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S

ãtui de scandalurile ce
par a nu se mai sfârºi
în organizaþia judeþeanã Vâlcea a Alianþei Liberalilor ºi Democraþilor (ALDE),
mai-marii partidului de la Bucureºti s-au decis sã rupã blestemul ºi sã înscãuneze în funcþia de preºedinte interimar al
filialei un om cu competenþe
în ceea ce priveºte o construcþie politicã: deputatul Ion
Cupã, preºedintele ALDE
Dolj. Parlamentarul doljean
are misiunea de a aplana orgoliile ºi disputele care de luni
bune þin capul de afiº în presa
localã vâlceanã. Interimatul
are ºi menirea de a pregãti organizaþia atât pentru alegerile
interne din filialã, scrutin ce
va fi fixat cu aprobarea Birou-

“Gr
efă” managerială menită
“Grefă”
a rrupe
upe bles
blesttemul scandalurilor

Deputatul Cupã,
preºedinte
interimar
al ALDE Vâlcea
lui Politic Central, cât ºi pentru
bãtãliile electorale de anul viitor, alegerile europarlamentare
ºi alegerile pentru preºedinþie.
Nu este pentru prima datã când
deputatului Cupã i se deleagã
astfel de misiuni, rezultatele obþinute fiind de fiecare datã cu
mult peste aºteptãri. Un exemplu elocvent îl constituie Doljul. A venit la Craiova ca interimar într-o perioadã tulbure a organizaþiei, a construit „de la fi-

rul ierbii“ o organizaþie sãnãtoasã ºi a reuºit sã o transforme în
a treia forþã politicã din judeþ.
Probabil, acelaºi lucru îl va avea
de fãcut ºi la Râmnicu Vâlcea,
cu o micã diferenþã: la sfârºitul
interimatului se va întoarce în
Craiova, acolo unde a fost, este
ºi va fi, cel puþin pânã la urmãtoarele alegeri interne, preºedinte al organizaþiei ALDE Dolj.
(C. Pretorian)

Stadionul, scos la produs
Primăria Cr
aio
va bat
e palma cu Bur
leanu pentr
u Super
cupă
Craio
aiov
bate
Burleanu
pentru
Supercupă
de Nicuºor Fota

M

unicipalitatea craioveanã pune la punct
înþelegerea cu FRF
înaintea meciului de la mijlocul
lunii iulie. Aleºii locali sunt chemai sã aprobe folosirea arenei

”Ion Oblemenco” de cãtre oficialii federali pentru organizarea partidei dintre CSU Craiova ºi CFR Cluj în ºedinþa de joi
a Consiliului Local Municipal.
Proiectul este unul introdus
peste ordinea de zi a ºedinþei
CLM, apãrând abia în seara de

26 iunie pe portalul municipalitãþii, în urma unei cereri depuse de FRF în cursul aceleiaºi
zile. „Se aprobã cererea formulatã de Federaþia Românã de
Fotbal (FRF) pentru folosirea
Complexului Sportiv CraiovaStadion de Fotbal, situat în mu-

nicipiul Craiova, bdul. ªtirbei
Vodã, nr.38, în data de
14.07.2018, ora 20,30, în vederea desfãºurãrii partidei de fotbal Super Cupa României. (...)
Taxa pentru utilizarea Complexului Sportiv Craiova-Stadion
de Fotbal se stabileºte în conformitate cu prevederile anexei
nr.2 a Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.
485/2017 privind aprobarea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2018, pentru meciuri
ale echipei Naþionale, meciuri
interne de Liga I, Cupa Ligii ºi
Cupa României, respectiv de
37.100 lei/eveniment. (...) Primarul Municipiului Craiova,
prin aparatul de specialitate:
Serviciul Administraþie Publicã
Localã, Direcþia Patrimoniu ºi
Federaþia Românã de Fotbal
(FRF) vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotãrâri”,
se aratã în proiectul de hotãrâre
supus aprobãrii aleºilor locali
craioveni.

RAADPFL ia
în primire gazonul
de pe ”Oblemenco”
Nu este singurul proiect ce
vizeazã noul stadion al Craiovei de pe ordinea de zi a ºedinþei de consiliu local. Un alt
punct prevede modificarea obiectului de activitate al RAADPFL Craiova. Aceasta pri27 iunie - 3 iulie 2018

meºte printre atribuþii ºi înreþinerea terenurilor de sport pentru a prelua apoi ºi terenul de
joc de pe ”Oblemenco”. Proiectul de hotãrâre supus votului consilierilor locali prevede
ºi adoptarea caietului de sarcini
pe care vor trebui sã-l îndeplineascã angajaþii regiei de fond
locativ, precum ºi tarifele care
vor fi achitate de municipalitate pentru aceastã activitate.
„Se aprobã modificarea art.1
pct.5 din Hotãrârea Consiliului
Local al Municipiului Craiova
nr.56/2006 care va avea urmãtorul conþinut: „înfiinþarea, organizarea, exploatarea ºi administrarea bãilor ºi w.c.- urilor
publice, a sãlilor de gimnasticã ºi fizioterapie, a sãlilor ºi terenurilor de sport, a bazelor
sportive, a patinoarelor ºi campingurilor. (...) Se aprobã Caietul de Sarcini privind activitatea de „Întreþinerea suprafeþei
de joc din cadrul Complexului
Sportiv Craiova-Stadion de
Fotbal”, prevãzut în anexa nr.1
care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre. (...) Se aprobã tarifele pentru activitatea de
„Întreþinerea suprafeþei de joc
din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”,
prevãzute în anexa nr.2 care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre”, se aratã în proiectul de hotãrâre.
www.indiscret.ro
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Primãria Craiova
renunþã, în premierã,
sã încaseze dividendele din activitatea SC
Pieþe ºi Târguri Craiova SRL, optând ca
suma care îi revenea,
ceva mai mult de
200.000 lei, sã fie
folositã pentru majorarea capitalului
social al societãþii.
Mãsura, supusã votului consilierilor locali
la ºedinþa ordinarã de
sãptãmâna aceasta,
ridicã „în rang” SRLul municipal al pieþelor, care pânã acum a
funcþionat cu capitalul
social minim obligatoriu la înfiinþare: 200 de
lei.
de Nicuºor Fota

S

C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL a fost înfiinþatã de municipalitatea
craioveanã în urmã cu douã
mandate, prin transformarea
serviciului de profil din aparatul primãriei, în disperare de
cauzã, în momentul în care legislaþia de crizã adoptatã în guvernarea Boc stabilise plafoane
stricte pentru numãrul angajaþilor din fiecare primãrie. La
vremea respectivã, SRL-ul pieþelor a fost înfiinþat prin asocierea a douã entitãþi: Consiliul
Local Municipal ºi SC Salubritate Craiova SRL, primul SRL
înfiinþat de primãrie pentru a

prelua, pe acelaºi calapod, serviciile de salubritate. Cei doi
asociaþi ºi-au însuºit pãrþile sociale în procent de 95, respectiv 5 la sutã, societatea care administra pieþele având însã drept
capital social suma minimã prevãzutã de lege: 200 de lei.
Aceastã situaþie se va schimba
de sãptãmâna aceasta. Proiectul
de hotãrâre, care figureazã pe
ordinea de zi a ºedinþei din 28
iunie a Consiliului Local Municipal, prevede aceeaºi conduitã pentru ambii asociaþi ai SC
Pieþe ºi Târguri SRL. „Se aprobã majorarea capitalului social
al S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova
S.R.L., de la suma de 200 lei, la

suma de 245.120 lei, prin aducerea unui aport în numerar de
cãtre asociatul Municipiul Craiova, de 232.860 lei ºi de asociatul S.C. Salubritate Craiova
S.R.L. de 12.260 lei. (…) Se
aprobã majorarea numãrului de
pãrþi sociale de la 20 pãrþi sociale, la 24.512 pãrþi sociale.
(…) Capitatul social al societãþii în valoare de 245.120 lei,
aport în numerar, reprezentând
24.512 pãrþi sociale, fiecare
având valoarea de 10 lei, se
împarte astfel: a. cãtre Consiliul
Local al Municipiului Craiova,
suma de 232.860 lei, reprezentând 23.286 pãrþi sociale (participaþie 95% din capitalul so-

cial); b. cãtre S.C. Salubritate
Craiova S.R.L., suma de 12.260
lei, reprezentând 1.226 pãrþi
sociale (participaþie 5% din capitalul social)”, se aratã în proiectul de hotãrâre supus aprobãrii consilierilor locali craioveni.

Mãrãcine: Mai mulþi
bani pentru investiþii
Suma de 244.920 de lei, cu
care se majoreazã capitalul social al SC Pieþe ºi Târguri SRL
reprezintã dividendele cuvenite asociaþilor, mai exact cota de
50 la sutã din profitul brut de
489.840 lei, realizat de societate anul trecut. Prin majorarea

capitalului social, SRL-ul municipal capãtã un spor de credibilitate, precum ºi un sprijin
pentru derularea investiþiilor
programate pentru acest an,
spune administratorul societãþii.
„Creºte solvabilitatea societãþii,
ºansele de a accesa, spre exemplu, un credit, dacã ne-am propune aºa ceva, pentru vreo investiþie mai mare. Noi însã nu
urmãrim aºa ceva. Sumele vor
putea fi folosite însã pentru realizarea investiþiilor pe care ni
le-am propus pentru acest an, fie
în Târgul de Sãptãmânã, fie în
Piaþa Centralã ori în celelalte
pieþe”, a declarat Alin Mãrãcine, administratorul SC Pieþe ºi
Târguri SRL.

Primãria Râmnicu Vâlcea a finalizat lucrãrile de reabilitare
a locului de joacã din zona ”Ferdinand”

P

rimãria municipiului
Râmnicu Vâlcea a
anunþat finalizarea lucrãrilor de reabilitare la locul
de joacã din cartierul Ostroveni, aflat în vecinãtatea blocului C0 ºi a Liceului ”Ferdinand I”. ”Având o suprafaþã de
155 mp, spaþiul destinat copiilor îi aºteaptã pe cei mici cu 3
echipamente noi, care se alãturã celor deja existente, totowww.indiscret.ro

datã aici fiind înlocuite sau reparate mai multe elemente de
mobilier urban (coºuri de gunoi ºi bãnci). Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia
Gutãu, doreºte sã asigure pe
aceastã cale locuitorii oraºului
cã acþiunea de modernizare a
locurilor de joacã va continua
la nivelul întregului municipiu”, au anunþat reprezentanþii
municipalitãþii.
27 iunie - 3 iulie 2018

4

ACTUALITATE
La nici 48 de ore
dupã ce un potop
infernal lãsase
ravagii în comuna
lor, vaideenii, ciobani mândri ºi
gospodari, ºi-au
fãcut curãþenie
exemplarã, apoi au
început petrecerea.
Ediþia jubiliarã a
Festivalului de
folclor pãstoresc
„Învârtita Dorului”
din Vaideeni-Vâlcea
a oferit, sâmbãtã ºi
duminicã, un regal
al cântecului ºi
portului specific, ai
cãrui ambasadori
au fost formaþii din
zece judeþe din
România, precum ºi
din Republica
Moldova.
de Marielena Popa

”Suntem printre
puþinele localitãþi
din þarã care încã
îºi valorificã
tradiþiile”
„Mulþumesc locuitorilor
comunei Vaideeni, pentru cã
în ultimele zile am fost încercaþi de evenimente neplã-

Vaideeni: ”Învârtita Dorului”
dupã un potop infernal
cute. Dar cu sprijinul dumnealor, cu efortul comun alãturi de
autoritãþile judeþene, iatã-ne în
zi de sãrbãtoare ºi putem celebra împreunã acest eveniment
ce vine de la strãmoºii noºtri,
pentru cã nedeile au coborât din
munþi ºi s-au împãmântenit
pânã la nivelul satelor. Evenimentele trecute au dovedit valoarea oamenilor din localitatea
noastrã, unitatea, puterea ºi ast-

fel am devenit mai puternici.
Suntem printre puþinele localitãþi din þarã care încã îºi valorificã tradiþiile. Dovadã sunt cele
patru ansambluri de dansuri pe
care le avem la nivel de localitate, alãturi de fluieraºi, prin
care reprezentãm cu mândrie
zona noastrã acolo unde suntem
invitaþi. La rândul lor, prietenii
ºi fraþii noºtri ne cinstesc cu prezenþa lor aici, la sãrbãtoarea

noastrã, ºi pentru acest lucru le
mulþumim. Vã mulþumesc tuturor ºi vreau sã vã spun cã sunt
mândru cã sunt vaideean ºi mã
simt onorat sã fiu primar al
acestei localitãþi”, a spus, în
deschiderea evenimentului, primarul Achim Daniel Bãluþã.

Ministrul apelor
ºi pãdurilor, dus în
zonele calamitate

Publicitate

Autoritãþile judeþului Vâlcea
au fãcut o miºcare strategicã
reuºitã ºi l-au adus la Învârtitã
pe ministrul apelor ºi pãdurilor,

Ioan Deneº. A fost un prilej
foarte bun ca acesta sã viziteze zona calamitatã: ”Vizita mea la Vaideeni este legatã ºi de faptul cã, împreunã
cu autoritãþile judeþene, vom
analiza la faþa locului dezastrele produse de viiturã ºi vã
anunþ cã în urmãtoarea ºedinþã de Guvern vom aloca fonduri pentru remedierea de
urgenþã a zonelor afectate”,
a spus Deneº. Viitura din 21
iunie a afectat peste 50 de
gospodãrii, a distrus circa 15
maºini ºi a irosit munca de
ani ºi ani a vaideenilor.

27 iunie - 3 iulie 2018
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Un duºman al poporului,
în premierã, duminicã,
la Teatrul ”Anton Pann”
din Râmnicu Vâlcea

Teatrul ”Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea încheie stagiunea 2017-2018 cu piesa “Un duºman al
poporului”, de Henric Ibsen, în regia lui Adrian
Roman, managerul acestei instituii. Premiera va
avea loc duminicã, 1 iulie, ora 19.00.
«Piesa scrisã de Henrik Ibsen
a fost o reacþie la primirea negativã a piesei sale „Strigoii”,
care a fost consideratã scandaloasã pentru cã ataca ipocrizia
moralitãþii din vremea sa.
“Cel mai periculos duºman al
poporului ºi al libertãþii este
chiar majoritatea. Poporul însuºi”. Dupã 125 de ani, te întrebi dacã aceste vorbe spuse de
Henric Ibsen la 1882, în piesa
„Un duºman al poporului”, îºi
mai gãsesc rostul. ªi da, par atât
de actuale, chiar dacã s-a mai
schimbat câte ceva. Dacã chiar
vreþi sã vã convingeþi, haideþi sã
vedeþi noua premierã a Teatrului ”Anton Pann”, care aduce în
realitate multe aspecte cu care

se confruntã societatea actualã.
Din distribuþia acestui spectacol fac parte urmãtorii actori:
Dan Pughineanu în rolul lui
Tomas, Andrei Cãtãlin - Peter,
Nicole Burlacu - Katrine, Andrei Brãdean - Hovstad, Ana
ªuºca - Billing, Tavi Costin Morten Kiil ºi Alexandru Beteringhe în rolul lui Aslaksen, toþi
supravegheaþi tehnic de Vasile
Marinoiu. Scenografia este
semnatã Denisse Moise ºi Adrian Roman, regia Adrian Roman.
Regizorul Adrian Roman,
managerul Teatrului ”Anton
Pann”, a gândit demult acest
spectacol, dorindu-ºi sã punã în
scenã ºi un Ibsen. Aºa cã, în
urmã cu ceva timp, a început

eveniment care va avea loc duminicã, 1 iulie, ora 19.00, la
Sala Mare a Teatrului ”Anton
Pann”», se aratã într-un comunicat cãtre mass-media.
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repetiþile pentru ca dumneavoastrã sã vã bucuraþi de un
spectacol adevãrat. Pentru
aceastã oportunitate, mulþumeºte Teatrului ”Anton Pann” ºi
oamenilor care i-au acordat încrederea ºi privilegiul de a a
face teatru la Râmnicu Vâlcea
pentru aproape 25 de ani. ªi, pe
final de stagiune, el ne propune
acest spectacol care ne întreabã
dacã mai este loc pentru relaþii
autentice într-o lume luatã în
stãpânire de dorinþa de putere,
imagine publicã, interese politice, superficialitate ºi lipsã de
discernãmânt.
«Piesa ”Un duºman al poporului”, de Ibsen, va încheia stagiunea 2017-2018 a Teatrului
”Anton Pann”. De aceea, profitai de acest spectacol de la care
o sã plecaþi cu multe întrebãri,
bucurai-vã de teatru cât încã
mai puteþi ºi haideþi împreunã
sã vedem ºi aceastã premierã,

În Budeºti-Vâlcea
investiþiile continuã
Deºi bugetul este
insuficient în raport
cu proiectele, în Budeºti, una dintre cele
mai bogate ºi dinamice comune ale judeþului Vâlcea, investiþiile
continuã.

Publicitate

de Marielena Popa

www.indiscret.ro

„În anul 2017 am reabilitat
sediul primãriei pe interior, în
acest an modernizãm exteriorul, precum ºi spaþiul verde din
faþa clãdirii. Sunt ºapte investiþii în derulare ºi câteva vor fi
date în curând în folosinþã. Astfel, se aflã aproape de finalizare drumurile Brânduºari ºi
Valea Popeºti satul Barza. De
asemenea, am avut în lucru un
teren de sport sintetic în satul
Ruda, deja acest teren este folosit. Partea de exterior a cãminului cultural din Ruda se
va moderniza. S-a semnat contractul de finanþare pentru continuarea lucrãrilor de canalizare în satele Linia ºi Racoviþa,
o lucrare foarte importantã ºi

o necesitate pentru populaþie
ºi pentru zona industrialã. Sper
sã începem ºi sã finalizãm
aceastã lucrare cât mai repede”, a declarat Ion Vlãdulescu
(foto), primarul comunei Budeºti.

”Suntem
într-un trend
foarte puternic”
Potrivit acestuia, existã ºi
alte lucrãri în stadiul de licitaþie publicã. ”Îi rog pe cetãþeni
sã aibã încredere în mine ºi în
echipa de la primãrie. Ne dãm
toatã silinþa ºi priceperea pentru a face din Budeºti o localitate foarte modernã. Trebuie
rãbdare, pentru cã investiþiile
mari nu se fac de la o lunã la
alta. Suntem într-un trend foarte puternic, chiar dacã bugetul
nu ne ajutã”, a subliniat edilul.
Comuna Budeºti deþine cel
mai mare parc industrial din judeþ, cu un potenþial de 100 de
hectare. În acest an, numãrul
angajaþilor va atinge 3.000, cu
posibilitãþi de creºtere spectaculoasã.
27 iunie - 3 iulie 2018
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de Virgil Dumitrescu

Cum era s-o ”urechez”
pe Elena Bãrbulescu

O

rice dascãl þi-ar spune
cã în timpul predãrii,
elevul care se foieºte
necontenit îl perturbã. La fel
se întâmplã cu persoana de la
microfon când cineva din primele rânduri ºopoteºte ca pe
ºanþ. În anii de pânã în revoluþie, la Liceul ”Ion Minulescu”
din Slatina se organizase un
simpozion de ziua naºterii lui
Eminescu. Noi, cei de la Casa
de Culturã a Sindicatelor, trebuia sã contribuim cu partea
artisticã (recitatori, folkiºti),
eventual ºi cu vreun invitat mai
special. Fiind iarnã în toatã
regula, lumea se codea la
drum. Mai era ºi criza de benzinã. În sfârºit, a acceptat invitaþia George Arion, redactorul-ºef al revistei ”Flacãra”.
Evident, prima grijã a fost
sã-i asigurãm benzina la întoarcere. Între cei de la prezidiu, chiar la mijloc: sora celui
mai iubit, Elena Bãrbulescu,
inspector general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Olt,
”tovarãºa general”, un fel de
”maestre” la adresare. Lângã
”general”, ”soldatul” Zoe Dumitrescu – Buºulenga. Nu bãnuiam atunci de la ce capitulare avea sã mã salveze pentru
cã scrisesem ”ni-i conducãtorul”. Asta, deoarece, susþineau
cu încrâncenare ”tovarãºii”,
”ni-i” (cu cratimã inenþionatã!)
se spune la câine. Nimeni dintre profesorii din Slatina nu
i-a putut convinge cã aºa se ortografiazã corect ºi cã n-are a
face cu ”marº”! La capãtul
anchetei, au sunat-o pe Zoe
Dumitrescu – Buºulenga ºi aºa

A

cþiunea pentru Renaºterea Craiovei (ARC) ºi
Asociaþia Monumente
Oltenia organizeazã duminicã,
1 iulie, ora 11:00, un tur ghidat
al Casei „Nicolae Romanescu“
din Craiova, Calea Unirii, nr. 57
(Casa Universitarilor). Vizita
face parte din proiectul cultural
„10 mari craioveni” ºi are ca
scop promovarea personalitãþii
lui Nicolae Romanescu.
Turul va fi coordonat de un
ghid autorizat ºi este gratuit, în
limita locurilor disponibile. Înscrierea se face completând urmãtorul formular: http://
www.123formbuilder.com/
form-3829989/Event-Registration-Form.

am fost pãsuit de ”uneltire”. Se
încheie simpozionul Eminescu,
iar ”tovarãºa general” ºi doamna academician iau loc în primul rând, chiar sub privirile
noastre, ale celor de la microfon. Eu deschid balul, dar nu
mã învârtesc prea mult întrucât cele douã doamne împleteau de zor poveºti. Cu voci
bine definite, cu chiþãieli din
partea gazdei la cele condimentate narativ de cãtre specialista
în Eminescu. Mã poticnesc, îmi
revin, iar mã poticnesc. Vine
rândul sã-l prezint pe George
Arion, dar uite cã nu-mi amintesc numele nici sã mã pici cu
cearã. ªi iar iau firul de la capãt ºi firul se înnoadã. Cele
douã se lansaserã într-un iureº
verbal care l-ar fi inhibat ºi pe
Jean Constantin. Redevenisem
cel de la catedrã gata sã rãcnesc
elevului din primul rând care
mã tot ºicaneazã cu fâþâielile
lui. Pe care îl mai ºi urecheam
cât sã simtã cã ne aflãm în clasã ºi lecþia nu trebuie sã sufere. Dar elevul din capul meu
este chiar ”doamna general”,
iar colega de bancã… ªi iar
bãlmãjesc, spre a câºtiga timp,
despre ”Flacãra” ºi al ei redactor-ºef. George, urcat bine pe
scãriþa lateralã ce dãdea în scenã, îmi suflã ca disperatul:
”Ariooon”! ”Cum invitatul
nostru special observ cã e foc
ºi flacãrã pentru a-mi rãpi microfonul, i-l ofer, în aplauzele
dumneavoastrã, cu toatã plãcerea!...” Dupã ani ºi ani, dialoghez încã, speriat, cu destinul:
Doamne, dacã o ”urecheam”
pe Bãrbuleasca…

Tur ghidat al Casei
„Nicolae Romanescu”
în cadrul proiectului
„10 mari craioveni”
Proiectul ARC „10 mari craioveni” constã într-o serie de
activitãþi care au ca scop promovarea valorilor locale în
contextul mai larg al aniversãrii istorice a Centenarului Marii Uniri. Prin acest proiect, ne
dorim sã aducem în atenþia publicului acele personalitãþi ale istoriei ºi culturii locale, naþionale
sau universale care,
prin originea lor, activitatea sau moºtenirea
culturalã pe care au lãsat-o, ºi-au legat numele de Craiova.

Acþiunea de duminicã, 1 iulie, se înscrie în demersurile de
valorificare a spiritualitãþii craiovene, fiind o modalitate prin
care se urmãreºte prezentarea
oraºului, dar ºi revitalizarea spiritului local ºi conºtientizarea
rolului ºi locului Craiovei pe
harta culturii.
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Lia Olguþa Vasilescu:
“Statul va plãti câte 2.250 de lei,
echivalentul a 500 de euro,
lunar, angajatorilor
care încadreazã ºomeri ºi
beneficiari de ajutor social”
Deputatul PSD de Dolj, Lia
Olguþa Vasilescu, ministrul
muncii ºi justiþiei sociale,
a prezentat, marþi, un
proiect de Ordonanþã de
Urgenþã prin care statul va
plãti câte 2.250 de lei,
echivalentul a 500 de euro,
lunar, angajatorilor care
încadreazã ºomeri ºi
beneficiari de ajutor social. Totodatã, Lia Olguþa
Vasilescu a precizat cã
viziunea ministerului pe
care îl conduce va merge
pe linia de nu-i mai susþine
pe cei care nu vor sã
munceascã.
“Ne respectãm, astfel, un alt punct
al Programului de Guvernare, referitor la sprijinirea angajatorilor, pentru
încadrarea în muncã a ºomerilor ºi beneficiarilor de ajutor social. Viziunea
Ministerului Muncii merge, de acum
înainte, pe linia de a nu-i mai susþine
pe cei care nu vor sã munceascã, deºi
au capacitatea de a o face, ºi de a-i
sprijini pe cei care doresc sã aibã un
loc de muncã, dar ºi de a sprijini mediul de afaceri. În acest sens, statul va
plãti câte 2.250 de lei, echivalentul a
500 de euro, lunar, angajatorilor care
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încadreazã ºomeri ºi beneficiari de ajutor social, pentru fiecare dintre aceste
persoane, pentru perioade de pânã la
cinci ani, în funcþie de categoria din care
viitorii angajaþi fac parte”, a spus deputatul PSD de Dolj. “Sumele vor fi oferite ºi pentru angajarea de tineri absolvenþi,
de orice formã de educaþie, ºcoalã profesionalã, liceu, facultate, tineri greu angajabili, marginalizaþi, ucenici, indiferent
de vârstã ºi stagiari, persoane cu handicap ºi persoane aflate în apropierea vârstei de pensionare, care îºi gãsesc mai
greu un loc de muncã, din aceastã cauzã. Bineînþeles cã angajatorii vor putea
oferi o sumã mai mare decât cea acordatã de stat pentru fiecare nou-angajat, astfel încât salariile din România sã se apropie ca valoare de cele oferite în alte þãri
europene ºi sã determine stoparea exodului forþei de muncã. Faþã de anul trecut, statul dubleazã subvenþiile pe care
le oferã angajatorilor ºi ne aºteptãm ca
ºomajul sã scadã în continuare, chiar
dacã este la minimul istoric de dupã Revoluþie, ºi sã determine ocuparea persoanelor inactive, care în acest moment sunt
asistate social. Dupã adoptarea OUG,
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã va acorda subvenþiile cãtre angajatori ºi va derula o campanie de
promovare a majorãrii subvenþiilor ºi a
primelor de activare”, a precizat Lia Olguþa Vasilescu.

Biblioteca „Aman“ organizeazã
proiectul educativ „Fun in Summer“
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
organizeazã, în perioada 2
iulie - 30 august 2018, proiectul educativ „Fun in
Summer”.

O

ferta de cursuri ºi ateliere include activitãþile „Book Reading
Club”, „Games Day”, „Art and
Crafts”, „Movie Day” ºi „English Club”.
Astfel, elevii claselor V-XII sunt invitaþi
sã participe la cursurile de limba englezã susþinute de voluntarii Erasmus+ ºi
studenþii Universitãþii din Craiova, Facultatea de Litere, sã confecþioneze o
www.indiscret.ro

gamã variatã de împletituri, semne de
carte, cusãturi ºi rame foto din materiale
reciclabile ºi sã practice diferite jocuri
în aer liber.
„Book Reading Club” se adreseazã
elevilor din ciclul gimnazial ºi are rolul de a promova lectura în limbile englezã ºi românã. De asemenea, în cadrul activitãþii vor fi abordate basmul
ca specie narativã, poezia comicã (Limerick-ul), lectura pe roluri, dar ºi cãrþile importante din literatura universalã. În fiecare sãptãmânã a proiectului,
în zilele de luni ºi vineri, se organizeazã „Movie Day”. Activitatea se va desfãºura în intervalul 12:00-14:00 ºi va
consta în alegerea ºi vizionarea unui

film din colecþiile bibliotecii.
Activitãþile proiectului au menirea
de a dezvolta abilitãþile de comunicare ºi relaþionare ale participanþilor, spiritul de echipã, acceptarea deciziilor
majoritãþii, dar ºi argumentarea unei
opþiuni în vederea convingerii majoritãþii.
Înscrierile se pot face în perioada 2529 iunie 2018, orele 09:00-18:00, atât
la sediul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”, str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 9, la compartimentul
American Corner/Mediatecã, cât ºi la
numãrul de telefon 0251.532.267, interior 110.
27 iunie - 3 iulie 2018
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de Marielena Popa

T

trul Naþional Bucureºti, cu 5.60.
Terenul limitã pentru depunerea contestaþiilor este 25 iunie,
ora 16.00. În cazul în care rezultatele nu se vor schimba, fie

va fi prelungit mandatul actualului director, regizorul Adrian
Roman, fie Consiliul Judeþean
Vâlcea va organiza un nou concurs.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

E

Moþiunea
de autocenzurã

ste dreptul inatacabil
al Opoziþiei (oricum sar chema ea) sã depunã o moþiune de cenzurã la
adresa Guvernului (oricare ar
fi el).
Moþiunea de cenzurã este
un instrument democratic
prin care un guvern poate fi
demis dacã argumentele oferite de autorii moþiunii întrunesc majoritatea parlamentarã cerutã de prevederile constituþionale.
Între aceste argumente ar
trebui sã îºi facã loc, însã, nu
doar critica guvernului, ci ºi
alternativa propusã de ”cenzorii” guvernului pentru ca
interesul public sã fie mai
bine slujit.
În cazul moþiunii PNLUSR critica guvernului e una
mãruntã, cu argumente care
þin de formã mai mult decât
de fond, iar alternativa lipseºte cu desãvârºire.
Retorica lui Jos Guvernulnu e însoþitã de nicio idee cât
de cât coerentã despre ceea
ce vor aceºti politicieni sã
punã în loc. Ce fel de guvern? Cu ce miniºtri? Cu ce
program de guvernare?
Nimic în afara pretenþiei
domnului Orban de a fi premier, o pretenþie nu doar nelegitimata de votul popular,

dar inacceptabilã nici chiar
pentru aliaþii PNL.
În aceste condiþii, raþiunea
unei astfel de moþiuni este
una mai degrabã politicianistã decât una menitã sã serveascã interesul public.
Iar când vine vorba de maniera în care PNL-USR vrea
sã punã presiune în ziua votãrii moþiunii, aceasta chiar
nu are nicio legãturã cu raþiunea. Dimpotrivã, este un
demers iresponsabil sã faci
apel la oameni sã renunþe la
ziua lor de muncã pentru a
veni la Parlament sã forþeze
prin proteste adoptarea moþiunii!
Nu acesta este modul în
care funcþioneazã o democraþie, prin presiunea strãzii,
ci prin dezbatere ºi vot în
forurile prevãzute de Constituþie. Instigarea la urã nu este
instrument democratic, domnilor din PNL-USR! Crearea
de rupturi în societate nu þine
loc de politici publice menite sã favorizeze calitatea vieþii. Legitimitatea nu se câºtigã prin decibeli, ci prin votul democratic.
În concluzie, privind la
cele menþionate mai sus, cred
cã PNL ºi USR ar trebui sã
se gândeascã mai degrabã la
o moþiune de autocenzurã!

Publicitate

oþi cei trei participanþi la
concursul pentru funcþia
de director al Teatrului
”Anton Pann” din Râmnicu
Vâlcea au fost respinºi la prima
etapã, analiza individualã a proiectului de management.
Conform prevederilor legale,
sunt declaraþi admiºi ºi pot susþine interviul candidaþii care la
prima probã au obþinut nota
minimã 7 (ºapte). Cea mai mare
notã, 6.52, a fost obþinutã de
Octavian Costin, actor la Teatrul ”Anton Pann”. Florin Beciu, actor colaborator al aceluiaºi teatru, a fost notat cu 4.90,
iar Armand Calotã, de la Tea-

Vâlcea: Candidaþii
la funcþia de manager
al Teatrului ”Anton Pann”,
trântiþi de la prima probã

27 iunie - 3 iulie 2018
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Deputatul PSD de Dolj,
Alexandra Presurã: „Mãsuri concrete
destinate îmbunãtãþirii vieþii tinerilor”
În acest an, Guvernul
PSD ºi majoritatea
parlamentarã au
legiferat mai multe
mãsuri care vin în
sprijinul tineretului,
pentru ca generaþia
tânãrã sã îºi poatã
gãsi rostul aºteptat în
þarã, iar cei plecaþi sã
se întoarcã pentru
totdeauna acasã.

www.indiscret.ro
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ne defavorizate. Potrivit acestui
proiect legislativ, statul va plãti
lunar câte 2.250 de lei, echivalentul a 500 de euro, angajatorilor care încadreazã ºomeri ºi
beneficiari de ajutor social, pentru fiecare dintre aceste persoane, pentru o perioadã de pânã
la cinci ani. Vor fi acordaþi bani
de la stat ºi pentru angajarea de
tineri absolvenþi, de orice formã de educaþie, ºcoalã profesionalã, liceu, facultate, tineri
greu angajabili, marginalizaþi,
ucenici, indiferent de vârstã ºi
stagiari”, a declarat deputatul
doljean.
“Tot pentru familiile tinere,
mai ales pentru cele cu posibi-

Publicitate

“Una dintre soluþiile lansate
de Guvern este Programul «Investeºte în tine», destinat tuturor celor care vor sã investeascã în dezvoltare personalã, dar

preponderent tinerilor. Iniþiativa constã într-un program de
creditare cu dobândã 0%, garantat de stat în proporþie de
80%, adresat atât tinerilor cu
vârste între 16 ºi 26 de ani, cât
ºi persoanelor cu vârste între 26
ºi 55 de ani, care doresc sã investeascã în educaþie, culturã,
sãnãtate, sport sau locuinþe.
Pentru tinerii între 16 ºi 26 de
ani, creditul va fi acordat pe 10
ani, în valoare de 40.000 de lei,
cu posibilitatea de suplimentare cu încã 20.000. Un alt demers
guvernamental pentru tineri se
referã la sprijinirea firmelor
care vor angaja ºomeri, beneficiari de ajutor social ºi persoa-
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litãþi materiale reduse ºi din
zone defavorizate, Parlamentul
a aprobat în aceastã sesiune parlamentarã Programul-pilot de
acordare a unui suport alimentar pentru preºcolarii ºi elevii
din unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar de stat, constând
într-un pachet alimentar sau
într-o masã caldã pe zi. Este o
lege extrem de beneficã pentru
unitãþile de învãþãmânt, deoarece s-a stabilit cã în urma experimentelor efectuate anii trecuþi,
în ºcolile din program participarea elevilor la cursuri a crescut cu 42% faþã de perioada
anterioarã. În acest fel, va scãdea considerabil rata abandonului ºcolar, iar elevii din mediul
rural ºi cei proveniþi din familii
cu dificultãþi materiale vor avea
ºanse sporite de a absolvi învãþãmântul obligatoriu ºi de a se
integra ulterior în câmpul muncii”, a precizat Alexandra Presurã.
“O altã lege beneficã pentru
familiile tinere este cea care îºi
propune sã combatã obezitatea
în rândul copiilor din România,
prin instituirea educaþiei pentru
sãnãtate ºi nutriþie ca disciplinã
opþionalã în învãþãmântul
preºcolar, primar ºi gimnazial.
Introducerea acestei discipline
în ºcoli va contribui în mod
semnificativ la prevenirea ºi
combaterea obezitãþii în rândul
copiilor, iar pãrinþii vor avea
motive suplimentare de a se preocupa mai activ de acest pericol. Tot pentru tineret, existã în
fluxul parlamentar o iniþiativã
legislativã pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 333/2006
privind înfiinþarea centrelor de
informare ºi consiliere pentru
tineri, care va da posibilitatea
Caselor de Culturã ale Studenþilor sã înfiinþeze centre destinate tinerilor. Astfel, tinerii care

doresc sã beneficieze de informare ºi consiliere, de sfaturi
pentru integrarea în carierã ºi pe
piaþa muncii, vor putea face
acest lucru în mod profesionist
ºi modern. Nu în ultimul rând,
pentru toate femeile, inclusiv
cele tinere, a fost adoptat Proiectul de Lege privind modificarea ºi completarea Legii
nr.217/2003 pentru prevenirea
ºi combaterea violenþei în familie. Este o iniþiativã legislativã
extrem de importantã pentru
combaterea tuturor tipurilor de
violenþã domesticã, al cãrei conþinut reglementeazã fundamental eforturile de diminuare a
acestui fenomen îngrijorãtor.
Concret, Legea redefineºte conceptele de „violenþã domesticã”, „violenþã împotriva femeilor”, „victimã” ºi completeazã
toate definiþiile aferente formelor de violenþã domesticã. De
asemenea, noul act normativ
obligã autoritãþile locale sã deþinã baze de date cu informaþii
despre servicii, centre sau alte
forme de sprijin pentru victimele violenþei domestice, precum
ºi sã asigure crearea ºi funcþionarea serviciilor sociale destinate victimelor”, a punctat Alexandra Presurã.
“Iatã, aºadar, doar câteva soluþii concrete prezentate în
acest an de Guvernul PSD ºi
majoritatea parlamentarã, care
vin în sprijinul tinerilor din
România, pentru a-i sprijini
atât în gãsirea unui loc de muncã stabil, cât ºi pentru obþinerea unei locuinþe. Aceste strategii ºi politici destinate tineretului constituie realitãþi pragmatice, cuprinse în Programul
de guvernare, iar mãsurile privind îmbunãtãþirea vieþii tinerilor români vor continua ºi în
perioada urmãtoare”, conchide
social-democrata.
27 iunie - 3 iulie 2018
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Politicul
Politicul condamnã
condamnã leul
leul
la depreciere
n urmã cu circa un an ºi
jumãtate, oficialii BNR, în
special guvernatorul Mugur Isãrescu, au început sã
atragã atenþia asupra faptului
cã leul nu mai are potenþial de
apreciere, sub impactul politicii PSD de majorare a salariilor ºi pensiilor, de renunþare la
investiþiile în infrastructurã.
Leul ºi dobânzile nu au putut rãmâne stabile în condiþiile
în care salariile se majoreazã
mai rapid decât productivitatea, iar impactul creºterii cererii de cumpãrare a adus inflaþia la cote de peste 5%, în timp
ce deficitele de cont curent ºi
comercial s-au amplificat.
Peste toate acestea s-au aºternut tensiunile politice, care
ar putea culmina cu suspendarea preºedintelui Iohannis, cu
scopul de a permite forþarea legilor Justiþiei. O astfel de nouã
paradigmã a politicii româneºti
va izola complet þara de partenerii din UE, chiar în anul în
care celebrãm 100 de ani de la
Marea Unire.
Cursul euro a atins în perioada analizatã un nou maxim istoric, de 4,6695 lei, depãºirea
pragului psihologic de 4,7 lei
fiind doar o chestiune de zile.
Conform ultimului raport al
CFA România, media anticipaþiilor pentru orizontul de
ºase luni a perechii euro/leu
este de 4,7046, iar pentru cel
de 12 luni de 4,7603 lei, în
condiþiile în care indicatorul de
încredere macroeconomicã,
calculat pe baza estimãrilor
membrilor organizaþiei, a scãzut în luna mai, faþã de luna anterioarã, cu 8 puncte pânã la
valoarea de 41,5 puncte.
La nivelul caselor de schimb
valutar bancare, pragul de vânzare al euro a depãºit de mult
pragul de 4,7 lei, maximul si-

Î

tuându-se la sfârºitul intervalului la 4,7410 lei.
Perioada s-a încheiat cu o
medie de 4,6665 lei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile sau realizat între 4,661 ºi 4,673
lei, cu închiderea 4,669 lei.
În opinia analiºtilor grupaþi
în cadrul CFA România, rata
medie a indicelui ROBOR la
trei luni anticipatã peste 12
luni va fi de 3,45%.
În piaþa monetarã, Indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la
calcularea ratelor la creditele
de nevoi personale, a crescut
la 3,13%, nou maxim al ultimilor patru ani. Indicele la
ºase luni, care pune presiune
asupra celor care au luat credite ipotecare, a urcat la
3,20%, iar indicii la 9 ºi 12
luni au sãrit la 3,24%, respectiv la 3,28%.
Cursul dolarului american a
crescut la 4,0518 lei, dar a încheiat intervalul la 4,0058 lei.
Moneda elveþianã s-a apreciat la 1,148 – 1,157 franci/
euro, iar media ei s-a miºcat
între 4,0467 ºi 4,0627 lei, cursul de la sfârºitul perioadei fiind stabilit la 4,0527 lei.
Direcþia pe care o are perechea euro/dolar este una de
scãdere. Analiºtii de la banca
britanicã Barclays prognozeazã o apreciere, pânã la sfârºitul anului, a monedei americane faþã de cea europeanã la
1,12 dolari.
În perioada analizatã, euro
a fluctuat între 1,1509, minim
al ultimelor 12 luni, ºi 1,1693
dolari.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg valora
la sfârºitul intervalului
6.151,46 dolari.

Campania PNL
PNL Dolj
Dolj
Campania
„Oferã oo ºansã!
ºansã!
„Oferã
Doneazã
Doneazã sânge!”
sânge!”
aa ajuns
ajuns la
la Celaru
Celaru
M

Analiza cuprinde
perioada 19 – 25 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.
27 iunie - 3 iulie 2018
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.

arþi, 26 iunie a.c., în
comuna Celaru a avut
loc o nouã acþiune de
donare de sânge, parte a campaniei iniþiate de Partidul Naþional Liberal - Filiala Dolj în
parteneriat cu Centrul Regional
de Transfuzie Sanguinã Craiova, „Oferã o ºansã! Doneazã
sânge!”. Celaru este cea de-a
patra comunã care se alãturã
campaniei demarate de PNL
Dolj, dupã ce în lunile aprilie ºi
mai acþiuni similare au avut loc
în comunele Rojiºte, Apele Vii
ºi Siliºtea Crucii.
PNL Dolj mulþumeºte pe
aceastã cale celor peste 70 de
persoane care au dorit sã doneze astãzi sânge, Centrului Regional de Transfuzie Sanguinã
din Craiova care a pus la dispoziþie unitatea mobilã ºi domnului Lion Lucian, primarul liberal al comunei Celaru, care a
susþinut acest demers.
Iniþiativa campaniei „Oferã o
ºansã! Doneazã sânge!” aparþine consilierului judeþean Laurenþiu Ivanovici, preºedintele
Comisiei de sãnãtate a PNL
Dolj, ºi vicepreºedintelui PNL
Dolj, Isidor Rãducea, ºi putem
remarca faptul cã precede apelul fãcut sãptãmâna trecutã de

cãtre ministrul sãnãtãþii, prin
care solicitã populaþiei sã meargã la centrele de transfuzii sã
doneze voluntar sânge, având în
vedere deficitul care se înregistreazã în lunile de varã, pe perioada concediilor ºi a muncilor agricole.
PNL Dolj propune încheierea
unui protocol de colaborare între Centrul Regional de Transfuzie Sanguinã Craiova ºi Consiliul Judeþean Dolj, prin care sã
fie sprijinitã activitatea de donare de sânge prin deplasarea
autovehiculului “Centru mobil
de donare sânge” în localitãþile
judeþului Dolj.
Mai puþin de 2% din români
doneazã sânge, iar lipsa de donatori a generat o crizã permanentã. Dacã înainte era vorba de
anumite perioade din an, sãrbãtorile de Crãciun, cele de Paºte
ori lunile de vacanþã, iulie ºi
august, când frigiderele centrelor de recoltare erau goale,
acum, situaþia este mult mai gravã. Reþelele de socializare sunt
pline de apeluri disperate prin
care pacienþii cautã donatori
pentru pacienþi în stare gravã.
De multe ori, familiile disperate stau pe holurile centrelor de
transfuzii ºi îi roagã pe donatori

necunoscuþi sã îi ajute pe cei
bolnavi. Orice pacient care e în
stare de urgenþã necesitã sânge,
iar fãrã sânge acel pacient poate fi pierdut.
În acest context ºi având în
vedere faptul cã Centrul Regional de Transfuzie Sanguinã Craiova nu are asigurat combustibilul necesar pentru a deplasa
constant autovehiculul specializat “Centrul mobil de donare
sânge” (a cãrui valoare se ridicã la aproximativ 800.000 de
euro), grupul consilierilor judeþeni PNL Dolj a propus un proiect de hotãrâre care prevede
alocarea unei sume de 2.000 lei
lunar de cãtre Consiliul Judeþean Dolj.
De asemenea, având în vedere criza de sânge ºi faptul cã
numãrul de donatori este în scãdere, propunem Instituþiei Consiliului Judeþean Dolj, dar ºi instituþiilor aflate în subordine,
demararea unei acþiuni de donare de sânge cu participarea
angajaþilor acestor instituþii.
Semnalul dat societãþii civile de
cãtre Consiliul Judeþean Dolj ar
fi unul de implicare ºi de susþinere a acestor acþiuni de donare
de sânge.
Biroul de presã PNL Dolj
www.indiscret.ro
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Ion Prioteasa: ”Suntem datori ACTUALITATE
sã ne plecãm frunþile în memoria
tuturor celor care au luptat ºi au murit,
servind patria sub culorile drapelului”

Mesajul pr
eşedint
elui Consiliului Judeţean Dol
jul
preşedint
eşedintelui
Doljj cu prile
prilejul
Zilei Dr
apelului N
aţional
Drapelului
Naţional

„Importanþa acestei zile în
calendarul sãrbãtorilor naþionale, importanþa simbolului pe
care îl onorãm împreunã, în
acest cadru solemn, ni se dezvãluie cel mai bine dacã privim
înapoi în timp, în urmã cu 170
de ani, ºi desprindem din faptele predecesorilor exemplul la
care mereu trebuie sã ne raportãm.
Într-o zi de 26 iunie, în anul
1848, un guvern revoluþionar
care abia ce luase fiinþã, Guvernul provizoriu al Þãrii Româneºti, se îngrijea mai înainte de
orice sã ofere naþiunii stindardul sub care sã-ºi adune aspiraþiile, dedicând primul act pe
care îl emitea adoptãrii steagului tricolor.
Odatã cu el, ne-a dat o strãlucitã devizã care sã ne cãlãuzeascã destinul istoric – douã valori
pe care sã le urmãm necontenit
pentru a dãinui ca neam: drep-

tatea, «care lumineazã omenirea ºi o povãþuieºte în calea binelui», ºi frãþia, «acest sentiment strãbun românesc», care
«leagã inimile pentru obºtescul
folos».
«Pe-al nostru steag e scris
unire» sunt cuvintele de început ale unui cântec patriotic ce
i-a însufleþit pe toþi cei care au
dat mãsura eroismului în Rãzboiul pentru Întregirea Neamului. Acum, în anul Centenarului Marii Uniri, când ne sãrbãtorim drapelul, suntem datori sã
ne plecãm frunþile în memoria
tuturor celor care au luptat ºi au
murit, servind patria sub culorile lui.
În calitate de preºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj, sunt
onorat sã mã aflu alãturi de
dumneavoastrã astãzi, pentru a
celebra Ziua Drapelului Naþional, ºi sã pot adresa tuturor craiovenilor ºi doljenilor calde

urãri de sãnãtate, bucurii alese
ºi un cordial «La mulþi ani!»“!
Ziua de 26 iunie a fost proclamatã Ziua Drapelului Naþionalprin Legea nr. 96 din 20
mai 1998. Conform legii, aceas-

tã zi este marcatã de cãtre autoritãþile publice ºi de celelalte
instituþii ale statului prin organizarea unor programe ºi manifestãri cultural-educative, cu
caracter evocator sau ºtiinþific,

consacrate istoriei patriei, precum ºi prin ceremonii militare
specifice, organizate în cadrul
unitãþilor Ministerului Apãrãrii
Naþionale ºi ale Ministerului de
Interne.

Expoziþia „Vestigii arheologice
de la Desa“, gãzduitã de Muzeul Olteniei
Muzeul Olteniei Craiova, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj, a
vernisat marþi, 26
iunie, expoziþia temporarã „Vestigii arheologice de la Desa
(judeul Dolj)”, dedicatã obiectelor cu valoare arheologicã deosebitã descoperite de-a
lungul anilor la Desa
ºi aflate în patrimoniul
muzeului.

C

u aceastã ocazie, au
fost prezentate piese
din cele mai diverse
categorii specifice Primei Epoci
a Fierului (800-650 a.Chr.),
Epocii La Tène (secolele II a.
Chr. – I p. Chr.) ºi celei Romane (secolele II-III p. Chr.), precum: arme ºi piese de echipament militar din fier, podoabe
ºi accesorii vestimentare din
www.indiscret.ro

din România, fapt confirmat ºi
de clasificarea sa la categoria
A (de importanþã naþionalã) în
Lista Monumentelor Istorice
din România.
La evenimentul care a avut

fier ºi bronz, vase ceramice.
Aceste artefacte valoroase au
fost descoperite de cãtre arheologii muzeului de-a lungul a 17
campanii de cercetãri arheologice desfãºurate în siturile arheologice de la Desa - „Castraviþa” ºi „La Rupturã”, finanþate

loc în holul Secþiei de istoriearheologie, str. Madona Dudu,
nr.14, a participat ºi vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Oana Bicã.

de cãtre Consiliul Judeþean
Dolj.
Piesele expuse în cadrul
acestei expoziþii constituie numai câteva elemente care atestã faptul cã la Desa se gãseºte
unul dintre cele mai interesante ºi bogate situri arheologice
27 iunie - 3 iulie 2018
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Deputatul PSD Dolj,
Alina Tãnãsescu:
„Românii vor plãti
mai puþin pentru
serviciile de apã
ºi canalizare”

27 iunie - 3 iulie 2018

pragul de 40%, considerat ca
fiind împovãrãtor pentru o gospodãrie în ceea ce priveºte cheltuielile curente. Reducerea cotei de TVA pentru apa livratã în
sistemul de irigaþii constituie o
mãsurã extrem de beneficã pentru agricultori, inclusiv pentru
cei din judeþul Dolj, care vor
putea astfel sã îºi dezvolte investiþiile din domeniu la preþuri
mult reduse. Adoptarea acestei
legi reprezintã încã o dovadã a
faptului cã Guvernul PSD ºi
majoritatea parlamentarã adoptã mãsuri pentru bunãstarea oamenilor, respectându-se dorinþa românilor care ne-au dat votul de încredere în decembrie
2016. Politicile publice ºi strategiile guvernamentale sunt îndreptate cãtre satisfacerea necesitãþilor oamenilor, astfel încât
România sã ajungã în cel mai
scurt timp la nivelul þãrilor dezvoltate din Uniunea Europeanã”, a declarat deputatul PSD de
Dolj, Alina Tãnãsescu.

Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
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Românii vor plãti mai puþin
pentru apã, canalizare ºi irigaþii, în urma unei iniþiative legislative votatã de plenul Camerei
Deputaþilor, în calitate de for
decizional. Proiectul de Lege
pentru modificarea ºi completarea art. 291 din Legea nr.227/
2015 privind Codul fiscal reduce costurile legate de alimentarea cu apã ºi canalizare pentru
consumatorii casnici.
“Noua reglementare prevede
o cotã redusã a TVA de 9%, ce
se va aplica începând cu data de
1 ianuarie 2019 la apa livratã
pentru irigaþii în agriculturã ºi
de asemenea la serviciile de alimentare cu apã ºi de canalizare. Actul normativ va avea ca
efect reducerea costurilor legate de întreþinerea locuinþelor,
capitol la care românii au cheltuieli mult mai mari decât cetãþenii celorlalte þãri din Uniunea
Europeanã. Conform informaþiilor furnizate de Eurostat, în
România se depãºeºte cu mult

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.

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

Eliza Peþa-ªtefãnescu, deputat PSD
de Dolj: „Legea internshipului vine
sã alinieze România la standardele
superioare de muncã”
Camera Deputaþilor, în calitate de camerã
decizionalã, a aprobat, miercuri, 20 iunie,
Legea privind internshipul. Ea vine îndeosebi
în sprijinul tinerilor, oferindu-le oportunitatea
de a dobândi experienþã în muncã, dar ºi în
cel al angajatorilor, încurajându-i sã-i instruiascã ºi sã-i pãstreze alãturi de ei pe cei mai
buni interni.
„Tinerii au nevoie de tot
sprijinul pe care statul român
îl poate oferi. Partidul Social
Democrat ºi-a asumat, prin
Programul de guvernare,

dezvoltarea stagiilor de practicã sau a internshipului, ºi iatã
cã legea de faþã vine sã ofere
acest ajutor, atât pentru tinerii
de peste 16 ani, cât ºi pentru
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angajatori. Având în vedere
contextul social ºi economic ºi
numãrul atât de mare de tineri
care au nevoie de experienþã în
muncã, mãsurile propuse sunt
mai mult decât binevenite. Legea internshipului, iniþiatã de
Ministerul Muncii ºi Justiþiei
Sociale, vine sã acopere lacunele care au dus la crearea acestei situaþii ºi sã alinieze România la standardele superioare de
muncã, prin încurajarea tuturor
pãrþilor implicate”, a explicat

deputatul PSD de Dolj, Eliza Peþa-ªtefãnescu, membru
în Comisia de muncã ºi protecþie socialã a Camerei Deputaþilor.
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Avantajele Legii
internshipului
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Legea, asumatã de Guvernul României, prin Ministerul Muncii ºi Justiþiei Sociale, îºi propune integrarea tinerilor pe piaþa forþei de
muncã. Concret, ea le oferã
persoanelor cu vârsta de peste 16 ani ºansa de a putea
acumula experienþã la locul
de muncã, de la minimum
ºase luni ºi pânã la maximum
un an, prin derogare, dând
angajatorilor posibilitatea sã
încheie un numãr de contracte de internship echivalent cu maximum 5% din numãrul angajaþilor. Pe lângã
ºansa datã tinerilor de a beneficia de avantajele internshipului ºi de a câºtiga cel
puþin 50% din salariul minim
brut pe þarã, importante sunt

ºi avantajele oferite persoanelor juridice interesate. Mai
exact, firmele care, în 60 de
zile de la încheierea Programului de internship, încheie
cu internul un contract de
muncã, vor primi, la cerere,
ca o susþinere din partea statului, o primã echivalentã cu
1.000 de euro, dar asta numai
dupã ce persoana respectivã
a fost angajatã minimum 24
de luni. „Mãsurile concrete
propuse prin aceastã lege se
referã la încurajarea angajatorilor sã pregãteascã tineri
absolvenþi ºi sã îi selecteze,
mai apoi, pentru angajare,
dar ºi la faptul cã internii îºi
pot demonstra capacitãþile.
Avem tineri olimpici, specialiºti, cu un potenþial impresionant, tineri cu care România se mândreºte. Acumularea experienþei în muncã, atât
de necesarã pentru angajare,
nu va mai fi o povarã pentru
ei, datoritã acestei legi”, a
mai punctat deputatul PSD de
Dolj, Eliza Peþa-ªtefãnescu.
27 iunie - 3 iulie 2018
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de Valentin Zarea
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u mai departe de sãptãmâna trecutã, CSU a
luat prin surprindere pe
toatã lumea, anunþând transferul tânãrului Vladimir Screciu
la formaþia belgianã Genk, în
schimbul sumei de 2 milioane
de euro. Trei zile mai târziu, clubul oltean detona bomba verii
ºi îi ura mult succes în noua sa
aventurã cãpitanului Alex Bãluþã, transferat la Slavia Praga
în schimbul sumei de 3 milioane de euro. Vestea nu i-a bucurat însã pe fanii ªtiinþei, care
aveau aºteptãri mari de la viitorul sezon. „Sezonul acesta am
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Universitatea - campioanã
la vânzãri, restantã la achiziþii
Universitatea Craiova a dat o loviturã pe piaþa
transferurilor, reuºind sã obþinã 5 milioane de
euro din vânzarea lui Vladimir Screciu ºi Alex
Bãluþã, transferaþi sãptãmâna trecutã la Genk,
respectiv Slavia Praga. Vestea plecãrii celor doi
nu a fost însã primitã bine de toþi suporterii albalbaºtrilor, care au mari aºteptãri de la echipã
în sezonul urmãtor. Îngrijorãrile acestora sunt
alimentate ºi de faptul cã, deocamdatã, clubul
este restant la capitolul achiziþii.
prins podiumul ºi am câºtigat
Cupa. Toatã lumea trãgea nãdejde cã anul viitor ne vom lupta
cu ºanse la titlu. Dar cum sã faci
asta dacã vinzi titularii? Mai au
sã-l dea ºi pe Mitriþã ºi ne batem pentru play-out“, comenta
unul dintre suporteri la ºtirea

plecãrii lui Bãluþã. Iar opinia
acestuia nu a fost singularã.

Universitatea
promite transferuri
Pe lângã vânzãrile succesive,
dar ºi despãrþirile de Andre San-

te
tos ºi Apostol Popov, mulþi dinAl ex an dr u Bã lu þã es
juhi
vec
i
ma
cei
tre suporteri s-au arãtat îngrijo- unul dintre
iraþi de faptul cã Universitatea cãtori din lotul alb-albaºtr
1
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în
Craiova n-a reuºit niciun trans- lor. Acesta a evoluat
rsi
ive
Un
u
fer, cu excepþia lui Florin Gar- de meciuri pentr
28
eze
rch
ma
sã
doº care a ales sã continue alã- tatea, reuºind
se
turi de clubul din Bãnie. În în- de goluri ºi sã ofere 16 pa
al,
tot
cercarea de a-i liniºti, conduce- de cis ive . A bif at, în
ul
rea clubului a postat un comu- 10.314 minute, fiind pilon
i
ma
cei
tre
din
ul
nicat pe site-ul echipei, în care echipei ºi un
.
lor
ne
bu
tri
ai
i
liºt
ba
promite „2-3 transferuri“ în pe- iubiþi fot
rioada urmãtoare. «Din respect
pentru suporterii noºtri, promi- în #VulcanulDePeOblemenco
tem încã o datã cã rãmânem fi- cât de curând.
deli principiului de a vinde cel
Þinem de asemenea sã precimult un jucãtor important pe zãm faptul cã suporterii nu au
sezon. Deºi iniþial ne-am fi do- motive sã îºi facã griji în pririt ºi am fãcut toate eforturile vinþa slãbirii lotului: ªtiinþa se
ca Alex Bãluþã sã ne ajute sã va întãri în perioada urmãtoare
accedem în grupele Europa cu 2-3 fotbaliºti demni de a înLeague, am fost nevoiþi sã ne cânta publicul oltean. O spunem
þinem promisiunea fãcutã aces- fãrã ezitare: de la renaºterea
tuia astã-iarnã, când a refuzat ªtiinþei, am fost mai puternici
o ofertã importantã din campio- cu fiecare nou an ºi vom pãstra
natul intern ºi a acceptat sã îi aceeaºi pantã ascendentã, conmãrim clauza de reziliere, de a- struind cãrãmidã cu cãrãmidã.
i permite sã se transfere la o
Fideli principiului transpaechipã din strãinãtate în cazul renþei, sãptãmâna viitoare vom
în care va fi o ofertã bunã pen- prezenta ºi un raport al încasãtru el. Acel moment a venit, ast- rilor ºi cheltuielilor avute în sefel cã Alex pleacã în niºte con- zonul 2017 - 2018, pe înþelesul
diþii excelente pentru el ºi pen- tuturor, astfel încât toþi suportru club deopotrivã ºi suntem terii sã cunoascã provenienþa ºi
convinºi cã va demonstra la destinaþia banilor.
Praga din ce sunt fãcuþi oltenii.
Pentru toatã suflarea olteVladimir Screciu reprezintã neascã va fi o varã scurtã, dar
unul dintre pariurile Universi- aºa sunt verile când iubeºti. Pe
tãþii Craiova. Ca ºi dovadã, el a 14 iulie vã dãm întâlnire pe noul
devenit cel mai scump jucãtor Oblemenco, pentru cã vom înromân sub 19 ani din istoria fot- cepe sezonul cu un alt meci de
balului românesc. În curtea poveste: ªtiinþa luptã cu camªtiinþei se mai regãsesc mulþi pioana CFR Cluj ca sã aducã
puºti ca Vlad, talentaþi, munci- la Craiova al doilea trofeu imtori ºi educaþi în spiritul Univer- portant în mai puþin de douã
sitãþii Craiova, care sunt 100% luni. ªi, cu voi alãturi, suntem
pregãtiþi sã facã pasul la echipa invincibili!», se aratã în comumare. Rãmânem fideli ºi prin- nicat.
cipiului discreþiei ºi seriozitãþii
Vladimir Screciu este un
în privinþa transferurilor. La
produs al academiei UniCraiova nu avem nici „Neyversitãþii Craiova, cu 38 de
mari”, nici „Mbappei”, avem
meciuri în primul eºalon la
juniori care îºi aratã valoarea
doar 18 ani ºi 44 de jocuri
doar pe terenul de joc, nu în
pentru ªtiinþa în toate commass-media. Pe unii îi cunoaºpetiþiile.
teþi deja, pe alþii îi veþi aplauda
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

Mondialul, o perfectã
maºinãrie cu toane

P

e 17 iunie, la Moscova,
Mexicul învingea Germania, producând cea
mai mare surprizã a Mondialului din Rusia. O fi ”La Verde”
selecþionata antrenatã de Juan
Carlos Osorio, dar nici Die
Mannschaft-ul lui Joachim
Low, campioana mondialã en
titre, n-a ajuns ceea ce unii analiºti au vãzut cu ochii lor: o echipã ”uzatã”.
Cum le ºtiu ei pe toate, de la
portar la vârf împins, mã ºi mir
cum de nu golesc seifurile Pronosport. A venit rândul Suediei
sã oficializeze dezastrul naþionalei cu cel mai înãlþãtor imn,
poate ºi pentru cã Joseph Haydn nu e Anton Pann. La poarta lui Olsen ocaziile se înmulþesc, dar ºi metrii pãtraþi neacoperiþi în jumãtatea adversã.
Iar Toivonen nu iartã: 1-0 Suedia. Germania, echipã ”uzatã”,
tureazã în gol. De fapt, în spaþiul umplut degeaba. Reus egaleazã la începutul mitanului
doi, dar, când e sã se aleagã
praful, Boateng primeºte al
doilea ”galben”. Tot 1-1 pe tabelã când se intrã în cele cinci
minute adiþionale. Au mai rãmas 30 de secunde. În 1983, cu
Italia, campioana mondialã la
zi, România primeºte o loviturã liberã uºor lateral la vreo 20
de metri de poarta lui Zoff.
Balaci trimite scurt lui Boloni,
care ºuteazã puternic la firul
ierbii. România a învins atunci
cu 1-0. La Soci, Balaci e Reus,
iar Boloni e Toni Kroos, care,
în loc sã centreze, o bubuie direct în vinclu. M-am oprit la
Suedia – Germania, pãrându-
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Juniorii de la SCM
Râmnicu Vâlcea,
victorie dupã victorie
”În ciuda încheierii competiþiilor oficiale de juniori contând pentru sezonul 20172018, activitatea seciei de
fotbal a SCM Râmnicu Valcea a continuat. Astfel, o parte din grupele de juniori au
participat la turnee amicale,
având o comportare meritorie, celelalte continuând pregãtirea la stadionul 1 Mai
(Zavoi)”, anunþã reprezentanþii Sport Club Municipal
Râmnicu Valcea într-un comunicat de presã.

15.06.2018-17.06.2018, la Drobeta- Turnu Severin, la turneul
“Internaþional Stars Tournament”, ediþia a IV-a. Turneul,
unul de mare amploare, s-a desfãºurat pe stadionul Municipal
din Drobeta-Turnu Severin ºi sa bucurat de o participare internaþionalã. Juniorii U11 au reuºit sã câºtige acest turneu la categoria lor de vârstâ, având parte de o largã apreciere din partea celor prezenþi la acest turneu”.

U13, victorioºii
Juniorii U11 au
”Cupei Speranþei”
câºtigat
de la Craiova
“Internaional Stars „Tot în perioada 15.06.201816.06.2018, componenþii uneia
Tournament”
din grupele de copii U13 (nãs”Grupele de juniori nãscuþi
în anii 2007 (U11 – antrenor
Alin Pufu) ºi 2008 (U10 –
antrenor Dan Zguroiu) au
participat în perioada

cuþi 2006 - antrenor Marius
Pufu) au participat la Craiova,
la turneul ”Cupa Speranþei”, pe
care l-au ºi câºtigat”.

Prestaþii foarte
bune la turneul
”Summer Cup”
de la Mangalia
”În perioada 21.06.201824.06.2018, grupele U13
(nãscuþi 2006 – antrenor
Marius Pufu) ºi U15 (nãscui
2005 – antrenor Dan Zguroiu), cât ºi în perioada
25.06.2018-28.06.2018, juniorii C (nãscuþi în 20032004 – antrenor Cristi Lazãr) au participat la turneul
”Summer Cup” de la Mangalia. ªi la acest turneu
comportarea micilor fotbaliºti a fost una meritorie, ei
reuºind sã câºtige categoria
U13 ºi sã joace semifinalele celeilalte categorii”, se
aratã în comunicatul SCM
Râmnicu Vâlcea.

mi-se, pânã acum, duelul cel
mai palpitant al Cupei. Pe 28
iunie, Mondialul rusesc va
avansa în optimile de finalã,
dupã ce sita va fi cernut la jumãtate. Preºedintele FRF e de
pãrere cã România s-ar fi aflat
în primul pluton de 16, indiferent de grupa din care ar fi fãcut parte. Când va deschide
ochii, va da de Serbia, Muntenegru ºi Lituania, adversarele
din grupa 4 a Diviziei C (a treia valoricã) din Liga Naþiunilor, din care promoveazã locurile 1 ºi 2. Oricum am da-o,
”tricolorii” lui Cosmin Contra
se vor bate pentru calificare nu
cu sârbii, favoriþii patrulaterului, ci cu muntenegrenii, cei
care (ghinion!), în preliminariile CM, ne-au scutit de patru
puncte. Meciul de debut în ligã
va fi chiar cu Muntenegru, pe
6 septembrie, la Ploieºti, ºi se
va disputa (iarãºi ghinion!) cu
porþile închise. Pentru ca, pe 10
septembrie, sã atacãm ”Maracana” belgrãdeanã. Vom gãsi
mijloacele necesare pentru a
subordona jucãtori care evolueazã în Anglia, Italia, Portugalia, Spania? Sã ne întoarcem la
mondial dând Cezarului ce e al
Cezarului, deºi vor fi ºi capete
încoronate pe butuc. Exact la
închiderea ediþiei Indiscret,
Argentina lui Messi (1-1 cu Islanda ºi 0-3 cu Croaþia) se baten aripi cu vulturii Nigeriei (02 cu Croaþia, 2-0 cu Islanda).
Sã se fi ”uzat” ºi Lionel? ªi
Neymar, cu tot cu Brazilia lui?
Mondialul, o perfectã maºinãrie cu toane, va rãspunde dupã
cum îi vor fi poftele.
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Staþiunea Bãile Olãneºti
aproape izolatã,
CNAIR doarme

SC Apavil SA, operator regional de captare, tratare, distribuþie ºi epurare a
apei din judeþul
Vâlcea, a dat publicitãþii rezultatele
concursurilor pentru
postul de consilier al
directorului general
pe probleme economice, respectiv
consilier al directorului general pentru
relaþia cu ADI Apa
Vâlcea, UAT-urile ºi
alte instituþii publice
ºi de stat.
de Marielena Popa

P
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otrivit anunþului de pe
portalul instituþiei,
concursul pentru
postul de consilier al directorului general pentru relaþia cu
ADI Apa Vâlcea, UAT-urile ºi
alte instituþii pubice ºi de stat
a fost câºtigat de Alexandru
Manea (foto). Acesta este
membru al Partidului Social
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Democrat ºi, conform unor
surse din aceastã formaþiune
politicã, este de profesie economist. Ceilalþi trei competitori au fost respinºi, fie din
cauza dosarelor incomplete
(Dinescu Mihaela ºi Vlad
Cristina Ioana), fie ca urmare
a faptului cã nu au îndeplinit
condiþiile de participare la
concurs (Vergu Mihaela Cãtãlina).
Cei patru candidaþi pentru
postul de consilier pe probleme economice au fost respinºi
Postul de consilier al directorului general pe probeme
economice rãmâne vacant.
Comisia a constatat cã din cei
patru candidaþi, trei nu au îndeplinit condiþiile de participare la concurs (Hricu Elena
Georgeta, Vergu Mihaela Cãtãlina ºi Lazãr Constantin
Bogdan), iar un dosar era incomplet (Vlad Cristina Ioana). Aºadar, Vlad Cristina Ioana ºi Vergu Mihaela Cãtãlina
ºi-au depus dosarele pentru
ambele posturi scoase la concurs. Apavil face precizarea
cã pentru niciuna din probele
concursului nu s-au fãcut contestaþii.

tru remedierea problemei, primarul Sorin Vasilache trage un
semnal de alarmã ºi spune cã
o nouã viiturã ar putea izola
complet oraºul: „Aceastã alunecare de teren s-a produs pe 15
martie ºi a dus la prãbuºirea
unei pãrþi a carosabilului DN 64
chiar la intrarea în staþiune. De
asemenea, sunt în pericol conducta de gaz metan ºi reþeaua
de apã. Din cauza precipitaþiilor abundente pe care le-am
avut în ultima perioadã, alunecarea de teren s-a agravat, iar
lucrãrile de consolidare nu încep, spre disperarea noastrã.

Am fãcut nenumãrate solicitãri
în acest sens, însã de la Drumurile Naþionale ni s-a comunicat
cã deocamdatã s-a fãcut expertiza tehnicã ºi cã urmeazã sã se
demareze procedura de achiziþie. Ne aflãm înt-o situaþie limitã, se pot produce accidente,
este pusã în pericol circulaþia
auto cât ºi cea pietonalã. Fac un
apel disperat cãtre instituþiile
abilitate sã ia mãsuri în regim
de urgenþã”.
Acest drum reprezintã ºi singura cale de acces spre cele patru sate ale oraºului: Tisa, Gurguiata, Pietriº ºi Comanca.

de Marielena Popa

Primarul Vasilache:
„Ne aflãm într-o
situaþie limitã”
Cum CNAIR nu a luat nici
pânã la ora actualã mãsuri pen-

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

Foto: Adevãrul

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.
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PSD pompeazã sânge
proaspãt la Apavil

Alunecãrile de teren
din luna martie a.c.,
dar ºi viiturile recente
au afectat puternic
singura cale de acces
spre staþiunea vâlceanã Bãile Olãneºti.
Astfel, o bandã de
circulaþie din DN 64
este impracticabilã,
circulaþia desfãºurându-se alternativ. Primarul localitãþii, Sorin
Vasilache, spune cã
drumul în zona afectatã se poate prãbuºi
cu totul în orice
moment. Zidul de
sprijin pe o distanþã
de aproximativ 40 de
metri a cãzut în apele
pârâului Olãneºti, iar
alunecarea continuã.

