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2 Cu Orban,

POLITICÃ

de Cosmin Pretorian

C

andidatura lui Ludovic
Orban la ºefia Partidului Naþional Liberal a
fost vãzutã, la vremea respectivã, drept un prim pas, important, spre renaºterea dreptei româneºti. Pus în balanþã cu contracandidatul sãu, Cristian Buºoi, Orban prezenta nu numai
backgroundul unui liberal cu
aversiune realã faþã de PSD, dar
ºi o persoanã mult mai aproape
de un electorat totdeauna atent
la liderii care îl reprezintã.
Numai cã socoteala din sala
Congresului nu s-a potrivit deloc cu realitatea de dupã. Total
neinspirat ºi lipsit de imaginaþie politicã, Ludovic Orban a
îngropat încet, dar sigur, speranþele liberalilor de a accede cât
mai rapid la guvernare. Þâfnos
atunci când ar trebui sã dea dovadã de tact, mieros ºi linguºitor exact în momentul în care
ar trebui sã dea cu pumnul în
masã, fostul ministru se întrece
în gafe politice ce vor atârna
greu la gâtul partidului sãu peste un an, atunci când încep bãtãliile electorale.
Un exemplu elocvent îl reprezintã moþiunea de cenzurã depusã ºi votatã sãptãmâna trecutã în Parlament. Sã vii în faþa
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spre pieire!
Aflat într-o vãditã dificultate în condiþiile în care
adversarii politici se întrec în giunbuºlucuri
guvernamentale, Partidul Naþional Liberal pare
departe de a deveni o realã alternativã la stânga politicã româneascã. Suflu nou de care
aveau nevoie dupã unificarea cu sughiþuri se
lasã încã aºteptat, chiar dacã alegerea lui
Ludovic Orban în fruntea partidului pãrea a fi o
decizie extraordinarã la vremea respectivã.
Perspectivele nu sunt deloc încurajatoare:
uºor, uºor, apar mici bisericuþe în sânul partidului, iar de la Cotroceni „neamþul“ pare sã fi
uitat cu desãvârºire cuvântul „liberal“. În tot
acest timp, ALDE creºte precum Fãt-Frumos!
þãrii, sã susþii cã e imperios necesar sã dai jos cu guvernul pesedist, dar sã nu oferi nicio perspectivã pentru perioada de
dupã ce ai realiza acest lucru,
reprezintã, din toate punctele de
vedere, un semn de amatorism
îngrijorãtor pentru partidul pe
care îl conduci. Dacã, lansez eu
o ipotezã, i-ai fi oferit lui Victor Ponta postul de premier ºi
ai fi clãdit împreunã cu acesta o
schiþã de guvern PNL-Pro România, cu elemente maghiare pe
unul sau douã scaune de miniºtri, cu siguranþã ºansele de a
doborî cabinetul Dãncilã ar fi
crescut exponenþial. Fostul lider
PSD ar fi gãsit, cu siguranþã,

vreo 40-50 de foºti colegi sãtui
de sclavagismul impus de Dragnea, iar voturile acestora ar fi
fost mai mult decât suficiente
pentru a scoate PSD de la guvernare înainte de termen. Dar,
ca sã faci acest lucru, îþi trebuie
spirit de sacrificiu ºi viziune
politicã, adicã exact calitãþile
care par a-i lipsi preºedintelui
liberal. Cât despre þarã..., pare
a fi ultima grijã a lui Ludovic!
Mai important e scaunul de europarlamentar pentru cã, sunt
convins, nici mãcar el nu mai
crede cã PNL, în actualele condiþii, mai e capabil sã dea vreun
premier României în urmãtorii
ºase ani!

de deputat Ionuþ Stroe

CNAIR îngroapã
„expresul“
Craiova-Piteºti în
instanþele de judecatã

C

raiova mai are de aº
teptat ani buni înainte sã se poatã bucura
de o legãturã rutierã modernã
cu reþeaua naþionalã de autostrãzi! Lipsa de profesionalism a celor de la Compania
Naþionalã de Administrare a
Infrastructurii Rutiere a dinamitat licitaþiile pe diferitele
tronsoane ale Drumului Expres Craiova-Piteºti (DX12).
Mai mult decât atât, incapacitatea CNAIR de a-ºi asuma
greºelile ºi insistenþa lor de a
ataca deciziile justiþiei nu au
fãcut decât sã adauge întârzieri dupã întârzieri.
Documentaþia pregãtitã de
CNAIR pe baza unui studiu de
fezabilitate vechi din 2007 a
fost haoticã ºi plinã de contradicþii. De exemplu, pentru
anumite loturi beneficiarul le
impunea constructorilor soluþii de impermeabilizare pentru
zona medianã, pentru altele
nu, iar la cererile de clarificare înaintate de ofertanþi, s-au
dat rãspunsuri vagi. Mai mult
decât atât, în privinþa acostamentului, documentaþia pregãtitã de CNAIR este contradictorie: când se cere o structurã complexã, identicã celei
folosite pentru partea carosabilã (4 cm beton asfaltic
MAS16 / 6 cm beton asfaltic
deschis / 8 cm anrobat bituminos / 25 cm balast stabilizat /
40 cm balast / 20 cm strat de
formã din balast), când se cere
o structurã mai simplã, impermeabilizatã (4 cm beton asfaltic MASF / 12 cm piatrã spartã / 28 cm balast).
În aceste condiþii, nu e de
mirare cã ofertanþii au depus
contestaþii la toate cele patru
licitaþii separate pentru tronsoanele DX12, ºi e de înþeles
de ce unele au ºi avut câºtig
de cauzã la Consiliul Naþional
de Soluþionare a Contestaþiilor (CNSC). Însã, în loc sã îºi
asume greºelile, CNAIR a

preferat sã recurgã la justiþie,
trãgând de timp prin toate mijloacele posibile, inclusiv prin
folosirea unor forme extraordinare de atac. Numai cã, la
sfârºitul lunii iunie, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a dat o
decizie definitivã în litigiul
privind Tronsoanele 3 ºi 4.
Decizia ÎCCJ nu lasã CNAIR
altã posibilitate decât anularea
licitaþiilor pentru aceste tronsoane. Decizia privind Tronsonul 1 este încã aºteptatã, însã
în lumina celor prezentate mai
sus, este foarte probabil sã fie
tot de anulare. În faþa acestor
veºti, reprezentanþii CNAIR
au declarat cã iau în considerare un recurs, dar au insistat
ºi cu promisiunile deºarte,
cum cã execuþia drumului Craiova – Piteºti va începe „pânã
cel târziu în decembrie 2020“.
Este mult prea târziu, domnilor de la CNAIR! Incompetenþa ºi aroganþa voastrã au
costat deja Oltenia ani buni de
întârzieri. În ritmul acesta, ne
vom trezi undeva peste un deceniu sau douã cã vom inaugura un drum expres care va
fi depãºit moral încã din prima zi de funcþionare.
Cred cã trebuie sã reluãm
acest proiect pe baze mai sãnãtoase, fãcând un nou studiu,
pentru o autostradã modernã.
Oricum, ideea avansatã în documentaþia CNAIR – cum cã
un drum expres poate fi pur ºi
simplu lãrgit ulterior ºi transformat într-o autostradã – este
complet nerealistã! Vorbim de
parametri foarte diferiþi de
proiectare, inclusiv în ceea ce
priveºte nivelul acceptabil al
pantelor ºi curbelor. Aºadar,
opriþi-vã din atacarea fãrã nici
o ºansã de succes a hotãrârilor judecãtoreºti ºi folosiþi mai
bine acest timp pentru a pune
la punct un proiect sãnãtos de
autostradã, care sã satisfacã
nevoile de dezvoltare ale Olteniei pentru urmãtoarele douã
decenii!
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ADMINISTRAÞIE

arterelor ºi spaþiilor pietonale
din oraº se vor înlocui cele
16.661 buc. aparate de iluminat
existente cu aparate de iluminat
noi performante realizând o reproiectare justã. Aceste aparate
de iluminat moderne vor fi echipate cu surse cu descãrcãri în
vapori de sodiu la înaltã presiune, þinând cont de clasa de iluminat în care este încadratã strada respectivã. c) Reþeaua electricã de iluminat public se trece
în subteran pentru bulevardele
menþionate mai sus pe o distanþa de 30,2 km”, se aratã în documentaþia realizatã de angajaþii primãriei Craiova.

Edilii au pus în dezbatere strategia de
dezvoltare a sistemului de iluminat public,
la un deceniu ºi jumãtate dupã ce l-a concesionat, stâlpii ºi
lãmpile din oraº aflându-se deja la al doilea
concesionar.

Mini-extindere
în plan

de Nicuºor Fota

S

trategia ar urma sã facã
obiectul unui proiect de
hotãrâre al consiliului
local municipal. Asta dupã ce
craiovenii îºi da cu pãrerea despre chestiunea supusã dezbaterii publice, tam-nisam, dupã
câteva mandate de implementare. Consultarea publicã a fost
anunþatã în urmã cu câteva zile
pe site-ul municipalitãþii craiovene. „Primãria Municipiului
Craiova a iniþiat procedura de
consultare publicã, în conformitate cu prevederile Legii 52/
2003 privind transparenta decizionalã în administraþia publicã, pentru proiectul de hotarare
privind «Strategia localã de
dezvoltare a serviciului de iluminat public din Municipiul
Craiova». Persoanele fizice sau
persoanele juridice interesate
pot depune propuneri, sugestii
sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul
supus consultãrii, pânã la data
de 01.08.2018, la Centrul de Informatii pentru Cetãþeni din cadrul Primãriei Municipiului
Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin
fax: 0251.411.561 sau email: consultarepublica@primariacraiova.ro”, se aratã în anunþul
postat de reprezentanþii primãriei Craiova. În raportul întocmit de funcþionarii primãriei
Craiova se aratã ºi cã noua procedurã de consultare publicã
vine în urma unui control al
ANRSC, instituþia respectivã
întocmind o notã în acest sens
la sfârºitul lunii martie a acestui an.
Cum municipalitatea craioveanã are deja în derulare un
contract de delegare a gestiunii
www.indiscret.ro

prin concesionare a sistemului
de iluminat public din oraº, al
doilea din serie, strategia preia
cu sârg din acesta. Atât lucrãrile de investiþii necesare: modernizarea sistemului de iluminat
public; extinderea sistemului de
iluminat public; realizarea iluminatului arhitectural; implementarea sistemului inteligent
de monitorizare ºi control a Sistemului de Iluminat Public din
Municipiul Craiova; realizarea
iluminatului ornamental, cât ºi
modalitatea de realizare a acestora: „Lucrãrile de investiþii se
vor realiza în 4 ani ºi vor fi finanþate de operator. Autoritatea
contractantã va plãti contravaloarea lucrãrilor de investiþii,
eºalonat, în rate lunare egale,
timp de 10 de ani. Pe întreaga
duratã a contractului, se va asigura: F. - întreþinerea ºi menþinerea în stare de funcþionare a

Sistemului de Iluminat Public
din Municipiul Craiova; G. iluminatul festiv temporar utilizat cu precãdere în perioada
sãrbãtorilor de iarnã ºi altor evenimente festive (Zilele municipiului, Paºte etc.). De asemenea,
operatorul va gestiona cu eficienþã consumul de energie
electricã la iluminatul public”.

Înapoi la metal
pe principalele
bulevarde
din Craiova
Ca linie generalã, pe principalele artere din oraº, modernizarea sistemului de iluminat
public are în vedere anularea
modernizãrii anterioare, cea realizatã în cadrul defunctului
contract cu Luxten, respective
eliminarea stâlpilor de beton

plantaþi în epoca lui Vasile Bulucea ºi revenirea la stâlpii metalici. Asta la pachet cu înlocuirea lãmpilor existente cu unele
LED ºi chiar trecerea reþelei de
alimentare în subteran. „Modernizarea sistemului de iluminat
public constã în schimbarea tuturor aparatelor de iluminat
existente (18.573) dupã cum
urmeazã: a) Pentru cãile rutiere
importante din oraº ºi anume:
Calea Bucureºti, bvd. Nicolae
Titulescu, Calea Severinului,
bvd. Decebal, bvd. N. Romanescu, bvd. Tineretului ºi bvd.
ªtirbei Vodã se va înlocui reþeaua de iluminat public prin dezafectarea unui numãr de 1.023
stâlpi ºi 1.912 aparate de iluminat ºi montarea unui numãr de
1.023 stâlpi metalici ºi a unui
numãr de 1.429 aparate de iluminat cu LED. b) Pentru restul

Ceva mai modest stã situaþia
în privinþa extinderii sistemului
de iluminat public, acesta urmând sã sporeascã în urmãtorii
ani cu nici zece la sutã: „Sistemul de iluminat se va extinde cu
un numãr de 870 aparate de iluminat moderne echipate cu surse cu descãrcari în vapori de sodiu la înaltã presiune. Pentru realizarea acestei investiþii se impun urmatoarele: - se vor utiliza
doar puncte luminoase echipate
cu aparate de iluminat moderne
- toatã reþeaua electricã extinsã
va fi de tip LES - toþi stâlpii utilizaþi la lucrãrile de extindere a
sistemului de iluminat vor fi
metalici - în plus, extinderile de
tip rutier, acolo unde este posibil, se vor realiza într-un canal
tehnic, prin care se va asigura
spaþiul necesar ºi pentru pozarea
altor utilitãþi publice. La extinderea unui punct luminos sunt
incluse toate operaþiile ºi materialele necesare punerii în funcþiune a punctului luminos, ºi anume: montarea stâlpului, montarea aparatului de iluminat complet echipat cu consola aferentã,
realizarea reþelei electrice (în
medie 35m cablu), realizarea
coloanei de alimentare a aparatului de iluminat etc. Necesitatea extinderii sistemului de iluminat public apare, în primul
rând, ca urmare a extinderii municipiului. Alte exemple de extinderi posibile sunt: reabilitarea
unor strãzi (care poate implica
ºi redimensionarea sistemului de
iluminat existent), apariþia de
strãzi ºi zone rezindenþiale noi,
extinderi punctuale sau în anumite zone unde apare o necesitate de suplimentare a nivelului
de iluminat”, se mai aratã în strategia supusã dezbaterii publice.
4 - 10 iulie 2018
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Vâlcea cere Guvernului
o sumã uriaºã pentru
ACTUALITATE ravagiile fãcute de ploi

Un cod
infernal
pentru
un penal
de senator
Mario Ovidiu Oprea,
preºedintele PNL Craiova

D

În judeþul Vâlcea,
ploile din ultimele
douã sãptãmâni au
generat pagube de
peste 140 de milioane
lei, conform prefectului judeþului Vâlcea,
Florian Marin. Adicã
solicitãrile fãcute de
în ultimii cinci ani tot
pe situaþii de urgenþã.
de Marielena Popa

re. Nu putem accepta ca cei
condamnaþi sã construiascã un
cod infernal ºi mai puþin penal, pentru a nu-ºi ispãºi pedepsele, nu putem tolera ca
români care muncesc din greu
ºi n-au încãlcat niciodatã legea
sã aibã în frunte un Dragnea
care hãrtuieºte justiþia pentru
a se salva, dezonorând instituþii ºi funcþia sa publicã. Chiar
dacã acest individ crede cã „nu
putem sta cu o legislaþie
ºchioapã doar pentru cã aºa
þipã unii”, eu propun sã „þipãm” ºi mai tare. Partidul “coruptilor legali” poate sã plângã oricât soarta deþinuþilor, sã
le cearã iertare, sã se asemene
pentru cã chiar existã compatibilitate. Pot sã cearã graþierea lor ºi sã le þinã umãrul pentru cã legea penalã e prea durã
ºi pot încerca sã ne umileascã
din nou. Ceea ce trebuie sã notaþi ºi sã reþineþi e cã în timpul
acesta sute de copii mor de
cancer ºi pe ei nu-i plânge de
milã PSD-ALDE. 6,7% din
populaþia Uniunii Europene,
adicã nu mai puþin de 33 de
milioane de oameni, sufereau
în 2017 de deprivare materialã severã, potrivit unui raport
oficial al Eurostat. Pe primul
loc în acest trist clasament se
aflã Bulgaria (30%), urmatã de
Grecia (21,1%) ºi de România
(19,4%). Conform Eurostat,
persoanele care se confruntã
cu deprivarea materialã nu au
mijloacele necesare pentru cel
puþin patru puncte din aceasta
enumerare: plata facturilor la
timp, menþinerea locuinþei la
un nivel de încãlzire adecvat,
cheltuieli neaºteptate, regulat
o masã cu carne, sau echivalentul vegetarian, o sãptãmânã de vacanþã departe de casã,
un televizor, o maºinã de spãlat, un telefon, o maºinã. Acestea fiind spuse, tind sã-i urez
domnului condamnat Dragnea
ºi tuturor celor care îl susþin/
protejeazã/copiazã, ceea ce îi
doreºte majoritatea ieºitã pe
strãzi: la mulþi ani primeascã!

Publicitate

Publicitate

P

refectul Marin spune cã
aceastã sumã uriaºã va
fi greu de acoperit, în
condiþiile în care sunt ºi alte judeþe afectate.
„Sunt pagube în 56 de localitãþi vâlcene. Dintr-o primã estimare, pânã la acest moment,
suma stabilitã pe baza rapoartelor operative ºi de evaluare
este de 140 de milioane lei noi.
Ca sã faceþi o comparaþie, în
ultimii cinci ani s-a cerut aceeaºi sumã pe situaþii de urgenþã. În baza acestei estimãri se va
face un proiect de hotãrâre de
guvern. Dar cele întâmplate în
Vâlcea sunt doar o componentã faþã de cele s-au întâmplat la
nivel naþional”, a subliniat prefectul. Marin s-a arãtat sceptic
în privinþa obþinerii acestei
sume. „Înþeleg sã fac, sã merg
la Bucureºti sã prezint aceste
lucruri. Existã o limitã a posibilitãþilor legale pe care Prefectura le poate face.”

e aproape doi ani, singura problemã pe
ordinea de zi a Executivului aflat sub talpa lui Dragnea este modificarea Codului
Penal, astfel încât infractori
dovediþi, condamnaþi cu executare sã scape de orice pedeapsã. Aceastã luptã care a
fost dusã mascat de PSD o vreme este acum un rãzboi pe faþã
declarat României, românilor
care se opun acestei obsesii ºi
organelor de justiþie care „îndrãznesc” sã dea verdicte nefavorabile prãdãtorilor care
cred cã furtul, abuzul ºi influenþa sunt de nepedepsit dacã
sunt comise cu mãsurã. „Nu
are rost sã prelungim” ne
anunþã Dragnea. Este un mesaj cât se poate de clar al unui
politruc care ne previne cã nu
se va opri pânã nu va ciopârþi
fiecare articol de lege care îl
incrimineazã. Este un ultimatum grosolan al unui individ
care a încãlcat Codul Penal,
dar care încã mai crede cã
România e o slugã pesedistã
cãreia îi poate aduce doar înºtiinþãri precum companiile
care deþin monopol. Oricâte
sesiuni extraordinare va convoca PSD-ALDE în aceastã
perioadã, Parlamentul nu trebuie sã mai fie folosit drept
mijloc pentru a scutura de ilegalitãþi un singur om care a
jurat acum mult timp sã respecte ºi sã creeze legi în favoarea cetãþenilor, nu a delicvenþilor. Reacþiile oamenilor
ar trebui sã fie ºi mai ferme de
atât, iar cei care încã nu pot
trece peste minciunile lui
Dragnea, trebuie sã se trezeascã, sã analizeze cu ce ºi cu cât
li s-a îmbunãtãþit traiul ºi cât
de normal este sã se zbatã întro þarã condusã de un om care
vrea cu tot dinadinsul ca abuzul sã fie o infracþiune de nepedepsit. Nu putem accepta ca
statul sã fie pe mâna unor hoþi
care trãiesc pe picior mare ºi
refuzã sã meargã la închisoa-
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Vâlcea: Detalii fulminante 5
în sex-scandalul primarului DEZVÃLUIRI
din Stoeneºti cu o minorã
de Marielena Popa

„De la 13 ani
a început
sã mã oblige sã
întreþin cu el diferite
relaþii sexuale”
Într-una dintre înregistrãrile
video, adolescenta îºi justificã
decizia de a se sinucide ca urmare a ameninþãrilor lui Dumbravã ºi fiindcã a conºtientizat
cã este „un copil distrus ºi fãrã
viitor”: „Vreau sã las ca mesaj
situaþia în care am intrat ºi nu
am putut sã mai ies. De la vârsta de 13 ani, primarul comunei
Stoeneºti, Gheorghe Dumbravã,
nu ºtiu ce s-a întâmplat, cred cã
a început sã îi placã de mine... a
început sã fie din ce în ce mai
insistent, venea dupã mine în
ºcoalã cu anumite sume de bani

Dupã ce o fatã în vârstã de 17 ani l-a acuzat pe
primarul din Stoeneºti-Vâlcea, Gheorghe Dumbravã, cã ar fi abuzat-o sexual de la 13 ani, în
spaþiul public au apãrut, sâmbãtã, 30 iunie,
filmãri ºi mesaje telefonice cu privire la presupusa relaþie dintre cei doi. În urmã cu câteva
zile, fata ar fi încercat sã se sinucidã cu o
supradozã de medicamente, dar a fost salvatã
la spital. Poliþiºtii s-au autosesizat ºi fac cercetãri pentru viol. Dumbravã (54 de ani), are douã
fiice. Este membru al Partidului Naþional Liberal
ºi se aflã la al doilea mandat. La alegerile din
2016, acesta a obþinut cel mai mare scor din
þarã, 94,3 %).
sume mai mari de bani, dar nu
am mai vrut sã mã mai duc. ªi
de unde au pornit ameninþãrile:
mã ameninþa cã mã omoarã, cã
îmi omoarã familia, prietenii...
Ce sã fac, unde sã mã duc?! La
pãrinþi acasã nu am cum sã le
spun aºa ceva, cu poliþia nici
atât, deorece sunt mânã în
mânã. Eu nici acum nu pot demonstra acest lucru, pentru cã,
de fiecare datã când mã ducea
ºi mã obliga sã fac tot felul de
perversiuni sexuale cu el, mã
controla din cap pânã în picioare, sã vadã dacã am camere, îmi
controla telefonul, îi era fricã cã
îl înregistrez. Dar m-am hotãrât sã închei socotelile cu viaþa,
deorece mi-am dat seama cã
sunt un copil distrus ºi fãrã viitor. Las acest mesaj pentru a ºti
pãrinþii mei pentru ce am vrut
sã fac acest lucru. Îmi cer iertare tuturor (...)”, susþine aceasta
într-o înregistrare video postatã de mama ei, Alina Trandafir,
pe pagina sa de facebook.

ºi a început sã mã oblige sã întreþin cu el diferite relaþii sexuale.(...) Fiind micã ºi naivã, am
acceptat, dar dupã o anumitã
perioadã am conºtientizat ce
greºealã am fãcut ºi am încercat sã îl evit. El, vãzând cã nu
mai vreau sã mai am nico treabã cu el, a început sã vinã cu

ANUNÞ
Administraþia Bazinalã de Apã Olt, instituþie
publicã, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Remus
Bellu nr.6, jud. Vâlcea, organizeazã concurs
pentru ocuparea postului vacant de lãcãtuº
mecanic, pe perioadã nedeterminatã, în cadrul
Sistemului Hidrotehnic Independent Priza Olt.
Condiþii de participare la concurs:
1. Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile
generale prevãzute de art.3 din Regulamentul –
Cadru aprobat prin H.G.286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
2. Condiþii specifice necesare în vederea participãrii la concurs:
- studii generale sau medii
- calificare – lãcãtuº mecanic
- cunoºtinþe în domeniul pompelor.
Concursul se va desfãºura la sediul Sistemului
Hidrotehnic Independent Priza Olt din str. Buridava, nr. 60, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, dupã cum
urmeazã:
- 26.07.2018, ora 10: 00 proba scrisã
- 31.07.2018, ora 10: 00 proba practicã
- 03.08.2018.2018, ora 10: 00 interviu.
Data limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este
18.07.2018(inclusiv), la sediul Administraþiei
Bazinale de Apã Olt, din localitatea Rm. Vâlcea,
str. Remus Bellu, nr.6, jud. Vâlcea.
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Informaþii suplimentare sunt afiºate pe site-ul
instituþiei ºi la sediul instituþiei, relaþii la tel. 0250/
739881 int.118 sau 119.

Înregistrare video:
ea insistã,
el nu prea vrea
Tot Alina Trandafir a mai
postat o filmare a unui dialog
dintre fiica ei ºi primarul Dumbravã, dupã toate probabilitãþile, în biroul acestuia. Comportamentul edilului nu indicã,
însã, presiuni din partea acestuia. Din contra, tânãra insistã
sã se vadã, îi reproºeazã cã i-a
blocat numãrul de telefon ºi îi
cere sã o ducã acasã cu maºina.
Dar sunt relevante în privinþa
faptului cã ea ºi primarul se cunoºteau extrem de bine. Filmarea a fost fãcutã de adolescentã
cu un obiectiv ascuns. Redãm
câteva fragmente:

- Gh.Dumbravã: Dacã ai probleme te ajut cu ce trebuie, dar...
da?
- Fata: Mã, dar tu eºti nebun
la cap?
- Gh.Dumbravã: Sunt nebun,
uite cã îmi este teamã.
- Fata: Pãi, ºi înainte nu ºi-a
fost teamã?
- Gh.Dumbravã: Mi-a fost.
Am conºtientizat cã aºa este ºi
ei mereu persistã ºi...
- Fata: Dar ce tot zice, mã,
nebunul ãla?
- Gh.Dumbravã: Spune el la
alþii, spune viceprimarului, vicele îmi spune... mi-e teamã,
serios mi-e teamã!
- Fata: Pãi, cum aº putea recunoaºte aºa ceva în viaþa mea?
În primul rând ar fi rãu pentru
tine ºi în al doilea rând ºi pentru mine. Pãi, cum dracu’ aº
putea sã mã duc sã îi spun lui
tata aºa ceva? Am impresia cã
unii nu sunt normali la cap.
(....)
- Fata: Vezi cã trebuie sã îmi
dai banii de Crãciun!
- Gh.Dumbravã: Îþi dau! Pe
p...mã-sii, îþi dau.
- Fata: Nu mã duci ºi pe mine
acasã?
- Gh.Dumbravã: Nu pot, mã
vãd ãºtia.
- Fata: Pãi, ºi dupã aia?
- Gh.Dumbravã: Dupã aia,
când?
- Fata: Peste vreo jumãtate de
orã.
- Gh. Dumbravã: Hai cã încerc sã te prind pe drum.
(.....)
- Fata: Da chiar, tu de ce miai blocat numãrul ãla? Nu te
înþeleg.
- Gh.Dumbravã: Pãi am zis sã
nu mai insiºti, sã nu mai...
În continuare, ea cere 50 de
lei pentru cã nu poate plãti ceva
cu cardul la farmacie ºi insistã
ca Dumbravã sã îi deblocheze
numãrul de telefon: „Îmi deblocaºi numãrul? Minþi! Ia, aratãmi sã vãd!”

„Fata mea putea
sã se ducã la el
ºi dezbrãcatã, el nu
trebuia sã accepte”
Ulterior, mama fetei a ºters
aceste postãri, motivând cã
existã o anchetã în derulare. Ea
l-a acuzat pe Dumbravã cã a
profitat de inocenþa fiicei ei:
„Indiferent de cele întâmplate
nu trebuia sã întreþinã relaþii
sexuale cu un minor, mai ales
sã îl ademeneascã cu bani de la
13 ani! Fiecare trage ce concluzii vrea, dar lãsãm autoritãþile
sã îºi facã datoria! Nimeni nu
trebuie sã ne judece! Fata mea
putea sã se ducã la el ºi dezbracatã pentru cã el nu trebuia sã
accepte! E primul om din comunã, trebuia sã dea un exemplu,
nu sã îºi batã joc de copii!”.

Apropiaþi
ai primarului spun
cã fata este folositã
de adversarii lui
politici
Surse apropiate primarului
Dumbravã vorbesc despre ºantaj ºi susþin cã totul este o înscenare a adversarilor sãi politici,a care o folosesc pe fatã cu
diverse promisiuni, inclusiv
aceea de a-i oferi o viaþã mai
frumoasã în Anglia.
4 - 10 iulie 2018
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de Virgil Dumitrescu

Iohannis îi dezarmeazã
pe mitingiºti

P

reºedintele Klaus Iohannis a decorat, la
Cotroceni, foºti deþinuþi politic, prilej cu care a dat
citire unei luãri de cuvânt bine
scrise. Adresându-se agale
unor oameni care ºi-au târât
viaþa prin temniþele unui regim
de tristã amintire, preºedintele a gãsit timp ºi pentru lucruri
de perspectivã. “Anul viitor
vom marca 30 de ani de la cãderea regimului comunist”, a
subliniat decoratorul-ºef, dupã
care a trecut febril la un fel de
hai cu pregãtirile. Ca ºi cum
cele pentru Centenar deja s-au
finalizat ºi tot românul înverzeºte. De luni de zile, Piaþa
Victoriei a devenit teatrul de
operaþiuni radicalizate faþã de
guvernul PSD-ALDE ajuns la
putere în urma alegerilor democratice din decembrie 2016.
În esenþã, miile ºi zecile de mii
de mitingiºti, de toate vârstele, au luat în cãtare probleme
ale justiþiei puse la cale pentru
a-i salva de zãbrele pe corupþii ºi penalii cei mai în vogã.
ªi asta n-ar fi nimic, pentru cã
– da, corupþia ucide, banii pentru sãnãtate sunt prea puþini, iar
pentru ºosele fãrã hârtoape ºi
accidente, deloc. Numai cã în
Piaþã s-a vociferat la rupere
ceva mult mai sonor: “Jos comunismul!” ºi “PSD – ciuma
roºie!”. Aºa cum corect afirma
dl Iohannis, în decembrie 2019
vom marca 30 de ani de la prãbuºirea regimului comunist ºi,
totuºi, în Bucureºti ºi în atâtea
alte oraºe sau municipii din
þarã oamenii strigã de mama
focului “Jos comunismul!”,

Aeroportul Internaþional Craiova (AIC) a
înregistrat una
dintre cele mai
spectaculoase
dinamici în privinþa
conectivitãþii directe
în ultimii 5 ani,
evoluþie consemnatã
în cel mai recent
raport al Airports
Council International Europe ºi salutatã de cãtre preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa (foto).

“PSD – ciuma roºie!”, dincolo de orice conotaþie calchiatã
la repezealã, dar cu ecou extern devastator. Dovadã cã ambasadorii americani, de la
Taubman la Klemm, au fãcut
zid în jurul Codruþei Kovesi,
aleasa lui Traian Bãsescu la
egalitate de protocol cu “pisicuþul” Ponta, iar Casa Albã
delireazã-n somn – cum, în
România tot comuniºtii fac legea?! Adevãrat, dl Iohannis
vorbeºte, aplicat, de “cãderea
regimului comunist”, înlocuit
prin revoluþie de regimul democratic, dar asta nu exclude
ideea de comunism rezidual.
Nu ºi dirigist, pentru cã una e
þeava puºtii fumegânde dupã
tragere ºi alta e glonþul înfipt
între coarnele sãlbãticiunii. Or,
“Ciuma roºie” nu e decât un
frison de bolnavi închipuiþi, iar
“Jos comunismul!” o zbenguialã de copii în aer liber. În
Piaþa Victoriei, ca ºi în Piaþa
Constituþiei, ca ºi în atâtea pieþe publice din provincie, un
nou tãvãlug pare sã mãture vremurile. Cerbicia cu care preºedintele a îmbrãcat geaca roºie pentru a pune pe fugã “ciuma roºie” în beneficiul Guvernului meu, nu e o glumã. Din
douã, una: sau preºedintele
Iohannis nu ºtie ce boscorodeºte la împlinirea ca ºi certã a
celor 30 de ani de la cãderea
comunismului, sau mardeiaºii
parlamentarului Nicolae Bacalbaºa – medic, scriitor ºi om
politic – au greºit secolul când
l-au huiduit ºi bruscat pe om
ºi când i-au scuipat în faþã cã e
comunist ºi bolºevic.

n acest context, Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj,
a evidenþiat rolul major pe
care l-au avut, în atingerea performanþei, investiþiile semnificative derulate la acest obiectiv
strategic al consiliului judeþean,
care au culminat cu proiectul în
valoare totalã de peste 24 de milioane de euro, pentru reabilita-

Î

rea infrastructurii de miºcare.
„La congresul anual recent
desfãºurat în Bruxelles, Airports Council International Europe, organizaþie care reprezintã interesele a peste 500 de aeroporturi, a prezentat un raport
complex în privinþa dinamicii
conectivitãþii, document care a
produs, pentru noi, o surprizã
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Aeroportul Craiova - loc 3 la nivel ADMINISTRAÞIE
internaþional în ceea ce priveºte
evoluþia conectivitãþii directe

La cat
egoria aer
opor
turilor cu până la 5 milioane de pasageri pe an
categoria
aeropor
oporturilor

plãcutã – o veste foarte bunã,
pe care ne bucurãm sã o putem
transmite. Astfel, la categoria sa
de trafic, aeroportul nostru se
situeazã pe un onorant loc 3 la
nivel internaþional în ceea ce
priveºte evoluþia conectivitãþii
directe, un indicator care ia în
considerare numãrul destinaþiilor cãtre care sunt operate zboruri directe, dar ºi frecvenþa
acestor curse. Mai exact, în ultimii cinci ani, AIC a înregistrat,
la acest capitol, o creºtere cu
aproape 500 la sutã, ceea ce
reflectã ascensiunea remarcabilã pe care o are aeroportul din Craiova.
Este o imagine clarã a faptului cã, în prezent, suntem
legaþi prin rute aeriene directe cu mari oraºe din Europa
ºi din afara ei – un fenomen
care se amplificã, dacã ne
gândim cã, în lunile mai ºi
iunie, au crescut frecvenþele
zborurilor pe trei destinaþii,
astfel cã am ajuns la peste 60
de aterizãri ºi decolãri în fiecare sãptãmânã.
Desigur cã toate acestea nu
ar fi fost posibile dacã nu am
fi crezut cu toatã convingerea în proiectul de revitalizare a Aeroportului Internaþional Craiova, un proces investiþional pe care l-am susþinut
cu sume consistente din bugetul propriu al Consiliului
Judeþean Dolj ºi pentru care
am obþinut, ulterior, finanþare din fonduri europene. Am

www.indiscret.ro

reuºit, în felul acesta, sã asigurãm terminale moderne, dotãri
performante ºi, cel mai important, o pistã de aterizare – decolare la nivelul celor mai
exigente standarde.
Este ºi rezultatul implicãrii
totale ºi al eforturilor intense
depuse de colegii noºtri de la

aeroport, eforturi care îºi primesc tot mai des recunoaºterea.
De altfel, chiar în urmã cu câteva zile, directorul general al
AIC, Mircea Dumitru, a fost
invitat la Bucureºti, la întrunirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaþional Infrastructurã Mare, pentru

a prezenta proiectul privind reabilitarea infrastructurii de miºcare, considerat drept un exemplu de bune practici.
Suntem convinºi cã tendinþa
de creºtere va continua, acesta
fiind ºi motivul pentru care, începând din 2018, ne concentrãm atenþia ºi resursele financiare pentru o nouã etapã în evoluþia Aeroportului Internaþional
Craiova, prin ceea ce înseamnã
extinderea terminalelor de sosiri ºi de plecãri – o investiþie
de aproape 8 milioane de euro,
menitã sã majoreze capacitatea
de operare pânã la aproximativ
900.000 de pasageri pe an“, a
declarat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.
Conform Raportului privind
conectivitatea aeroportuarã
pentru anul 2018, Aeroportul
Internaþional Craiova se situeazã în grupa a patra de trafic
(pânã la 5 milioane de pasageri
pe an), pe poziþia a treia în ceea
ce priveºte evoluþia conectivitãþii directe, înregistrând o creºtere cu 492,7 % comparativ cu
anul 2013.

Aeroportul Internaþional
Craiova, obiectiv aflat în
subordinea Consiliului Judeþean Dolj, a fost revitalizat, începând cu anul 2009,
printr-o serie de investiþii
care au depãºit 40 de milioane de euro, peste jumãtate din aceastã sumã fiind
atrasã printr-un proiect cu
fonduri europene, restul fiind bani de la bugetul propriu al instituþiei condusã de
Ion Prioteasa. Cu ajutorul
lor, au fost derulate ample
lucrãri care au vizat, printre altele, reabilitarea ºi modernizarea pistei de decolare-aterizare, a sistemul de
balizaj, precum ºi renovatea
ºi extinderea cãii de rulare
ºi a platformei de îmbarcare. Aeroportul Internaþional
Craiova se poate lãuda, în
prezent, cu terminale moderne, separate, pentru sosiri ºi plecãri, un nou turn
de control ºi echipamente
performante, autobuze pentru transportul pasagerilor
la ºi de la aeronave, toate la
nivelul exigenþelor internaþionale.
4 - 10 iulie 2018
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Expoziþie de postere dedicatã lui
Gogu (George) Constantinescu

CULTURÃ

B

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

fan Odobleja” din Craiova, în
colaborare cu Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”, Asociaþia Generalã a
Inginerilor din România – Sucursala Dolj, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi Casa Corpului Didactic Dolj.

A

Expoziþia se încadreazã în
seria de activitãþi prin care sunt
promovate valorile locale ºi
ilustreazã diferite aspecte din
viaþa, activitatea ºi renumele de
care se bucurã invenþiile ºi inovaþiile realizate de Gogu (George) Constantinescu.

Publicitate

iblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” gazduieºte în
hol, pe întreaga perioadã a vacanþei de varã, expoziþia de postere dedicate lui Gogu Constantinescu – academician, inginer,
architect ºi cercetãtor român de
anvergurã mondialã nascut la
Craiova în 1881.
Anul acesta (2018) se împlineºte un veac de la emiterea
Teoriei sonicitãþii de cãtre Gogu
(George) Constantinescu. Posterele au fost realizate de elevii
care au participat la Concursul
ªcolar Judeþean de Inventivitate ºi Creativitate în ªtiinþã ºi
Tehnologie – CICREST, organizat ºi desfãºurat în luna iunie
2018 de Colegiul Naþional „ªte-
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„Abuzul”
de raþiune

tacul la orice vine
din partea coaliþiei
de guvernare cu siguranþã nu este rezultatul raþiunii.
Politizarea excesivã a criticii reformei Codurilor penale, a legilor justiþiei în general, nu urmãreºte binele
public, ci vrea sã creeze impresia, ºi în societate ºi în
afarã þãrii, cã un mare pericol paºte democraþia ºi statul de drept în România. ªi
asta se întamplã numai pentru cã, undeva, Cineva nu se
împacã deloc cu ideea ca
PSD ºi ALDE sã fie la putere pînã la alegerile din 2020.
Este incredibil cum reuºim
sã ne faultãm singuri în vreme ce alþii (ºi ungurii, ºi polonezii, ºi cehii, de exemplu)
ºtiu cã în chestiunile mari
care þin de interesele ºi obiectivele naþionale strategice sã gãseascã acel consens
necesar atingerii lor.
Sunt absolut convins cã în
condiþii de normalitate democraticã toate aceste reforme ar fi putut întruni fãrã
probleme un consens legitim
al puterii ºi opoziþiei. Pentru cã aceste modificãri nu
cautã sã favorizeze pe cineva anume, ci pur ºi simplu
cautã sã aducã la standarde
europene prevederi legale
învechite ºi care au permis
abuzuri de putere inacceptabile pentru o societate de tip
occidental. Pentru cã aceste
modificãri sunt realizate pe
argumente juridice solide,
iar nu pe lozinci.
Din nefericire pentru societatea româneascã, chiar în
anul Centenarului sãu, cel
care are prin Constituþie
obligaþia realizãrii consensului a ales sã fie partizan, sã
fie subiectiv, sã joace în
echipã care refuzã sã înþelea-

gã cã accesul la guvernare
se face prin vot democratic,
nu prin boicot al democraþiei ºi al Constituþiei. ªi nici
prin invocarea manipulatorie a unor apeluri, scrisori
fãcute de instituþii ale altor
state. Apropo de acestea, nu
existã nicio criticã punctualã concretã a scrisorii celor
12 ambasade faþã de vreun
articol, paragraf etc. care au
fãcut obiectul reformei codurilor.
Repet, niciuna dintre modificãrile la Coduri nu vizeazã sã salveze infractori, hoþi,
violatori, corupþi de pedepsele meritate, decise de o
justiþie cu adevãrat „oarbã”,
nefãcutã la comandã politicã.
Ele vizeazã doar respectarea dreptului la o justiþie
corectã pentru toþi, respectarea demnitãþii umane în
adevãratul sens al cuvântului. ªi mai vizeazã ca acolo
unde justiþia decide definitiv asupra vinovãþiei unei
persoane accentul sã fie pus
pe recuperarea prejudiciului
într-un timp cât mai scurt.
ALDE va milita în continuare pentru reforme care sã
respecte în spiritul ºi litera
legii drepturile ºi libertãþile
cetãþeneºti.
Am ales cu toþii sã fim în
Uniunea Europeanã. Nu
avem decât un singur drum
care corespunde interesului
nostru naþional: sã fim un
membru serios al acestei
Uniuni, unul care respectã
standarde ºi valori europene
în toate politicile publice.
În concluzie, acum mai
mult decât oricând, ”abuzul” de raþiune este absolut
necesar. El nu dãuneazã ci
dimpotrivã ar face mult bine
sãnãtãþii societãþii româneºti.
www.indiscret.ro

Expoziþia temporarã „Bucovina
Tradiþionalã” la Casa „Bãniei”!
Secþia de Etnografie a
Muzeului Olteniei
Craiova organizeazã
cu sprijinul Consiliului
Judeþean Dolj, ºi, în
colaborare cu Muzeul
Bucovinei Suceava,
expoziþia temporarã
„Bucovina Tradiþionalã”. Expoziþia, ce va fi
fost deschisã publicului spre vizitare în
perioada iunie-septembrie 2018, a fost
vernisatã vineri, 29
iunie, la sediul Secþiei
de Etnografie a Muzeului Olteniei, din str.
Matei Basarab nr. 16,
ºi se doreºte a fi o
sintezã a valorilor
etnografice bucovinene, care prezintã
bogãþia, autenticitatea
ºi unicitatea tradiþiilor
din aceastã zonã.

P

din zonele Paltinu, Brodina, Izvoarele Sucevei, Putna.
Industria casnicã este reprezentatã prin prelucrarea plantelor textile, tors, þesut, practicate cu mijloace rudimentare dar
ingenioase – meliþã, fus, furcã,
pânã la razboiul de þesut orizontal folosit pentru realizarea þesãturilor de interior, a ºtergarelor sau a pânzei pentru cãmãºi.
Sunt prezentate textile de interior de la «lãicere» (care acopereau «laiþele» - bãnci lungi ce
înlocuiau scaunele), «peretare»
(care se prindeau pe perete), «grindãraºe» (þesãturi înguste
care acopereau grinda transversalã din «casa cea mare» (camera în care se pãstra zestrea, hai-

nele de sãrbatoare ºi în care se
primeau oaspeþii). ªtergarele
sunt piese þesute în gospodãrie,
de uz gospodãresc dar ºi obiecte de ceremonial (ºtergare de
nuntã, ºtergare de înmormântare) sau piese de port (ºtergarul
de cap). Acestea se deosebesc
prin dimensiuni, prin motivele
folosite în decorarea lor sau prin
tehnica de þesut pânza de in sau
cânepa. Toate aceste þesãturi
cunosc o varietate de culori îmbinate armonios, decorate cu
motive în special geometrice,
caracteristice artei populare bucovinene.
De asemenea, în cadrul expoziþiei, un loc aparte îl ocupã
icoanele, pictate pe lemn sau

CULTURÃ
sticlã, ce erau nelipsite din orice casã þãrãneascã, fiind aºezate ritualic pe peretele estic împreunã cu un ºtergar decorat la
capete, constituindu-se astfel ca
un element sacru ce proteja familia.
Constituitã ca o incursiune în
cultura ºi civilizaþia popularã a
acestei regiuni prin patrimoniul
cultural tezaurizat în colecþiile
Muzeului Bucovinei, expoziþia
propune vizitatorului sã participe la un adevãrat regal al portul
popular din Bucovina, care prin
simplitatea sa, moºtenitã din
generaþie în generaþie, pãstreazã autenticitatea din satul tradiþional românesc.

Publicitate

roiectul expoziþional ce
se va derula la Craiova,
la Casa Bãniei, s-a nãscut din necesitatea identificãrii
ºi promovãrii colecþiilor din
zona Bucovinei, în contextual
în care spiritualitatea bucovineanã este recunoscutã ºi legitimatã valoric la nivel naþional

ºi internaþional prin sãrbatorile
populare, atât cele legate de calendarul popular, cât ºi prin cele
legate de ciclul vieþii, majoritatea în strânsã corelaþie cu sãrbatorile religioase ortodoxe ale
românilor, ºi frumuseþea portului popular.
Particularizând repere etnografice din zona Bucovinei, expoziþia valorificã un schimb
cultural remarcabil între Secþia
de Etnografie a Muzeului Bucovinei Suceava ºi Secþia de
Etnografie a Muzeului Olteniei,
ilustrând expoziþional tradiþiile
de Paºti ale Bucovinei ce îmbinã elementele arhaice pãgâne cu
ritualuri religioase, cele mai
cunoscute fiind cele ale încondeierii ouãlor de Paºti. Bucovina este cea mai importantã zonã
din România unde se practicã
acest meºteºug, care, prin mãiestria combinãrii motivelor tradiþionale ºi îmbinarea culorilor,
a devenit o adevaratã artã. Ouãle încondeiate fac parte integrantã din celebrarea sãrbatorilor pascale, motivele vechi “bãtrâneºti” preluate din legendele
populare (“calea rãtacitã”) sau
din viaþa de zi cu zi («coarnele
plugului», «nãframa» , «spicul
de grâu»), alternând cu motivele solare («rozeta») sau religioase («crucea») ilustreazã simþul
artistic al creatorilor populari
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Digitalizarea
documentelor creºte
productivitatea

ECONOMIE

Leul,
Leul, dolarul
dolarul ºiºi dobânzile
dobânzile
au crescut în iunie

M

oneda naþionalã a
avut o evoluþie mai
agitatã în perioada
analizatã, dar s-a menþinut în
apropierea pragurilor de rezistenþã de la 4,66 – 4,67 lei/euro,
care s-au conturat încã de la
începutul anului.
Comparativ cu sfârºitul lunii trecute euro s-a apreciat
aproape cu 0,3%, dolarul cu
peste 0,75% iar francul elveþian a stagnat.
Creºterea inflaþiei din ultimele luni a avut darul de a majora
nivelul dobânzilor, chiar dacã
rata cheie a BNR se plaseazã la
2,50% comparativ cu un salt al
preþurilor la peste 5%.
Indicele ROBOR la trei luni,
care afecteazã direct nivelul
ratelor la creditele de nevoi
personale, a crescut la 3,24%,
nivel care se mai înregistra în
martie 2014, iar cel la ºase luni,
utilizat în calculul dobânzilor
la creditele ipotecare, urcat la
3,29%, maxim al ultimilor mai
mult de patru ani. Noi maxime
ai ultimilor patru ani au atins
ºi indicii la nouã ºi 12 luni, de
3,31%, respectiv de 3,34%.
Guvernatorul Mugur Isãrescu a afirmat recent cã, „dacã
þineam dobânzile mai sus pe
piaþa monetarã, se aprecia leul,
intrau capitaluri speculative,
intram în altã belea. Se deteriora mai mult contul curent”.
Cursul euro a scãzut la
4,6537 lei, la debutul intervalului, pentru a-l încheia la
4,6610 lei, într-o ºedinþã în
care tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,657 – 4,667, cu închiderea la 4,663 lei.
Principala problemã pentru
leu o reprezintã climatul politic local, unde PSD depune
toate eforturile pentru modificarea legilor Justiþiei. Totul ar
putea culmina cu suspendarea
preºedintelui Iohannis, situaþie

C

hiar dacã digitalizarea
documentelor asigurã
creºterea productivitãþii ºi a afacerii, existã încã multe companii care continuã sã
utilizeze exclusiv documente
imprimate, care sunt mari consumatoare de resurse.
De altfel, legislaþia actualã nu
încurajeazã companiile sã foloseascã astfel de soluþii, solicitând
pãstrarea arhivatã în format fizic a documentelor importante.
Digitalizare înseamnã transformarea documentelor fizice în
unele electronice prin scanare ºi
extragere de date relevante. Astfel, se realizeazã îmbunãtãþirea
operaþiunilor ºi proceselor de
lucru prin utilizarea tehnologiilor digitale ºi procesarea datelor în scopul obþinerii unei afaceri cât mai profitabile.
Printre cele mai importante
beneficii ale implementãrii unui
sistem de management al documentelor pot fi enumerate:
spaþiu de depozitare redus; costuri mai mici; acces instantaneu
la documente; avantaj în faþa
competiþiei; indexarea corectã a
documentelor; îmbunãtãþirea
serviciului Clienþi ºi creºterea
productivitãþii angajaþilor; securitate ridicatã.
Dacã activitatea companiei
este de naturã sã genereze un
volum mare de documente,
majoritatea în format fizic, este
necesarã apelarea la servicii de
arhivare electronicã, menite sã
transforme munþii de hârtie în
documente electronice.
„Digitalizarea ºi managementul documentelor permit
centralizarea acestora de pe
smartphone-uri, laptop-uri sau
scanere, creºterea vitezei de

care ar putea împinge euro rapid la noi maxime istorice.
Pe de altã parte, guvernatorul BNR observa cã „în contextul a doi ani de stimulenþi
fiscali, 2016 ºi 2017, dezechilibrele externe s-au accentuat,
dar încã nu s-au depãºit limitele de prudenþã (...) Deficitul de
cont curent este sub pragul de
4%, deci sub pragul de prudenþã, dar trendul de creºtere din
ultima perioadã este prea puternic pentru a nu fi semnalat”.
Cursul dolarului american sa miºcat în culoarul 3,9981 –
4,0267 lei, cel de la finalul perioadei fiind stabilit la 4,0043
lei, când cotaþiile au fluctuat
între 3,991 ºi 4,012 lei.
Moneda elveþianã s-a tranzacþionat în culoarul 1,149 – 1,16
franci/euro, iar media ei scãzut
de la 4,0397 la 4,0324 lei.
În perioada analizatã, euro a
fluctuat între 1,1527 ºi 1,1720
dolari, tranzacþiile de la finalul
perioadei realizându-se în culoarul 1,1527 – 1,1692 dolari.
Moneda unicã a beneficiat
de suportul creºterii în iunie a
inflaþiei din zona euro la 2%,
nivel care ar putea permite
BCE sa treacã la majorarea
dobânzilor care se situeazã în
prezent aproape de 0%.
La finalul intervalului
bitcoin a scãzut sub pragul de
6.000 de dolari ceea ce face
ca pierderea din acest an sã
depãºeascã 50%.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg valora
la sfârºitul intervalului
5.791,19 dolari, minim care
nu a mai fost atins din noiembrie trecut. Reamintim cã la
finalul lui 2017 bitcoin s-a
apropiat de pragul de 20.000
dolari.

D

irecþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Dolj în
fiinþeazã, începând de
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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Despre
Zipper România
Parte dintr-un grup de firme cu prezenþã în 5 þãri din
Sud-Estul Europei, cu douã
centre de procesare în România ºi Moldova, Zipper acoperã nevoile companiilor de
a-ºi optimiza fluxurile interne. Soluþiile ºi serviciile de
prelucrare a datelor ºi a documentelor recepþionate, vehiculate sau expediate dintro companie, asigurã un suport
solid pentru reducerea costurilor ºi a timpului de procesare.

Craiova: Centru de colectare bunuri
pentru persoane sinistrate

Analiza cuprinde
perioada 26 iunie – 2 iulie

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.

cautare ºi regãsire a informaþiei prin structurarea acesteia”,
a afirmat dl. Anton Voicu,
Communication & Lead Performance Manager al Zipper
România. „De asemenea, prin
conectarea la un router a dispozitivelor se poate realiza procesarea instantanee a datelor,
ceea ce determinã creºterea
productivitãþii ºi scãderea costurilor”, a mai precizat acesta.
Pentru a ajuta companiile sã
implementeze digitalizarea ºi
managementul documentelor,
Zipper România pune la dispoziþia acestora un e-book care
poate fi descãrcat gratuit.

miercuri, 4 iulie 2018, la sediul
de pe strada Gheorghe Doja, nr.
2A, Centru de colectare bunuri

pentru persoane sinistrate. Destinatarii produselor primite sunt
semenii noºtri din þarã care, în
ultima perioadã, au fost grav
afectaþi de condiþiile meteo extreme. Doljenii sunt aºteptaþi sã
doneze, în limita posibilitãþilor,
alimente neperisabile precum ºi
haine în stare cât mai bunã. Precizãm cã centrul va fi deschis
de luni pânã vineri, între orele
09.00 – 15.00.
Director DJST Dolj,
Origen Staicu
www.indiscret.ro

Craiova – administrare prin participare!

P

rimãria Municipiului
Craiova îºi doreºte o
mai mare implicare a
cetãþenilor urbei în dezvoltarea
unor proiecte importante pentru
comunitate. Pentru asta, municipalitatea pune la bãtaie
400.000 de lei pentru proiecte
de educaþie civicã, asistenþã socialã ºi proiecte culturale ºi de
tineret. Din acest motiv, Primãria Craiova a iniþiat recent procedura de consultare publicã, în
conformitate cu prevederile
Legii 52/2003 privind transpa-

renta decizionalã în administraþia publicã, pentru proiectul de
hotarare privind „modificarea
Regulamentului pentru elaborarea ºi prezentarea propunerilor
de proiecte privind acordarea de
finanþãri nerambursabile din
fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activitãþi nonprofit de interes general local, conform Legii nr. 350/
2005“. Astfel, craiovenii sunt
invitaþi sã trimitã propuneri,
observaþii ºi puncte de vedere
pânã la data de 18 iulie la Centrul de Informatii pentru Cetã-
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þeni din cadrul Primãriei Municipiului Craiova, str A.I.
Cuza nr. 7, prin fax la numãrul 0251.411.561 sau la adresa de mail: consultarepublica@primariacraiova.ro.
Regulamentul de proiecte
pe baza Legii nr. 350/2005
propus spre consultare publicã poate fi gãsit pe site-ul
Primãriei Craiova: www.primariacraiova.ro!

Facebook live – inconºtienþã ucigaºã
de Mihaela Bobaru

P

asiunea unora pentru
Facebook capãtã conotaþii penale atunci când
se manifestã la volan. Urmãrile
sunt de multe ori îngrozitoare.
Dacã în urmã cu aproape trei
luni, nouã oameni ºi-au pierdut
viaþa dupã ce microbuzul în care
se aflau a intrat pe contrasens
izbindu-se frontal de un camion,
dupã ce ºoferul fãcea live pe
pagina de socializare, zilele trecute, un alt ºofer inconºtient a
ucis, cam din acelaºi motiv, doi
oameni. Accidentul a avut loc
într-o comunã din Olt, în apropiere de Slatina. Singura diferenþã este cã de aceastã datã
transmisiunea la care era atent
ºoferul era fãcutã de un amic.

Dramã pe un drum
din Olt
Accidentul a avut loc la sfârºitul zilei, pe raza comunei Slãtioara. Un bãrbat de 34 de ani,
dintr-o localitate vecinã, aflat la
volanul unui BMW cu volanul
pe dreapta, beat, preocupat de
filmarea fãcutã de amicul sãu ºi
transmisã în direct pe pagina sa
de socializare, a pierdut controlul volanului ºi a intrat frontal
într-un autoturism Logan, condus regulamentar de un doljean.
În urma impactului, ºoferul nevinovat a murit pe loc. Aceeaºi
soartã a avut-o ºi concubina celui aflat pe scaunul din stânga,
preocupat de filmare. Acesta a
scãpat cu rãni minore, iar ºoferul inconºtient fãrã nici mãcar
o zgârâieturã.
Impactul extrem de puternic
i-a scos din case pe locuitorii
din zonã. Cu toþii au sãrit sã dea
o mânã de ajutor ºoferului nevinovat, dar ºi femeii aflatã pe
bancheta din spatele BMWului. A fost prea târziu. Pentru
viaþa lor nu au mai putut face
nimic nici mãcar medicii de pe
pe autosanitarele ajunse în grabã la locul accidentului.
www.indiscret.ro

ziu. Acest om m-a nenorocit, a
declarat bãrbatul, de fel din aceeaºi comunã cu autorul accidentului.
Spusele sale sunt contrazise
de înregistrarea pe care singur
a fãcut-o. Din ea reiese clar cã
el ºi autorul accidentului erau
prieteni buni ºi erau cam în aceeaºi stare de ebrietate. Unde plecaserã, nimeni nu poate spune
cu exactitate. Dupã unele declaraþii, cei doi bãrbaþi ºi concubina cineastului de ocazie mergeau la Gãneasa. Au parcurs
doar câþiva kilometri pânã când
distracþia pe care o declanºaserã în maºinã pe manelele ce rãzbãteau din difuzoare s-a încheiat tragic.

Coºmarul care
a înspãimântat
pe toatã lumea
Imaginile de la faþa locului au
fost înfiorãtoare. Aºa se face cã
mai toþi oamenii din zonã care
au sãrit sã ajute victimele au
avut coºmaruri.
„Nu eram afarã când s-a întâmplat. Am ieºit dupã ce am
auzit o bubuiturã, ce sã vã spun?
Nu am putut sã dorm toatã
noaptea, parcã-l vedeam pe bietul om (n.r.ºoferul nevinovat)
cum era acolo, strivit de fiarele
maºinii. A fost îngrozitor. Mã
gândesc ce s-ar fi întâmplat
dacã inconºtientul ãla pierdea
volanul din mânã cu câþiva metri mai în faþã sau intra în staþia
de autobuz... Pe aici, pe stânga,
circula un grup de copii cu bicicletele. Dacã intra în ei îi fãcea zob. În staþie erau vreo
douã-trei persoane, nu-mi mai
amintesc bine, dar erau oameni.
Copiii cu bicicletele au fost primii care au þipat cã e accident.
E posibil ca tot ei sã fi fost primii care au sunat la 112, nu-mi
mai amintesc, a mãrturisit femeia ce locuieºte la doi paºi de locul în care a avut loc tragedia.
„Sunt inconºtienþi, nu au învãþat nimic din tragedia care a
avut loc în Ungaria. Cum e posibil sã filmezi în timp ce conduci? Dacã dãdea peste copiii
ãia cu bicicletele vã închipuiþi
ce s-ar fi întâmplat...!? Pãcat de
bãrbatul ãla, nevinovat. Cred cã
legile ar trebui sã fie mult mai
dure, sã-i sature, sã se mai urce
beþi la volan sau sã le treacã
cheful de petreceri la volan, a
declarat vecinul femeii, ºi el
martor la cumplitul accident.
„Eu am crezut, când am auzit
bubuitura, cã a intrat în casã cu
maºina. Când mi-am dat seama
cã nu s-a întâmplat nimic la casã
am ieºit afarã. Imaginile erau de
coºmar. Nu ºtiu ce trebuie fãcut, dar se impun anumite mãsuri. Nu ºtiu, sã limiteze cumva
viteza în zonã. Circulã mulþi ca

niºte nebuni, parcã ar fi la raliu,
a mai declarat la scurt timp o alt
localnicã.

Bãutura ºi cheful
de distracþie,
combinaþie mortalã
ªoferul bolidului adus din
Anglia era atât de beat încât nu
a conºtientizat ce s-a întâmplat.
Departe de aceastã stare nu era
nici amicul din stânga sa. Acesta nu a avut nicio reacþie atunci
când a aflat de la oamenii ce leau sãrit în ajutor cã nevasta îi
este moartã. Singura lui grijã a
fost, dupã minute bune de ameþealã, sã opreascã telefonul care,
în ciuda impactului, continua sã
transmitã live totul.
Dupã ce au reuºit sã coboare
din maºina fãcut armonicã din
inconºtienþã, cei doi bãrbaþi au
aºteptat cuminþi ca oamenii legii sã-ºi facã treaba. Când cercetãrile au fost încheiate, amicul
responsabil cu filmarea s-a cerut la medic acuzând diverse
dureri. A stat la spital doar câteva ore, dupã care s-a cerut acasã. ªoferul însã a ajuns la spital
în toiul nopþii, dupã ce a fost
audiat ºi a primit ordonanþã de
reþinere. A acuzat dureri toracale, aºa cã a fost transportat cu

pazã cu tot la spitalul din Slatina. A rãmas acolo atât cât sã se
obiºnuiascã cu starea de reþinere. El a ajuns în cele din urmã în
arestul IPJ Olt pentru cel puþin
30 de zile, fiind acuzat de omor
din culpã ºi conducere sub influenþa bãuturilor alcolice.

Scenarii
halucinante ale
amicului de pahar
Amicul cineast care a transmis în direct accidentul în care
doi oameni ºi-a pierdut viaþa nu
a fost pus sub acuzare. Pentru
cã era învinovãþit pe reþelele de
socializare cã a contribuit prin
gestul sãu la tragedie, bãrbatul
a ieºit în faþã cu o poveste incredibilã. „Nu eram prieteni, dar
ne cunoºteam. Ne luase la ocazie pe mine ºi pe soþie. Vroiam
sã ajungem la Gãneasa, la bunica mea, unde lãsasem fata. Nu
am bãgat de seamã cã era beat,
cã nu ne urcam. Dupã ce ne-am
urcat a început sã bage vitezã.
I-am spus sã meargã mai încet,
dar nu a vrut. Atunci am început sã filmez, pentru cã la câþiva kilometri în faþã stau de obicei echipajele de poliþie. Speram sã ne opreascã cineva ºi sã
putem coborî. A fost prea târ-

„Ce se naºte
din pisicã tot
ºoareci mãnâncã”
Cei doi bãrbaþi provin din familii sãrace ºi dezorganizate, în
care bãutura ºi scandalurile erau
la ordinea zile. Consumul de
alcool era ceva obiºnuit pentru
ei, la fel ºi pasiunea pentru Facebook. Asta au constatat ºi oamenii legii când au început sã
punã întrebãri. Astfel, au aflat
cã ºoferul mai era pasionat ºi de
vitezã. Pentru depãºirea limitei
legale mai fusese sancþionat de
câteva ori. Ultima datã s-a întâmplat pe aceeaºi rutã, în urmã
cu mai puþin de o lunã. Din pãcate, poliþiºti nu au putut anticipa ceea ce urma sã se întâmple. Acum, tot ce mai pot face
este sã stea mai mult pe drumrui ºi sã tragã pe dreapta cât mai
mulþi ºoferi pentru a-i împiedica de inconºtienþii bãuþi sau
dornici sã devinã virali pe net
sã mai provoace alte tragedii.
În urma ccidentului, trei bãieþi minori, ai femeii care a murit, au rãmas singuri pe lume, iar
cele douã fete ale ºoferului inconºtient vor trebui sã aºtepte
mulþi ani pânã îºi vor putea
strânge tatã în braþe. Dacã o vor
mai face.
4 - 10 iulie 2018
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Lucrãri derulate de Apavil în
Municipiul Râmnicu Vâlcea în
perioada 25 – 29 iunie 2018
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrãri de amenajare teren
prin betonare/asfaltare pe strãzile: Ostroveni PT5, Calea lui
Traian intersecþie cu Antim Ivireanu, Calea Bucureºti, Timiº ºi
Bd. N. Balcescu.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util, pierderile de apã potabilã pe strãzile: Aranghel nr. 26B, Timiº nr.
5, Bd. Nicolae Balcescu, Straubing nr. 62, Arhitect Nicolae
Lupu nr. 2, Libertãþii Bl. A17,
Buda nr. 36E, Calea lui Traian
–Liceul Tehnologic General
Magheru.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor,
bd. Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri 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 solicitãrii, pe strada
Buda nr. 19A;
- au fost finalizate lucrãrile
de înlocuire branºament apã potabilã la Colegiul Alexandru Lahovari, strada General Praporgescu;
- au fost ridicate la cotã 3 cãmine de canalizare menajerã pe
Str. Luceafãrului, Bl. A18;
- s-a refãcut suprafaþa carosabilã pe strãzile: Mãrãºeºti Bl. 18, Aleea Bradului - Bl. C4,
Mihai Eminescu - Bl. B13 ºi
Luceafãrului - Bl. A3;
- a fost montatã o nouã gurã
de scurgere pe str. Nicolae Titulescu – zona Dovali;
- s-a continuat verificarea ºi
curãþarea gurilor de scurgere, a
cãminelor de canalizare mena4 - 10 iulie 2018

jerã ºi a colectoarelor, manual
ºi mecanizat;
- s-a adus la starea iniþialã suprafaþa carosabilã în zonele în
care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotã cãminele de canalizare menajerã tasate/deteriorate.
CÃMINE CURÃÞATE. Sau verificat ºi curãþat manual cãminele de canalizare ºi gurile de
scurgere pe stãzile: Calea lui
Traian, 1 Mai, Matache Temelie, Carol I, Luceafãrului, Pandurilor, Antim Ivireanu, Mircea
Eliade, George Enescu, Alexandru Sahia, George Coºbuc, Bradului, Teilor, Stejarului, Nicolae Iorga, Nichita Stãnescu,
Ostroveni, Lucian Blaga, Marin Preda, Marin Sorescu, I.L.
Caragiale, Mihai Eminescu,
Matei Basarab, Henri Coandã,
Nicolae Titulescu, Rapsodiei,
Decebal, Republicii, Constantin
Brâncuºi.

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.

S-a intervenit pentru desfundarea, curãþarea ºi spãlarea mecanizatã a reþelelor de canalizare menajerã la urmãtoarele
adrese: Aleea Panseluþelor – Bl.
32, sc. C; str. General Magheru
– Bl. A+B; Calea lui Traian, Bl.
I, Bl. S20, Bl. S24, Bl. S26; str.
Decebal, Bl. G159, Bl. H2; str.
Gib Mihãescu – Bl. A14, sc. A;
str. Nicolae Iorga – Bl. A17, sc.
E; Bl. 20, Bl. S24, Bl. S26, S34;
Aleea Olãneºti – Bl. 12; str.
Morilor – Seminarul Teologic
Sf. Nicolae; Aleea Muzicii nr.
3-4; str. Parteneriatului nr. 12;
str. Marin Preda Bl. A28/3, sc.
A; str. Bujoreni nr. 13, str. I.C.
Brãtianu – Bl. A70; Bl. A65, Bl.
S1, Bl. S2, sc. A, B, C, D, E;
Colonie Nuci – baraca 1, 5 ºi 8;
bd. Tineretului – Bl. A9 ºi str.
Mihai Eminescu – Bl. B14.
13 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
aceastã perioadã au fost montate 13 apometre, dintre care 8
verificate ºi înlocuite ºi 5 montaje apometre noi ºi au fost realizate 6 lucrãri de intervenþie la
contoarele de apã rece montate
în reþea. De asemenea, au fost
întocmite 25 avize de amplasament ºi 7 avize tehnice.

Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.

Publicitate

APAVIL SA a desfãºurat ºi în
perioada 25 – 29 iunie 2018 o
activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.

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

13

Încep activitãþile în cadrul
proiectului „Fun in Summer”
Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” a demarat, la
începutul acestei
sãptãmâni, cursurile
ºi activitãþile proiectului educativ „Fun in
Summer”. Activitãþile
de proiect se desfãºoarã gratuit ºi se
adreseazã elevilor din
ciclurile primar, gimnazial ºi liceal, fiind
organizate de bibliotecari ºi voluntarii
Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia
Aman”.

C

câteva activitãþi noi ºi au reuºit
sã suplimenteze orele de învãþare a limbii engleze. Fie cã vorbim despre clubul de lecturã sau
despre atelierele de împletituri,
participanþii vor beneficia, vreme de douã luni, de o alternativã grozavã pentru petrecerea
timpului liber. Dacã luni, 2 iulie, vom difuza primul film în
cadrul atelierului de profil –
Movie Club –, de marþi, 3 iulie,
demarãm atelierele practice ºi
interactive. Le mulþumesc voluntarilor ºi colegilor pentru entuziasmul pe care l-au investit
în acest proiect educativ”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Activitãþile proiectului „Fun
in Summer” se desfãºoarã sãptãmânal, în intervalul 2 iulie 30 august 2018, conform urmãtorului program:

Luni
12:00 – 14:00 Movie Club;

Marþi
13:30 – 150:0 Arts and Crafts;
15:00 – 16:00 English Club clasele V-VIII;
16:00 – 17:00 English Club clasele IX-XII;

Miercuri
13:30 - 15:00 Book Reading
Club;
15:00 – 16:00 English Club clasele V-VIII;
1600 – 17:00 English Club clasele IX-XII;

Joi
13:30 - 15:00 Games Day;
15:00 – 16:00 English Club clasele V-VIII;
16:00 – 17:00 English Club clasele IX-XII;

Vineri
12:00 - 14:00 Movie Club;
14:00 - 15:30 Arts and Crafts.

Publicitate

ursurile ºi atelierele
„Arts Crafts”, „English
Club”, „Book Reading
Club”, „Games Day” ºi „Movie
Club” vor fi susþinute de mai
mulþi voluntari proveniþi de la
Universitatea din Craiova: Andreea-Daniela Popa, SabrinaMaria Catrina, Alberta-Andraa
Þiu, Mihaela ªtefan, Ana-Maria Buzatu, Armand-Antonio
Pascu, Sonia Seres, ElisabetMihaela Toma, Andra-Andreea
Mateiescu ºi George-Octavian
Marinescu. De asemenea, în derularea atelierelor se vor implica ºi studenþii Alabi Ayodele
(Nigeria), respectiv Chiara Ionta (Italia), voluntar al Asociaþiei
“Explorator”. Mãdãlina Bãileºteanu ºi Carmen Ticã, bibliotecari American Corner, sunt gazdele proiectului ºi coorganizatori pentru toate activitãþile
„Fun in Summer”.
„Anul trecut ne-am orientat
cãtre un public special. Fun in
Summer 2017 a fost despre informarea, educarea ºi recreerea
copiilor din douã centre speciale din Craiova. Activitãþile de
proiect au fost utile ºi ºi-au atins
obiectivele pentru cã participanþii au fost plini de resurse ºi
mereu curioºi. Colegii mai au
inclus pentru ediþia din acest an

CULTURÃ

www.indiscret.ro
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ãrbãtoarea cinstirii
Icoanei fãcãtoare de
minuni a Maicii Domnului „Smolenskaia” a adunat
duminicã, 1 iulie, poporul lui
Dumnezeu la Mãnãstirea Surpatele, unde Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a sãvârºit Sfânta Liturghie ºi a binecuvântat
obºtea monahalã, pe credincioºii ºi pelerinii prezenþi.
Cinstirea icoanelor fãcãtoare de minuni care, prin rânduiala lui Dumnezeu au fost aºezate spre cinstire ºi spre ocrotirea mãnãstirilor ºi a credincioºilor din þinutul Olteniei de
sub munte, aratã credinþa permanentã a ierarhilor, preoþilor,
vieþuitorilor mãnãstirilor ºi credincioºilor care au învãþat lângã bisericile ºi mãnãstirile închinate Maicii Domnului sã
împlineascã cuvântul Evangheliei ºi sã mãrturiseascã ajutorul ºi mila lui Dumnezeu revãrsate prin rugãciunile ºi mijlocirile sfinþilor.
În omilia rostitã la pericopa
evanghelicã a duminicã a duminicii, Înaltpreasfinþia Sa i-a încredinþat pe cei prezenþi de marea milostivire a lui Dumnezeu
faþã de oameni, cãrora le-a oferit tãmãduire bolilor sufleteºti ºi
trupeºti: „am ascultat citindu-se
un fragment din Sfânta Evanghelie în care se face relatarea
vindecãrii unui demonizat din
þinutul Gadarei sau al Gherghesenilor, o cetate care se afla pe
malul Lacului Ghenizaret, însã
de cealaltã parte a mãrii de cetatea Capernaum, cetate socotitã a fi „casa Domnului”.
Din aceastã pericopã aflãm cã
4 - 10 iulie 2018

„Icoana fãcãtoare de minuni a Maicii Domnului
Smolenskaia ocroteºte Mãnãstirea Surpatele ºi este
ajutãtoare tuturor celor care se închinã cu credinþã
înaintea ei”, a spus IPS Varsanufie la Mãnãstirea Surpatele
în cetatea Gherghesa se afla un
demonizat ºi era o priveliºte îngrozitoare pentru cã el locuia în
morminte ºi ataca pe cei care
veneau pe drumul care trecea pe
lângã aceste morminte.
Dumnezeirea Mântuitorului
se descoperã dupã ce mai înainte, potolind furtuna pe mare,
Îºi descoperise puterea asupra
naturii. Acum, când a ajuns la
locul unde sãlãºluia acest om
posedat, îi porunceºte sã iasã
din mormânt, iar demonilor care
erau în el le spune sã iasã din
el. Demonii, care se definesc a
fi legiune, adicã o sutã, Îl recunosc a fi Fiul lui Dumnezeu ºiL întreabã: Ce ai cu noi, Iisuse,
Fiul lui Dumnezeu, de ce ne
chinuieºti înainte de vreme?”
Ei ºtiau cã vor fi judecaþi de
Dumnezeu pentru toate relele ºi
toate ispitele pe care le-au adus
peste oameni, dar ºi pentru faptul cã au cãutat sã-i facã pe oameni sã se lepede de Dumnezeu, sã cadã de la credinþa în
Dumnezeu, conºtienþi fiind de
faptul cã va fi un loc care se
numeºte iad, unde ei vor fi munciþi, iar muncile vor fi veºnice,
ºi-L întreabã pe Mântuitorul:
„De ce ne chinuieºti înainte de
vreme?”
L-au rugat pe Mântuitorul sãi lase sã intre într-o turmã de

porci, iar când au intrat în porci,
aceºtia s-au aruncat în Marea
Galileii ºi s-au înecat. Rugându-se lui Dumnezeu, diavolii
aratã cã sunt conºtienþi de puterea lui Dumnezeu.
În Pateric, la Sfântul Antonie
a venit un diavol ºi l-a întrebat:
„oare pentru mine mai existã
mântuire?”. Sfântul Antonie,
necunoscând cã acesta este diavol, i-a zis: „vino peste trei zile
ºi-þi voi spune ce trebuie sã
faci!”. În cele trei zile în care sa rugat, sfântul a aflat cã este
diavol, iar atunci când a venit
la el, i-a spus: „deºi posteºti,
deºi te rogi, dacã vrei sã te mântuieºti sã spui aºa: Doamne, eu
sunt începãtorul rãutãþii ºi te rog
sã mã ierþi pentru tot ceea ce am
fãcut”. Diavolul n-a suportat
acest fapt de a se smeri înaintea
lui Dumnezeu ºi s-a fãcut pucioasã, plecând de la faþa sfântului.
În altã pericopã, Mântuitorul
ne învaþã cã diavolii pot fi alungaþi prin post ºi prin rugãciune,
dar mai ales prin smerenie. De
nimic nu se tem diavolii decât
de smerenia noastrã. Atunci
când se arãtau în chip de luminã unor sfinþi ºi le spuneau acestora „ca tine nu mai este un alt
om pe pãmânt”, smerenia sfântului, adeveritã prin cuvântul:

„nu este om mai pãcãtos decât
mine pe faþa pãmântului”, îi
alunga pe diavoli.
Locuitorii acestei cetãþi, Gadara, nu au mulþumit Mântuitorului, ci, din contrã, s-au înfricoºat ºi L-au rugat sã plece de
la ei. S-au înfricoºat pentru cã
încãlcau Legea lui Moise, care
în cartea Deuteronom rânduise
consumarea cãrnii animalelor
care erau rumegãtoare ºi aveau
copita despicatã. Porcul era socotit a fi un animal necurat, iar
aceºti locuitori creºteau porci
pentru a-i vinde soldaþilor romani care-i stãpâneau.
Din aceastã evanghelie învãþãm cât de mare este mila lui
Dumnezeu pentru neamul omenesc ºi, mai ales, pentru cei
care-i cer ajutorul. Apoi, învãþãm cã diavolii pot fi alungaþi
prin post, prin rugãciune, prin
smerenie”.
Chiriarhul Râmnicului a vorbit în continuare despre cinstirea Icoanei fãcãtoare de minuni
a Maicii Domnului, numitã
Smolenskaia, „adusã aici, la
Mãnãstirea Surpatele, de cãtre
o maicã Antonina, care a fost
datã de ascultare la o altã mãnãstire, nu foarte departe de
aceste þinuturi ale Olteniei de
sub munte.
Acolo, în podul unei clãdiri

pãrãsite, a gãsit aceastã icoanã
pe care a curãþit-o ºi a început
sã se roage Maicii Domnului.
Când s-a întors la Mãnãstirea
Surpatele a aºezat-o în chilia ei
ºi trãia în îndelungi privegheri,
rugându-se Maicii Domnului. A
primit mângâiere, pentru cã
Maica Domnului a început sã
plângã cu lacrimi bine mirositoare, arãtându-se a fi vindecãtoare de boli, ocrotitoare a mãnãstirii ºi grabnic ajutãtoarea
tuturor celor care se roagã cu
credinþã înaintea ei, primind tãmãduire bolilor sufleteºti ºi trupeºti. Rânduiala aºezãrii acestei icoane în Mãnãstirea Surpatele ºi vindecãrile sãvârºite înaintea ei, ne încredinþeazã de dragostea ºi purtarea de grijã a lui
Dumnezeu.
Sã-L rugãm pe Preabunul
Dumnezeu sã ne apere de puterea celui rãu, sã ne ajute sã biruim toate ispitele care vin de
la vrãjmaºi, sã ne ajute ca în fiecare zi sã punem început bun
vieþii noastre pentru rugãciunile Preasfintei Nãscãtoarei de
Dumnezeu ºi pururea Fecioarei
Maria”, a încheiat Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie cuvântul sãu de învãþãturã.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului
www.indiscret.ro

Dovedind încã o datã cã este „construit“
dintr-o altã fibrã decât multe dintre echipele
care joacã în Liga I, Universitatea Craiova a
prezentat, în premierã pentru campionatul
intern, situaþia financiarã din sezonul 20172018. Astfel, pe lângã performanþele din teren
- clasarea pe podium ºi câºtigarea Cupei
României - clubul oltean puncteazã ºi în plan
financiar, acolo unde a încheiat cu un profit
de câteva sute de mii de euro.

ntr-un campionat mãcinat, de-a lungul anilor,
de insolvenþe, falimente
ºi jocuri financiare dubioase,
Universitatea Craiova este,
fãrã îndoialã, o razã de speranþã pentru fotbalul românesc. Deºi la început de drum,
clubul oltean a dovedit cã poþi
avea succes pe parte financiarã fãrã a sacrifica performanþele sportive. Din contrã. Filozofia clubului din Bãnie
spune cã o bazã financiarã
construitã sãnãtos va aduce,
inevitabil, performanþele ºi în
iarbã. „ªtiinþa ºi-a propus de
la renaºtere sã devinã nu
doar o forþã a campionatului, ci ºi o echipã solidã din
punct de vedere financiar.
De aceea, am construit pas
cu pas fãrã a risca viitorul
echipei de dragul unei reuºite de moment ce ulterior
nu ar mai fi putut fi susþinutã financiar. Sunt multe
exemple în fotbalul românesc de echipe ce ºi-au jucat soarta pe o singurã carte ºi care au dispãrut ulterior. Astãzi am reuºit sã
construim un buget care sã
ne permitã ca an de an sã
ne batem la trofee, la podiumul Ligii I ºi implicit la
calificarea în Cupele Europene“, se aratã într-un comunicat postat, la finalul
sãptãmânii trecute, pe pagina de internet a clubului.
Aºa am putut afla cã, în
ceea ce priveºte veniturile

Î
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ºi cheltuielile sezonului 2017/
2018 au arãtat un plus de aproape un milion de euro:
Principalele cheltuieli:
- Salariile – 3.300.000 EUR
- Taxele ºi impozitele aferente salariilor – 850.000 EUR
- Centrul de Copii ºi Juniori
– 500.000 EUR
- Cheltuielile curente (deplasãri, cantonamente, chirii) –
1.150.000 EUR
- Transfer jucãtori (include
indemnizaþiile de transfer, procente datorate cluburilor formatoare, contribuþia de solidaritate, compensaþii de formare/promovare, comisioane agenþi ju-

de Virgil Dumitrescu

SPORT

cãtori etc.) – 2.100.000 EUR
TOTAL
GENERAL:
7.900.000 EUR
Veniturile au fost în principal din:
- Drepturi TV, inclusiv aferente Cupei României ºi meciul cu AC Milan –
2.500.000 EUR
- Publicitate – 1.025.000
EUR
- Venituri din transferurile
jucãtorilor (*transferurile lui
Alexandru Bãluþã ºi Vladimir Screciu intrã în raportul
sezonului 2018/2019) –
3.500.000 EUR
- Bilete (inclusiv meciul cu
AC Milan) – 1.650.000 EUR
TOTAL
GENERAL:
8.675.000 EUR

V

Conducerea Universitãþii
sperã cã, în situaþia financiarã de la finalul sezonului viitor, va apãrea o nouã sursã
de venituri: banii din Europa
League. „Ne dorim ca în cel
mai scurt timp sã avem o
nouã categorie de venituri ºi
anume «venituri din participarea în grupele competiþiilor europene». În acest raport
am evidenþiat doar cheltuielile ºi veniturile cu pondere
de peste 5% în bugetul clubului. Exerciþiul financiar
detaliat poate fi vizualizat pe
website-ul mfinante.ro, cu
precizarea cã este aferent
anului 2017, pe când raportul nostru priveºte sezonul
2017/2018“, se mai aratã în
comunicatul CSU.

La muscã

S

De cine râde Viorica

ub sigla Al Shabab
Saudi FC, echipa an
trenatã de Marius
ªumudicã ºi la care ar urma
sã se transfere Constantin
Budescu, mijlocaºul de 29 de
ani al vicecampioanei FCSB,
apare un succint ºi lãmuritor
text în limba românã. Se spune despre jucãtor cã este cel
ce ”a fãcut diferenþa când
echipa a avut nevoie”, deºi
echipa a terminat pe locul secund. Ce urmeazã am mai întâlnit în articole de sport ºi te
lasã, dacã ai frecventat mãcar
gimnaziul, exact cu gura cãscatã: ”Pentru al treilea an la
rând, FCSB a terminat pe locul secund (dupã Astra ºi Vi-

itorul, dar nu aici e buba –
n.n.), de aceastã datã (atenþie!
– n.n.) în detrimentul (s.n.)
CFR-ului”. Nu e numai în detrimentul CFR-ului, care a
câºtigat campionatul, ci ºi (jenant!) al limbii române, care
n-a retrogradat niciodatã.
Conform Dicþionarului Explicativ, în detrimentul înseamnã, fãrã echivoc, ”în dauna, în
paguba (cuiva sau a ceva)”.
Termenul, care provine din
francezã ºi în francezã din latinã, se foloseºte curent în
vorbire, ceea ce însã nu face
automat luminã prin toate cotloanele unor repetenþi de-a
ºaptea.
(Petru Dãncilã)

Mondialul rusesc
în roºu ºi negru

arã buimacã, în timp ce
restul Europei era distrus de puhoaie, la Moscova, capitala lui Telstar, termometrele indicau 30 de grade.
Mexicul ºi Coreea de Sud au
încins pânã la roºu maºinãria de
football nemþeascã, trimiþând-o
la rece pe Rin. Dacã existã un
blestem al câºtigãtoarelor de
Cupe, uite cã ºi-l ispãºeºte ºi
Germania, demnã urmaºã a
Franþei (2002), Italiei (2010),
Spaniei (2014). Capabil sã
respire prin toþi porii, nu doar
prin partea de corp europeanã
ºi latino-americanã, fotbalul
globalist poate emite pretenþia
cã acesta e un semn de sãnãtate. Iran – Portugalia 1-1, Columbia –Japonia 1-2, Maroc –
Iran 0-1, Danemarca – Australia 1-1, Spania – Maroc 2-2,
Japonia – Senegal 2-2, Coreea
de Sud – Germania 2-0 sunt rezultate care dau dreptul oricãrei reprezentative în papuci sã
aspire la încãlþãmintea Deichmann. De povestit urmaºilor
Franþa – Argentina 4-3 ºi Uruguay – Portugalia 2-1. “Les
Bleus”, cu o clasã peste
“Pume”. Ce înseamnã spirit de
echipã ºi de sacrificiu ne-a arãtat trupa de Oscar a lui Tabarez.
Cavani, celest. 30 iunie, ziua
neagrã pentru Messi ºi Ronaldo, care pãrãsesc mondialul. Sa jucat în ambele partide, ridicate la rang de bãtãlii, pe a fi ºi
a nu fi. Noi? Pânã sã ne duelãm
cu Serbia, în Liga Naþiunilor, ar
fi cazul, într-un gest al lepãdãrii de pãcate, ca “tricolorii” cei
gãuriþi în talpã de Lewandow-

ski, ºi încã la scor de tenis, sãºi toarne o cãldare de cenuºã în
cap ºi sã nu se clãteascã trei zile.
Umiliþi ºi în preliminarii, umiliþi indirect ºi în Rusia, o mai fi
speranþã de sãrit la gât? Cosmin
Contra e “pro”: “Ne putem bate
cu orice echipã dacã vom pregãti bine meciurile”. Asta îl
obligã enorm. Înseamnã cã
avem fotbaliºti de clasã ocoliþi
aiurea de marile cluburi, dar
care evolueazã într-un campionat letargic. Noroc orb cu miuþele din cantonament, unde valoarea muºchilor se umflã subit
ca laptele pe foc. Bunã remarca
potrivit cãreia Brazilia lui Neimar s-a europenizat ca stil. Au
dispãrut gleznele fine, le-a luat
locul pocnetul de tibii. Nu eºti
animal de coridã, te bagã Mitrovic sub el. E de aºteptat ca
arbitrii români sã nu mai suflen iaurt la orice fleac pentru cã
“a fost acolo un contact”. Ai
noºtri cavaleri ar fi arãtat cartonaºul galben cât toþi confraþii de
la mondial laolaltã. Aºa stând
lucrurile cu naþionala, cum vom
sta cu echipele de club, pentru
cã e zgândãr de cupe europene?
Cum apucã un jucãtor mai rãsãrit sã prindã rãdãcini în liga
întâi, cum îl copleºeºte dorul de
afarã. Vãzut, stendhalian, în
roºu ºi negru, Mondialul rusesc
a mai dezvãluit o laturã: seceta
de vedete. Pe vremuri, oricine
îþi putea înºira pe de rost un anumit 11: Brazilia în ediþie suedezã, România în ediþie SUA. Astãzi, vedetele lumii pot fi numãrate pe degetele unei singure
mâini.
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Râmnicu Vâlcea: A început
modernizarea Arenelor Traian,
cum vor arãta peste nouã luni

Indiscreþii
de Vâlcea

Þache Lovin, bãiat
de sector
Deputatul ALDE, Tache
Lovin, s-ar fi mutat la organizaþia de partid a sectorului 4 Bucureºti, susþin surse
din ALDE Vâlcea. „Nea
Þache”, cum îi spun pretenii (ºtiu ei de ce), a demisionat de la conducerea
ALDE Vâlcea în urma neînþelegerilor cu primvicepreºedintele Adrian Buºu ºi
cu Remus Grigorescu, liderul ALDE Râmnicu Vâlcea,
pe care a vrut sã îi dea afarã
din partid, acuzându-i cã
sunt fudui ºi nu fac suficientã muncã politicã. Însã despre Lovin se spune cã este
dificil, conflictual, coleric ºi
influenþabil ºi cã aproape
nimeni nu mai voia sã mai
lucreze cu el. Pânã una-alta,
interimatul la conducerea
ALDE Vâlcea este asigurat
de Ion Cupã, deputat de
Dolj. ªi astfel, jurnaliºtii
Indiscret vor putea participa la evenimentele partidului. Cãci Þache, supãrat de
una, de alta, ne-a „eludat”
pânã ºi la cea mai recentã
vizitã a lui Tãriceanu la Vâlcea. Tupeu de vechil!

La Fredy,
spectacol dupã
spectacol!
Primarul Fredy Dumbra-
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nicio administraþie nu a gãsit,
pânã acum, banii necesari reabilitãrii. Pânã nu demult, la Arenele Traian, locul atâtor manifestãri culturale ºi sportive comuniste, existau încã plãcuþe cu
lozinca „Trãiascã Republica
Socialistã România”.

de Marielena Popa

I

nvestiþia este evaluatã la
circa 13 milioane lei fãrã
TVA. Potrivit proiectului,
va fi construitã o clãdire multifuncþionalã cu douã etaje, care
va gãzdui mai multe activitãþi.
Arenele propriu-zise vor fi modernizate, vor fi montate scaune, se va asigura un iluminat
nocturn corespunzãtor. Va exista ºi o zonã pentru activitãþi
cultural-artistice: un teatru de
varã, spaþiu pentru concerte,
expoziþii, o ceainãrie. Vor fi
construite terenuri multifuncþionale de tenis, fotbal, volei,
precum ºi locuri de joacã, alei
pentru role ºi skateboard, locuri

De la capãt!
Apropo! Niciunul dintre
cei trei candidaþi care au
participat la concursul pentru ocuparea postului de
manger la Teatrul Anton
Pann nu a reuºit nota 7. Ia
citiþi: Armand Calotã, actor
la Teatrul Naþional: 3.97 (cã
nici pe fruntea lui Costi Rãdulescu nu scrie fraier); Florin Beciu: 5.60 ºi Octavian
Calotã: 6.52. Prin urmare,
Consiliul Judeþean Vâlcea a
anunþat cã va organiza un
nou concurs în termen de 30
de zile. Conform regulamentului, cei trei nu mai pot
participa la examen.

Cicã-ar fi/ poezii!
Domne, nu se mai înþelege nimic din proiectele legate de utilizarea Centrului
Expoziþional Seaca. Dupã
ce vicepreºedintele CJ Vâlcea, Adrian Buºu, a anunþat
cã acolo va fi deschisã o
expoziþie permanentã de
arme ºi armuri medievale,
vine Valer Tudor, celãlalt
vicepreºedinte, ºi zice: „Or
fi frumoase poeziile, dar mie
nu îmi plac. Am discutat cu
domnul preºedinte Rãdulescu ºi credem cã acest Centru trebuie redat comunitãþii cãreia i-a fost destinat.
Adicã, îl trecem la Primãria
Cãlimãneºti ºi cei de acolo
sã îl foloseascã aºa cum cred
ei”. Þî, þî, þî!

de parcare. Proiectul mai prevede alei pietonale cu zone de
promenadã, amanajarea mai
multor spaþii verzi.
În 2010, Arenele au trecut din
subordinea Ministerului Tineretului ºi Sportului în cea a Primãriei Râmnicu Vâlcea, dar

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

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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Aflat pe picior de plecare
de la teatrul Anton Pann,
directorul Adrian Roman a
pus în scenã spectacolul de
mare succes „Un duºman al
poporului”, a cãrui premierã a avut loc duminicã, 1 iulie. Bun spectacol! ªi transmite niºte simboluri!!! ªi
bate niºte apropouri!!! ªi ce
mai coincidenþe, domnule!

vã, fãcut de râs (sau de
plâns) de o minorã care susþine cã întreþinea relaþii sexuale cu ea de când fata
avea 13 ani, ºi-a închis pagina de facebook. S-o fi ruºinat, cine ºtie! Numai cã, pe
8 iulie, va trebui sã se expunã la scenã deschisã, deoarece primãria organizezã
cea de-a patra ediþie a sãrbãtorii „Pe fir de borangic”.
Spectacol, mare! Cu cântec!
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ªi ce mai
coincidenþe!

Recent, au început
lucrãrile de modernizare a Arenelor
Traian, reper al Municipiului Râmnicu
Vâlcea, aflat însã de
peste 15 ani în
paraginã. Termenul
de execuþie este de
nouã luni, iar municiplitatea promite cel
mai modern complex
sportiv ºi cultural din
Oltenia.

