anii urmãtori
a ambalajelor pentru piesele
din producþia auto, având în
vedere cã la distanþã micã de
noi se aflã fabrica Ford”, a
afirmat proprietarul AdePlast,
Marcel Bãrbuþ.
Valoarea totalã a investiþiei
este de aproximativ 22 milioane de euro, din care 20 mi-
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lioane de euro reprezintã investiþiile în cele mai noi tehnologii la nivel mondial, iar
douã milioane de euro reprezintã valoarea flotei auto ºi a
echipamentelor logistice.
Producãtorul estimeazã cã în
luna august va fi demaratã
activitatea la noua fabricã de
mortare uscate ºi adezivi, iar
de la 1 septembrie produsele
vor fi deja în piaþã. „La Iºalniþa vom putea produce minimum 1.600 de tone de mortare pe zi, în funcþie de gama
sortimentalã, iar termenul de
punere în funcþiune a acestei
fabrici este 22 august, pentru cã intenþia noastrã este sã
ajungem cu produsele în piaþã începând cu 1 septembrie.În ceea ce priveºte fabrica de
polistiren, capacitatea se ridicã la 700.000 de metri cubi
pe an”, au mai precizat reprezentanþii companiei. Odatã
cu deschiderea fabricilor de
la Iºalniþa, AdePlast va crea
70 de noi locuri de muncã.
AdePlast este cel mai important producãtor român de
materiale pentru construcþii,
cu trei platforme industriale
situate în Oradea, Ploieºti ºi
Roman. Compania livreazã
materiale de construcþie la
export cãtre Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, Cipru, Marea Britanie, Germania ºi Austria.
20 - 26 iunie 2018
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Sãnãtatea – domeniu prioritar
pentru Consiliul Judeþean Dolj

de Valentin Zarea
ntr-o vreme în care prin alte
pãrþi ale þãrii închiderea
spitalelor era la modã, conducerea Consiliului Judeþean
Dolj a decis sã transforme Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova într-o unitate sanitarã modernã, care sã rãspundã cu
succes nevoilor zecilor de mii
de pacienþi care-i trec, an de an,
pragul. Având în vedere însã dimensiunea spitalului ridicat în
urmã cu peste patru decenii ºi
jumãtate, autoritãþile judeþene
au elaborat un plan de investiþii
multianual. Pentru cã, oricât de
generos ar fi bugetul CJ Dolj,
nu ar fi suficient sã acopere toate nevoile unui mastodont cu
peste 1.600 de paturi. „Noi neam anunþat de mult intenþia de
a transforma domeniul sãnãtãþii într-o prioritate, renunþând, în
mãsura în care se impune, la alte
investiþii, cu scopul de a crea
condiþiile de care este nevoie
pentru ca doljenii ºi, în definitiv, oamenii din toatã Oltenia sã
poatã beneficia de servicii medicale cât mai bune. Cum era
firesc, ne-am îndreptat atenþia
cãtre Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, o unitate spitaliceascã de interes regional“,
afirma preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa. Iar
declaraþiile sale sunt susþinute
din plin de realitate dacã ne gândim cã, ºi în acest an, din bugetul de peste 33 de milioane de
lei din bugetul de investiþii alocat investiþiilor în sãnãtate, cei
mai mulþi bani vor merge cãtre
modernizarea ºi dotarea Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã. Iar principala þintã o reprezintã continuarea lucrãrilor de
extindere, modernizare ºi dotarea cu echipamente a Unitãþii de
Primiri Urgenþe a SCJU. Este
vorba despre un proiect total de
peste 7 milioane de euro, susþinut din bugetul propriu al CJ,
prin care cea mai aglomeratã
structurã a spitalului judeþean va
fi extinsã de la 900 mp la 3.700
mp, prin construirea a douã noi
corpuri de clãdire. Proiectul
prevede, printre altele, proiectarea ºi construirea depozitului
de gaze medicale, amenajarea
unui bloc operator speciale pentru intervenþii de urgenþã, module de consultaþii ºi terapie, dar
ºi un nou computer tomograf.
Tot în 2018, la Spitalul Judeþean
de Urgenþã vor demara lucrãrile pentru modernizarea ultimelor etajele rãmase nerefãcute,
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Sãnãtatea doljeanã a reprezentat, fãrã nicio
îndoialã, o prioritate pentru conducerea Consiliului Judeþean Dolj în ultimii ani. Iar cea mai
solidã dovadã a acestui fapt este implicarea
administraþiei judeþene în gãsirea unor soluþii
de finanþare unor proiecte de anvergurã care
graviteazã în jurul Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, cea mai mare unitate sanitarã
din Oltenia. Astfel, nu este de mirare cã în
bugetul de investiþii pentru 2018 sunt prevãzute
peste 33 de milioane de lei, bani care vor merge
cãtre domeniul sãnãtãþii, cea mai mare parte
fiind destinatã modernizãrii ºi dotãrii Unitãþii de
Primiri Urgenþe a SCJU.
precum ºi pentru casa scãrii.
Peste 2 milioane de lei ar putea ajunge în acest an în curtea
SCJU Craiova sub forma unei
investiþii într-o clãdire care sã
gãzduiascã Centrul Medical de
Radioterapie, proiectatã inclusiv cu un buncãr destinat instalãrii unui accelerator liniar, extrem de necesar pentru locuitorii in aceastã zonã a þãrii.
De asemenea, CJ Dolj va investi în reabilitarea clãdirii Clinicii de Oncologie care, cu sprijinul Ministerului Sãnãtãþii, ar
putea deveni Institut de Oncologie, ceea ce înseamnã mai
mulþi bani ºi programe speciale
pentru pacienþii afectaþi de teribila maladie.

Clinica de
Cardiologie
Intervenþionalã,
predatã la cheie
Una dintre cele mai importante investiþii ale Consiliului Judeþean Dolj a fost ºi Clinica de
Cardiologie Intervenþionalã ºi
Chirurgie Cardiovascularã, inauguratã la finalul lunii aprilie.
Noua unitate medicalã, despre
care preºedintele CJ Dolj, Ion
Prioteasa, susþine cã a beneficiat de dotãri similare cu cele
mai cunoscute clinici de profil
din Vestul Europei, va rezolva

o problemã uriaºã pentru pacienþii cu afecþiuni grave ale
inimii din zona Olteniei, care nu
vor mai fi obligaþi sã fie trimiºi
la Bucureºti, Timiºoara sau Târgu Mureº pentru a fi trataþi. Prevãzutã cu douã sãli de operaþii,
saloane pentru un numãr maxim
de 30 de pacienþi, cabinete medicale ºi zonã de terapie intensivã, noua clãdire a fost ridicatã în proximitatea Unitãþii de
Primiri Urgenþe a Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova. „Am pornit de la o situaþie
care se cerea schimbatã: pacienþii cu afecþiuni grave ale inimii
– chiar dacã avem medici calificaþi pentru a interveni în mod
rapid – ajungeau sã fie trimiºi
la Bucureºti, Timiºoara sau Târgu Mureº pentru a fi trataþi.
Apariþia acestei clinici reprezintã însã ºi o reparaþie pentru Oltenia, pentru pacienþii de aici,
deoarece nu va mai trebui sã fie
transferaþi în Bucureºti sau în
alte centre universitare din þarã,
pentru intervenþiile de care au
nevoie. Noua structurã pe care
am construit-o la spital a fost
deja dotatã cu o parte din echipamentele necesare ºi continuãm sã procurãm aparaturã
medicalã, în prezent fiind în
derulare procedurile de achiziþie pentru utilarea uneia dintre
cele douã sãli de operaþii ale

Clinicii de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã.
Credem cã, odatã cu finalizarea proiectului privind Clinica
de Cardiologie Intervenþionalã
ºi Chirurgie Cardiovascularã,
am reuºit sã oferim soluþia pentru o problemã care necesita rezolvare rapidã“, spunea, în momentul inaugurãrii, Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj.

Bani pentru
unitãþile sanitare
din mediul rural
Chiar dacã cea mai mare parte din banii destinaþi investiþiilor din sãnãtate ajung în curtea
Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, CJ Dolj nu
ignorã nici unitãþile sanitare din
judeþ. Aºa cum este ºi Spitalul

Dãbuleni, care va beneficia de
aproape jumãtate milion de lei
pentru achiziþionare echipamentelor necesare, dar ºi de alþi
300.000 de lei, bani necesari
pentru implementarea unui proiect cu finanþare europeanã ce
vizeazã extinderea ºi dotarea
Ambulatoriului.
Un alt spital care va primi
bani în 2018 este Spitalul de
Pneumoftizologie Leamna, care
are alocate aproape 3 milioane
de lei pentru reabilitarea a trei
corpuri de clãdire, cu o suprafaþã totalã de peste 3.300 mp.
„Consiliul Judeþean rãmâne
implicat în domeniul sãnãtãþii
deoarece considerãm cã investiþiile în sãnãtate sunt vitale. Nu
este nimic mai preþios decât sãnãtatea, astfel cã orice leu pe
care noi îl alocãm acestui domeniu este important. Pentru
2018, peste 17% din bugetul de
investiþii este alocat proiectelor
din sãnãtate. Sunt multe proiecte începute în anii trecuþi ºi care
trebuiesc finalizate, aºa cum
sunt Clinica de Cardiologie ori
Unitatea de Primiri Urgenþe.
Totuºi, avem în vedere demararea altor proiecte, deoarece
sunt încã foarte multe de fãcut.
Vorbim despre Spitalele din
Leamna ºi Dãbuleni, Policlinica Sportivã din Craiova, dar ºi
despre modernizarea centrelor
medico-sociale din mai multe
localitãþi din judeþ“, a declarat
Cosmin Vasile, vicepreºedintele CJ Dolj.
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Accidentare! Andreea
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SPORT
Adespii de la HCM
Râmnicu Vâlcea,
Simona versus Cristina
ºase luni pe margine M
Crampoane

de Virgil Dumitrescu

E

chipa de handbal
HCM Râmnicu Vâlcea va începe noul sezon fãrã Andreea Adespii (27
de ani), care s-a accidentat la
începutul acestei luni, în meciul de la Buzãu dintre România ºi Portugalia (32-28).
Interul stânga a alunecat pe
suprafaþa de joc ºi ºi-a rãsu-

cit genunchiul drept, þipetele ei
de durere rãsunând în întreaga
salã. În urma unei rezonanþe
magnetice, ea a aflat cã va lipsi
de pe teren aproximativ 6 luni.
“Din nefericire, RMN-ul a arãtat cã Andreea are ligamentele
încruciºate de la genunchiul
drept rupte. Va trebui sã o programãm la operaþie imediat. E

are tãmbãlãu la întoarcerea acasã, ba
chiar ”în þara noastrã”, a Simonei Halep, dupã câºtigarea Roland Garros-ului.
Cristina Neagu, cea mai bunã
handbalistã a lumii, a avut ºi ea
un punct de vedere: ”Trebuie sã
înþelegem cã aceastã fatã nu are
ce sã datoreze României. Þara
asta trebuie sã înveþe sã-ºi respecte valorile. Totul a fãcut doar
pe munca ei. Familia ºi prietenii ei meritã respect pentru cã
au fost alãturi de ea în momentele grele. Nu trebuie sã demonstreze nimic nimãnui”. ªi un
adagio: ”…dar trebuie sã ne
amintim de persoanele care vorbeau urât dupã fiecare eºec al
Simonei”. Aºa e lumea fãcutã,
fir-ar sã fie. Chiuie la nunþi,
plânge la înmormântãri ºi în rest
le amestecã. Þiriac, dupã finala
de la Paris, a reproºat Simonei
cã a evoluat modest, dar are
meritul de a nu fi cedat în faþa
americancei Sloane Stephens.
Ingratul Þiriac!... Multe sunt în
neregulã. Ca ºi patria coborâtã
la standardul de þarã pentru cei
care o pãrãsesc ºi pleacã. Pentru cei care o pãrãsesc ºi rãmân.
Câºtigãtoarea Roland Garrosului nu aterizase pe ”Henri
Coandã” pentru vreo datorie de
stins, plãtise cu vârf ºi îndesat
fiscului francez. Se întorcea
acasã, pur ºi simplu. Pentru a
savura succesul alãturi de familie, de prieteni, de un stadion
întreg. Au fost acolo Ilie Nãstase, Nadia, Hagi, Paþaichin. Am
clipit din priviri ºi am ciulit urechile: nu ºi cea mai bunã hand-

clar cã nu vom mai putea
conta pe ea în acest an”, a declarat preºedintele HCM
Râmnicu Vâlcea, Petre Berbecaru, pentru gsp.ro. Adespii era la al doilea meci oficial în tricoul României, ea
debutând în actuala campanie la Innsbruck, în meciul cu
Austria.

La muscã

balistã a lumii, dacã tot þine ea
la valori ºi bine face. Cu pãrere
de rãu, constatãm, din nou, cã
pe Cristina o marcheazã foarte
strâns duhul unei refulãri stranii ºi ne întrebãm ce fel de sentimente o dominã când îmbracã
tricoul României. Rãspunsul
poate fi un nimicitor ºi ruºinos
loc 10 la ultimul campionat
mondial, când ne-a venit de hac
modesta naþionalã a Cehiei. Primãria Capitalei îi plãteºte un
salariu de 22.000 de euro lunar
pentru o performanþã care se
lasã aºteptatã ºi nu existã garanþia cã va ºi veni. La Final Fourul încins de la Budapesta, cu
CSM Bucureºti, nu s-a simþit rãcoarea teancului de bancnote.
Locul 3, ca în ediþia precedentã, cu ºi fãrã ”unu” mondial. Iar
trofeul, ceva mai în spate, fãrã!
Peste toate acestea, declaraþia
Simonei Halep: ”Sunt bucuroasã cã m-am întors cu bine acasã. Acest trofeu este ºi al meu,
ºi al României. Aici am crescut,
aici m-am antrenat ºi de-aici am
ajuns campioanã la Roland Garros”. ªi încã: ”Momentul în care
s-a cântat imnul a fost foarte
emoþionant. Dupã ce s-a terminat, organizatorii mi-au spus cã
nu s-a întâmplat vreodatã ca
imnul sã fie cântat de o arenã
întreagã la Roland Garros. Le
mulþumesc tuturor pentru cãldura pe care mi-au oferit-o”. Loviturã de graþie pentru Stephens.
Americanii au proiectat imaginea Simonei Halep în centrul
New York-ului. Spre uluiala
Cristinei, nici ”þara asta” nu îºi
respectã valorile!

Arbitru ºi ”albitru”

Î
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minge, nu mai puþin de 5 (!!??)
jucãtori în viºiniu putred aflându-se deja în interiorul suprafeþei de pedeapsã. Pe lângã aceea cã portarul Arlauskis pãrãsise linia porþii, altã infracþiune.
Marius Avram a validat golul
orbeºte, în loc sã dicteze repetarea loviturii, îmbogãþind-o pe
CFR cu douã puncte mari ºi
late, hotãrâtoare în tranºarea titlului precum a porcului de Crãciun. Culmea ridicolului, câþiva analiºti, ”dezinteresaþi”, au
pus înfãptuirea raptului antioltenesc pe seama aºa-zisei presiuni a tribunelor. În amintita

partidã de la Mondialul rusesc, la primul penalty, arbitrul Cunha i-a fãcut o scurtã
”vizitã” lui Ryan, portarul
australian, ºi i-a atras atenþia
sã nu se deplaseze decât pe
linia porþii. Dupã care i-a atenþionat pe jucãtori sã nu depãºeascã în interior linia de 16
metri în momentul execuþiei.
La fel a procedat, în minutul
61, la poarta francezilor. Presiunea? S-a uºurat puþin pe ea,
asemenea nou-nãscutului din
”Zboarã cocorii”. Stofã de arbitru! La noi, ”albitrul” e stofa. (Al. Mãrãcineanu)
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n partida Franþa – Australia 2-1, de la Cupa
Mondialã, s-a dictat câte
un penalty de ambele pãrþi.
Pentru francezi a transformat
Griezmann (58), iar pentru
australieni a înscris Jedinak
(61). Cum a procedat arbitrul
uruguayan Andreas Cunha
pentru ca ambele lovituri de
pedeapsã sã fie executate în
litera regulamentului? În niciun caz ca Marius Avram al
nostru. Parcã rupt de somn în
derby-ul CFR Cluj – CSU
Craiova 1-0, el a închis ochii
când Gustavo a plecat spre
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Indiscreþii
de Vâlcea
Pleacã ei sau
pleacã Lovin?

se întoarcã precum bumerangul.

Disperat cã nu va mai
prinde un nou mandat în
Camera Deputaþilor, preºedintele ALDE Vâlcea, Dumitru Lovin (76 de ani), a
decis cã trebuie sã rãmânã
singur în partid. Prin urmare, la ºedinþa din 16 iunie a
Biroului politic al ALDE
Vâlcea a propus excluderea
vicepreºedintelui Consiliului Judeþean Vâlcea, Adrian
Buºu (prim-vicepreºedinte
al ALDE), precum ºi a profesorului Remus Grigorescu - preºedintele organizaþiei municipale Rm. Vâlcea,
consilier municipal ºi director al Bibliotecii judeþene.
Evident, a propus ºi retragerea sprijinului politic în cazul celor doi. Sideraþi, cei
din Biroul politic au refuzat
sã voteze ordinea de zi. Datã
fiind situaþia ostilã, domnul
Lovin a pãrãst sala: “Mã retrag ºi pa!”, ar fi zis el. Luni,
18 iunie, ºi-a depus, demonstrativ, la cabinetul lui Tãriceanu, demisia din funcþia
de preºedinte al ALDE Vâlcea. Speranþa sa intimã este
cã, fiind parlamentar, îl va
determina pe ºeful cel mare
sã încline balanþa în favoarea lui. Hm, mai vedem!
Umblã vorba cã Lovin (foto)
ar fi încãlcat în mod flagrant
articolul 18 din Statutul partidului ºi cã este posibil ca
chestiunea cu excluderea sã

Mai dureazã...

Râmnicu Vâlcea: Scuarul ”Mircea cel
Bãtrân” se umple de terase sezoniere
În scuarul ”Mircea
cel Bãtrân”, din zona
centralã a municipiului Râmnicu Vâlcea,
vor fi amenajate
terase sezoniere
pentru desfacerea
unor produse în
regim de bar ºi restaurant, exclus grãtare
cu cãrbuni. În acest
sens, Primãria Râmnicu Vâlcea va organiza, pe 4 iulie, ora
10,00, la sediul instituþiei, o licitaþie cu
strigare în vederea
atribuirii amplasamentelor.

Lucrãrile de pe strada
ªtirbei Vodã se vor încheia
în aproximativ trei luni,
anunþã primarul Râmnicului, Mircia Gutãu. Edilul
spune cã aceasta este o lucrare foarte complexã, deoarece toatã infrastrucutra
de conducte de sub pãmânt
trebuie schimbatã. Constructorii fac eforturi sã finalizeze trotuarele pe partea
stângã, pânã la Ziua Imnului. Veste bunã! ªi ar mai fi
ceva: “Se va pune piatrã cubicã numai în jurul copacilor, aºa încât la plimbarea
spre Zãvoi doamnele sã nu
mai fie deranjate ºi sã îºi
strice tocurile”, anunþã edilul.

de Marielena Popa

T

ermenul-limitã de depunere a cererilor ºi a documentelor solicitate,
conform caietului de sarcini,
este 3 iulie, ora 14.00.
Acordul de folosire a terenului-domeniu public se va încheia pe o perioadã de 3 (trei) ani,
cu obligaþia ca adjudecãtorul
licitaþiei sã funcþioneze minimum 5 (cinci) luni pe an în intervalul 01.04-30.09.
”Amenajarea unei terase de
varã presupune amplasarea de
umbrele realizate din materiale
impermeabile, de culoare bej,
neinscripþionate, care nu vor
depãºi limita autorizatã a amplasamentului. Pe suprafaþa
amenajatã ca terasã, agentul
economic va utiliza mese ºi
scaune din lemn fãrã reclame

Condiþiile de participare la licitaþie, caietul de sarcini ºi alte
detalii se gãsesc pe portalul Primãriei Râmnicu Vâlcea: (http:/
/www.primariavl.ro/comunicate-de-presa/item/6116-anuntprivind-organizarea-licitatieipublice-cu-strigare-pentruamenajare-terase-sezoniere-inscuarul-mircea-cel-batran)

Nadolu!

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

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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Îºi mai aminteºte cineva
de Mircea Nadolu? Pe când
era consilier guvernamental,
deci înalt funcþionar public,
ºi primea un salariu pe cât
de mare, pe atât de nemeritat de la stat, avea parcelã
politicã în comuna Nicolae
Bãlcescu ºi participa cu nesimþire la adunãrile publice
ale PNL Vâlcea. Acum, cã
s-a pensionat, ar vrea sã fie
bãgat în seamã la partid,
doar s-a tot sacrificat! Bun!
Ce-ar fi sã candideze le Primãria Râmnicu Vâlcea?

+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A
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comerciale. Prinderea umbrelelor se va face în sistem independent fãrã a afecta pavajul. Picioarele meselor ºi scaunelor
vor avea protecþie din cauciuc
sau alte materiale (plutã, silicon, plastice moi) care nu permit zgârierea suprafeþelor. Alte
dotãri ale terasei (spaþiul de servire, jardiniere flori etc.) se vor
executa din lemn ºi se vor monta fãrã a afecta pavajul”, se aratã
în caietul de sarcini.

