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Sancþiunile prevãd amenzi de la 5.000 la
100.000 lei, precum ºi decãderea din
funcþie, indiferent de rangul ei.

Râmnicu
Vâlcea
–
2
Programul Zilelor
Imnului Naþional 2018

SPECIAL
Vineri, 27 iulie

Orele 9.00-13.00, Stadionul
Zãvoi – „Cupa Imnului” la fotbal juvenil
Ora 10.00, Pasaj subteran
Cozia – Deschiderea oficialã a
Concursului Naþional de Navomodele „Cupa Râmnicului” ed.
a XI-a; expoziþie de navomodele
Ora 11.00, Primãria municipiului – Colocviul “Revoluþia
de la 1848, prefigurare a Unirii
Principatelor Române din 1859
ºi a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”
Ora 14.00, Colegiul Naþional
„Mircea cel Bãtrân” – „Cupa
Imnului” la streetball
Ora 15.00, Lacul Zãvoi – Proba de îndemânare în cadrul
Concursului Naþional de Navomodele „Cupa Râmnicului” ed.
a XI-a
Orele 16.00-20.00, Stadionul
Zãvoi – „Cupa Imnului” la fotbal juvenil
Ora 18.00, Consiliul Judeþean
Vâlcea, Galeria “Constantin
Iliescu” – Vernisajul expoziþiei
„Semne ºi semnificaþii plastice
– 50 de artiºti pentru Centenar”
Ora 19.00, Stadionul Zãvoi,
teren CSM II – Finala „Cupei
Imnului” la fotbal
Ora 19.00, Splaiul Independenþei – Concert de muzicã popularã cu artiºti locali: Alexandra Dicu, Orchestra „Rapsodia
Vâlceanã”, Alin Pavelescu, Irina Loghin, Nicuºor Iordan, Ana
Maria Iorga, Constantin Enceanu
Ora 20.00, Lacul Zãvoi –
Demonstraþie de navomodele în
cadrul Concursului Naþional de
Navomodele „Cupa Râmnicului” ed. a XI-a
Ora 21.15, Scuarul Mircea cel
Bãtrân – Deschiderea Festivalului de Film „CineVil”, ediþia
a VIII-a, prezintã Irina Margareta Nistor: proiecþia filmului
„Ghinionistul” (comedie, 2018,
90 min.), regia Iura Luncaºu, cu
Vlad Logigan, Radu Gabriel,
Gheorghe Visu; proiecþii de
scurt-metraje româneºti*

Sâmbãtã, 28 iulie

Ora 9.00, Lacul Zãvoi – Proba de îndemânare în cadrul
Concursului Naþional de Navomodele „Cupa Râmnicului” ed.
a XI-a
Orele 9.00-13.00, Stadionul
Zãvoi – „Cupa Imnului” la fotbal juvenil
Ora 11,00, Colegiul Naþional
“Matei Basarab” – „Cupa Imnului” la crocket
Ora 11.00, Parcul Zãvoi –
Deschiderea Târgului Meºterilor Populari din România
18 - 24 iulie 2018

narea Imnului Naþional “Deºteaptã-te, române!”, cu participarea Corului “Euphonia”
Ora 19.00, Splaiul Independenþei – Concert de muzicã
pop-rock cu artiºti locali, Lambrino Band, Lidia Buble ºi Vunk
Ora 19.30, Scuarul Mircea cel
Bãtrân – Concert eveniment
susþinut de Filarmonica “Ion
Dumitrescu”. În deschidere: recital susþinut de elevii laureaþi
ai Liceului de Arte “Victor Giuleanu”. Participã: Corul “Euphonia” - dirijor Aurel Poenaru
ºi Orchestra Simfonicã a Filarmonicii “Ion Dumitrescu” - dirijor Florin Totan; din program:
lucrãri corale de mare popularitate, “Jocuri Vâlcene” – de
Mircea Cristescu, “Rapsodia I”
- de George Enescu*
Ora 20.30, Splaiul Independenþei – prezentarea echipei de
handbal feminin Sport Club
Municipal Râmnicu Vâlcea
Ora 21.15, Scuarul Mircea cel
Bãtrân – Festivalul de Film “CineVil”, ed. a VIII-a: proiecþia
filmului “Dimineaþa care nu se
va sfârºi” (dramã, 2017, 95
min.), regia Ciprian Mega, cu
Valeriu Andriuþã, Ela Ionescu,
Valer Dellakeza, Ovidiu Criºan;
proiecþii de scurt-metraje româneºti*
Ora 22.00, Splaiul Independenþei – Foc de artificii
Orele 16.00-20.00, Stadionul
Zãvoi – “Cupa Imnului” la fotbal juvenil
Ora 17.00, Biblioteca Judeþeanã “Antim Ivireanul” – Vernisajul expoziþiei de picturã a
Taberei de creaþie “La Râmnic”,
ed. a VII-a
Ora 18.00, Muzeul de Artã
“Casa Simian” – Expoziþie retrospectivã de picturã Lidia
Nancuischi
Ora 18.00, Parcul Zãvoi –
“Cupa Imnului” la patine cu
role
Ora 18.30, Scuarul Mircea cel
Bãtrân: Spectacolul “Imnul
Naþional – cântecul sub care sa fãcut Unirea”, participã ansamblurile ºi corurile de copii
“Perla” ale Centrului Bucovinean de Artã pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale din Cernãuþi – Ucraina, “Busuioc” ºi “Cucorenii”
ale Centrului Raional de Copii
“Universul” din Cahul – Republica Moldova, “Angel Voices”

ºi “Cantus” din Râmnicu Vâlcea*
Ora 19.00, Splaiul Independenþei – Concert de muzicã poprock cu artiºti locali, formaþia
Prometeu, Pepe ºi Andra
Ora 19.00, Lacul Zãvoi –
Demonstraþie de navomodele în
cadrul Concursului Naþional de
Navomodele “Cupa Râmnicului” ed. a XI-a
Ora 20.00, Galeria Cozia Pasaj 2 – Expoziþia de fotografie
“La Conac” a Fotoclubului
“Floarea de Colþ”
Ora 21.00, Galeria Cozia Pasaj 1 – Expoziþia de graficã/picturã Mircea Nechita; Lansarea
albumului de artã Mircea Nechita
Ora 21.15, Scuarul Mircea cel
Bãtrân – Festivalul de Film “CineVil”, ed. a VIII-a: proiecþia
documentarului “Marea Unire –
România, la 100 de ani” (2018,
80 min.), realizat de AGERPRES; proiecþii de scurt-metraje româneºti*

Ora 24.00, Galeriile ARTEX
– Salonul Judeþean de Artã

Duminicã, 29 iulie

“RÂMNICUL IMNULUI
NAÞIONAL”
Ora 9.00, Stadionul Zãvoi,
teren CSM II – “Cupa Imnului”
la fotbal - copii
Orele 10.00-20.00, Parcul
Zãvoi – Târgul Meºterilor Populari din România
Ora 10.00, Parcul Zãvoi (Amfiteatrul) – Spectacol de animaþie coregraficã pentru copii cu
personaje de poveste
Ora 10.00, Primãria municipiului – ªedinþa Consiliului
Local dedicatã Zilei Imnului
Naþional
Ora 11.00 – Parada Festivã pe
traseul Primãria municipiului –
Biserica Toþi Sfinþii – Casa
Memorialã “Anton Pann” – Parcul Zãvoi
Ora 11.30, Parcul Zãvoi –
Ceremonial militar-religios,
alocuþiunile oficialitãþilor. Into-

* în caz de vreme nefavorabilã, evenimentul se þine în Sala
Mare a Consiliului Judeþean
Vâlcea
Parteneri: Asociaþia Judeþeanã
“Sportul pentru Toþi”, Asociaþia
“Fabrica de Evenimente”, Asociaþia “PLOPART”, Biblioteca
Judeþeanã “Antim Ivireanul”,
Centrul de Instruire pentru Geniu,
EOD ºi Apãrare CBRN “Panait
Donici”, Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Vâlcea, Colegiul de Silviculturã ºi Protecþia
Mediului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Judeþean Vâlcea, Filarmonica “Ion Dumitrescu”, Forumul
Cultural al Râmnicului, Fotoclubul “Floarea de Colþ”, Fundaþia
“Vaideenii”, Liceul de Arte “Victor Giuleanu”, Muzeul Judeþean
“Aurelian Sacerdoþeanu”, Palatul
Copiilor, Sport Club Municipal,
ªcoala de Belle-Arte Râmnicu
Vâlcea, Teatrul Municipal
“Ariel”, Uniunea Artiºtilor Plastici - filiala Vâlcea.
www.indiscret.ro
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SPECIAL
Deputaþii doljeni
au spus DA în cor

Calvarul
repartitoarelor
devine obligatoriu
Dupã o perioadã în care românii care locuiesc la bloc îºi gãsiserã echilibrul termic,
aleºii neamului au decis cã este un moment
bun pentru a readuce haosul în facturile de
cãldurã. Astfel, cu 216 voturi pentru ºi doar
16 împotrivã, deputaþii au adoptat un Proiect pentru modificarea Legii serviciului
public de alimentare cu energie termicã,
lege care consfinþeºte revenirea în forþã a
celebrelor de-acum repartitoare de clãdurã,
care vor trebui montate obligatoriu în toate
apartamentele racordate la sistemele centralizate municipale de termoficare. Printre
parlamentarii care au votat DA se regãsesc
ºi cei zece deputaþi doljeni care, de aceastã
datã, par sã fi lãsat deoparte neînþelegerile
politice ºi au acceptat fãrã sã clipeascã
introducerea forþatã a „calorimetrelor“ în
vieþile a milioane de cetãþeni.
de Dan Olteanu

D

eºi ar fi trebuit sã reprezinte soluþia prin care
proprietarii racordaþi la
sistemele centralizate de încãlzire ale oraºelor sã-ºi scadã costurile cu energia termicã, printrwww.indiscret.ro

o repartizare realã a acestora în
funcþie de consum, repartitoarele de cãldurã - sau calorimetrele cum sunt ele cunoscute - s-au
dovedit nu doar ineficiente, dar
în majoritatea cazurilor au creat
situaþii absurde în care nimeni
nu mai consumã, dar toatã lu-

mea plãteºte, iar singurele care
câºtigã sunt firmele care le-au
montat. În plus, pentru cã pot fi
pãcãlite destul de uºor, s-a ajuns
în situaþia în care o parte dintre
proprietari erau nevoiþi sã plãteascã ceea ce furau vecinii lor.
Iniþial, dupã ce s-au lãsat pãcãliþi ºi au încheiat contracte pentru montarea repartitoarelor, românii disperaþi de costurile aberante cu factura termicã au încercat sã gãseascã sprijin la instituþiile statului, doar pentru a
constata cã nu prea existã instituþii abilitate sã verifice felul în
care funcþioneazã aparatele
montate pe calorifere ori modul
în care sunt repartizate costurile. Aºa se face cã, imediat ce
contractele le-au permis, cei mai
mulþi dintre proprietarii de apartamente au renunþat la repartitoare ºi au revenit la vechea
metodã a pauºalului.

Vrei, nu vrei,
montezi!
Situaþia se va schimba însã
dramatic în urmãtorii doi ani,

acesta fiind termenul stabilit
acum de cãtre aleºii pentru
montarea calorimetrelor. Astfel,
dupã promulgarea actului normativ ºi publicarea lui în Monitorul Oficial, toate apartamentele racordate la sistemul de alimentare centralizatã cu energie
termicã vor trebui sã aibã montate contoare pentru cãldurã
pânã la sfârºitul anului 2020.
Încãlcarea acestui termen va
aduce automat o amendã între
500 ºi 1.000 de lei pentru proprietarii care refuzã montarea
acestor contoare. „Constituie
contravenþii, altele decât cele
prevãzute în Legea nr. 121/
2014, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500 lei
la 1.000 lei nerespectarea termenului limitã privind montarea de cãtre proprietari/locatari
a repartitoarelor de costuri”,
dupã cum scrie în document.
Trebuie precizat cã obligativitatea exista încã din 2016, dar
reglementarea nu prevedea ºi
amenzi.

Demn de menþionat este faptul cã, deºi, în mod normal, gãsesc puterea sã se contreze
chiar ºi pe cele mai insignifiante aspecte ale vieþii publice locale sau centrale, de aceastã
datã parlamentarii doljeni au
lãsat neînþelegerile ºi animozitãþile deoparte ºi au votat, în
bloc, obligaþia românilor de aºi monta repartitoare de cãldurã, în realitate niºte instrumente contestate puternic de proprietarii de apartamente, dar ºi
de specialiºtii în domeniu.
Concret, pe lista publicatã pe
site-ul Camerei Deputaþilor îi
gãsim pe social-democraþii: Ion
Cãlin, Alina Tãnãsescu, Alexandra Presurã, Eliza Peþa-ªtefãnescu, Florinel Stancu ºi Olguþa Vasilescu, pe liberalii Ionuþ Stroe ºi Nicolae Giugea, pe
liderul ALDE Dolj - Ion Cupã,
dar ºi pe useristul Adrian Prîsnel, uniþi de un vot care va aduce multe probleme în apartamentele românilor.

Firmele din domeniu
- înþelegeri ilegale
Dincolo de situaþiile aberante create de montarea repartitoarelor, prezentate pe larg de
presa localã ºi centralã, trebuie spus cã decizia parlamentarilor îi aruncã pe români în braþele unor firme controversate ºi
despre care s-a dovedit cã nu
se dau înapoi din a încãlca legile pentru a-ºi maximiza profiturile. Astfel, trebuie amintit
cã, nu mai departe de anul trecut, Consiliul Concurenþei a
constatat cã trei dintre companiile care activeazã pe piaþa
exploatãrii repartitoarelor de
costuri pentru încãlzire - SC
Romania SRL, SC Techem
Energy Services SRL ºi SC
Elsaco Brunata SRL - s-au înþeles sã îºi împartã piaþa, respectiv localitãþile în care ofereau servicii de exploatare a repartitoarelor de costuri pentru
încãlzire, ºi au fixat tarifele aferente acestor servicii. În acest
fel, consumatorilor li s-a
restrâns posibilitatea de a alege furnizorul, plãtind, în acelaºi timp, tarife mai mari pentru serviciile prestate de aceste
companii.
Aparent, firmele respective
par sã se priceapã ºi la lobby...
18 - 24 iulie 2018
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POLITICÃ
Deputatul PSD de
Vâlcea Daniela Oteºanu subliniazã, într-o
declaraþie politicã,
rolul ºi importanþa
sistemului de asistenþã socialã, reglementat ca profesie în
România. Parlamentarul social-democrat
considerã cã acest
domeniu, de mare
importanþã ºi actualitate, ar trebui sã
preocupe întreaga
clasã politicã ºi informeazã despre creºterile salariale ale asistenþilor sociali.

Deputatul PSD Daniela Oteºanu,
declaraþie politicã despre rolul
asistenþei sociale în România
lor persoane.
Un astfel de domeniu trebuie
sã ne preocupe pe fiecare dintre noi, iar pentru acest lucru,
începând cu 1 martie 2018, salariile de bazã ale asistenþilor
sociali au crescut la nivelul grilei stabilite pentru 2022, prin
aprobarea OUG nr. 91 din 2017
privind modificarea ºi completarea Legii-cadru nr. 153 din
2017 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice, ordonanþã care, înainte de a
fi votatã în plen, a fost dezbãtu-

tã în Comisia pentru muncã ºi
protecþie socialã din Camera
Deputaþilor, unde au fost acceptate mai multe amendamente,
unul dintre ele referindu-se la
acest domeniu extrem de important ºi de complex.
Guvernarea PSD-ALDE dovedeºte, astfel, un interes major pentru acest domeniu de activitate ºi va rãmâne, în permanenþã, atentã la problemele cu
care se confruntã asistenþa socialã în România”, susþine deputatul Daniela Oteºanu.

Asistenþa socialã
în România

în rezolvarea problemelor legate de viaþa lor personalã sau de
situaþia lor socialã”.

Salariile de bazã ale
asistenþilor sociali
au crescut la nivelul
grilei stabilite
pentru 2022
„Cei care aleg sã lucreze în
asistenþa socialã sunt cadre cu
o foarte bunã pregãtire în domeniu, cu studii de specialitate, implicaþi profesional, dar ºi
afectiv, reuºind astfel sã identifice problemele celor pe care
îi ajutã, iar în final sã reuºeascã sã restaureze armonia în cadrul mediului familial al ace-

Publicitate

le defavorizate se confruntã în
viaþa de zi cu zi, în eforturile pe
care asistenþii sociali le fac pentru ca aceºti oameni aflaþi în dificultate, de multe ori nu din vina
lor, sã fie reintegraþi în viaþa socialã. Aici putem aminti de persoanele cu handicap, de cele cu
comportament antisocial, cu probleme psihice sau chiar de cei
care au probleme sociale. Activitatea desfãºuratã de asistenþii
sociali este una complexã, pentru cã ei trebuie sã facã o analizã
amãnunþitã asupra stãrii de sãnãtate a celui pe care îl ajutã, a
cauzelor care au generat problema celui pe care îl au în îngrijire
ºi sã colaboreze cu alte instituþii
care au aceleaºi obiective, pentru a gãsi soluþia cea mai bunã

Publicitate

„Declaraþia mea politicã de
astãzi se referã la importanþa
sistemului de asistenþã socialã
din România, un sistem format
din totalitatea instituþiilor cu
funcþii sociale, programele de
naturã socialã, dar ºi din ajutorul dat persoanelor aflate în dificultate.
Când vorbim despre asistenþa socialã, ne referim la toate
ramurile ei: cercetare, apãrare,
administrare, îngrijirea ºi protecþia copilului, servicii pentru
tineri, pentru persoanele cu handicap sau vârstnice. Deci, din
orice unghi privim, rolul asistenþei sociale este acela de a ajuta oamenii aflaþi în dificultate.
În România, asistenþa socialã
este reglementatã ca profesie ºi
are un statut propriu, prin care
se pune, în primul rând, preþ pe
respectarea drepturilor omului.
În ultimul timp, un element
foarte important îl constituie
diminuarea discrepanþelor ºi
inegalitãþilor dintre populaþia
majoritarã ºi cea minoritarã.
Importanþa acestei profesii se
regãseºte în modul de rezolvare
a problemelor cu care persoane-

18 - 24 iulie 2018
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Alexandra Presurã, 5
deputat PSD de Dolj: „Noua POLITICÃ
redimensionare a învãþãmântului
în sistem dual va creºte numãrul
tinerilor angajaþi”
P

entru a veni în sprijinul agenþilor economici ºi a rezolva problema crizei forþei de muncã
specializate, Guvernul a decis înfiinþarea Autoritãþii Naþionale pentru Formare Profesionalã Iniþialã în Sistem
Dual din România. Aceastã structurã
guvernamentalã va flexibiliza formarea profesionalã în sistem dual, oferind posibilitatea de calificare îndeosebi tinerilor care nu au un loc de muncã ºi doresc sã se califice în meserii
extrem de cãutate în acest moment în
þarã.
Deputatul PSD de Dolj Alexandru
Presurã spune cã autoritatea va fi liantul dintre angajatori, autoritãþile publice locale ºi unitãþile de învãþãmânt, în
aºa fel încât ºi firmele care doresc sãºi dezvolte afacerile sã participe în
mod activ în pregãtirea ºi specializarea forþei de muncã.
„Principalii beneficiari ai acestei decizii guvernamentale sunt tinerii, formarea profesionalã iniþialã în sistem
dual adresându-se în special lor, de la
absolvenþii claselor a VIII-a pânã la
împlinirea vârstei de 23 de ani, care,
chiar dacã au abandonat ºcoala, au
acum ºansa de a deveni muncitori calificaþi prin absolvirea unor ºcoli profesionale axate pe domeniile de activitate foarte solicitate în prezent. Autoritatea nou-înfiinþatã va avea drept
scop armonizarea cererilor de pe piaþa
forþei de muncã ºi necesitãþile mediului economic cu oferta educaþionalã
existentã în prezent în România, în aºa
fel încât înfiinþarea de noi ºcoli profesionale ºi de meserii sã ducã la creºterea numãrului de muncitori calificaþi
în meserii cãutate ºi bine plãtite”, a
precizat deputatul social-democrat.

mântului în sistem dual vor oferi posibilitatea tinerilor sã se integreze mai
uºor în piaþa muncii, cu atât mai mult
cu cât majoritatea celor sub 25 de ani
susþin cã nu au dorit sã se angajeze din
cauza salariilor reduse. Aºadar, Guvernul ºi majoritatea parlamentarã PSDALDE demonstreazã, prin mãsuri concrete, o realã preocupare pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntã generaþia tânãrã, dar ºi cele ale antreprenorilor, conform Programului de
guvernare asumat în faþa românilor.
Aceste programe ºi politici publice
concludente sunt menite sã rezolve, pe
de o parte, obþinerea de cãtre tineri a
unor locuri de muncã stabile ºi satisfãcãtoare financiar ºi, pe de altã parte,
oferã agenþilor economici ºansa de aºi revitaliza companiile ºi, implicit, de
a aduce plus valoare economiei”, a
conchis Alexandra Presurã.

„Tinerii au posibilitatea
sã se integreze mai uºor
în piaþa muncii”

www.indiscret.ro

Publicitate

„Organizarea corespunzãtoare a sistemului de formare profesionalã iniþialã în sistem dual va mai avea ca efect
implicit sustenabilitatea dezvoltãrii
economice generale a þãrii. Nu în ultimul rând, noile prevederi ale învãþã18 - 24 iulie 2018

c

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Sãpând cu acul dupã ie

D

in când în când, într-o
þarã plinã de toane, se
pune pata mai de
aproape sau mai de departe pe
câte un specific românesc în
stare sã capteze atenþia generalã. Cu toatã închiderea lacãtului mioritic, rareori izbucnind în afarã ºi numai cu acord
comunist, îmi vine greu sã cred
cã nu s-a gãsit mãcar un turist
strãin care sã nu fi vizitat Mamaia sau Delta, Valea Prahovei sau Transfãgãrãºanul. Citesc ºi mã minunez de câte frumuseþi copleºitoare apar spontan în ceea ce priveºte folclorul, tradiþiile, portul popular,
deºi le avem pe toate de sute
ºi mii de ani. Când l-am vãzut
pe Dragnea împopoþonat cu o
ie care i-a schimbat alura de
politician nepopular ºi l-a adus
cu tãlpile pe pãmânt, mi-am
dat seama cã lucrul de mânã e
mai ceva decât fuga de picior
pânã în Costa Rica. O domniºoricã din diaspora a recurs la
nu ºtiu ce sãpãturi, îndemnatã
poate de Lucian Blaga ºi, în loc
de apã, a dat peste niºte râuri
de arnici frumos curgãtoare pe
umerii femeii de la þarã. Deaici ºi pânã la a declara o zi
universalã a iei româneºti n-a
mai rãmas decât un pas mic
pentru om. Întâmplarea face sã
fi lucrat într-un domeniu adiacent creaþiei populare, când
Ion Nijloveanu ºi Angela Dumitrescu-Begu alcãtuiau colecþie dupã colecþie ºi când, la
Cezieni, primãvara, avea loc,
precum vã spun, ”Sãrbãtoarea
iilor”. Era pe-atunci un inginer
agronom ieºit din tipare, Tu-

dor Dãnacu, omul care a reuºit sã transforme micuþa aºezare ruralã în reper agroindustrial
ºi cultural producãtor de conserve ºi dulceþuri, dar ºi de cântece ºi dansuri populare, puse
în scenã de coregraful Dumitru Jumãtate, de la Centrul Judeþean al Creaþiei Populare ºi
al Miºcãrii Artistice de Masã.
Cum în Olt cãluºul se lua singur pe picioare, ceata în care
evolua ºi fiul inginerului Tudor Dãnacu avea sã cucereascã Londra prin regalul ei de
figuri împãmântenite despre
care, cu secole în urmã, se pronunþase ºi Dimitrie Cantemir.
Dar nu m-aº mira dacã unul ca
Tãriceanu, aliatul lui Dragnea,
ºi-ar trage opinci cu pinteni, ar
pune mâna pe bâta de vãtaf ºi
ar încinge o tarapana electoralã. Acolo, la Cezieni, în câmpia Romanaþilor, peste o sutã
de tinere ºi femei în toatã firea
se prindeau în hora iilor, din
care specialiºti ai Muzeului
Judeþean Olt (Ilie Rada ºi alþii) selectau ºi premiau cele mai
frumoase ºi originale dintre
piesele cusute de mânã. ªi asta
an de an! S-a ajuns la cea de-a
33-a ediþie, ceea ce înseamnã
cã dupã revoluþie s-a luat pauzã. Ca ºi la ”Sãrbãtoarea bujorului” de la Radomireºti, ca ºi
la Festivalul cãluºului de la
Caracal. Uneori, e adevãrat, în
fuga dupã modele nu doar româneºti, ci ºi de import, se recurgea la câte un fel de paradã
hollywoodeanã gen ”Miss Coteniþa”. Suna ca dracul, dar se
îngrãmãdeau pe ea ºi atei ºi
credincioºi, ºi tineri ºi bãtrâni.
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SPECIAL
de Marielena Popa
„Scrisoare deschisã cãtre parlamentari. Stimaþi Deputaþi ºi
Senatori,
Având în vedere lipsa de respect pe care o manifestã o bunã
parte dintre autoritãþile statului
faþã de cel mai important simbol naþional, DRAPELUL ROMÂNIEI, Biroul Executiv al
Partidului Socialist Român,
considerând cã se simte nevoia
responsabilizãrii celor care deþin o demnitate publicã, faþã de

Socialiºtii
propun
sancþiuni-ºoc
pentru
nerespectarea
drapelului
României

Într-o scrisoare deschisã, Partidul Socialist Român (PSR) înainteazã
tuturor parlamentarilor un proiect de lege prin care sunt sancþionate
drastic instituþiile ºi autoritãþile publice care nu respectã drapelul României, cel mai important simbol naþional. Sancþiunile prevãd amenzi de la
5.000 la 100.000 lei, precum ºi decãderea din funcþie, indiferent de
rangul ei. Socialiºtii mai propun ca arborarea drapelului României cu
gaurã sã fie pedepsitã cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. În cazul în care
niciun paramentar nu îºi va însuºi aceste propuneri, PSR, al cãrui lider
naþional este vâlceanul Constantin Rotaru (foto), anunþã cã va declanºa
acþiunea de strângere de semnãturi pentru promovarea acestui proiect
de lege prin iniþiativã legislativã cetãþeneascã.
simbolurile naþionale ºi faþã de
români, formuleazã urmãtorul
proiect de lege, dar, cum nu are
dreptul la iniþiativã legislativã,
îl înainteazã tuturor parlamentarilor cu speranþa cã cel puþin
un deputat sau un senator, ca sã
nu spunem toþi, aºa cum ar merita un asemenea proiect, sã ºi-l
însuºeascã ºi sã-l promoveze în
parlament. În caz contrar, vom
fi obligaþi sã declanºãm acþiunea de strângere a semnãturilor
necesare pentru promovarea
acestui proiect de lege prin iniþiativã legislativã cetãþeneascã.

Proiect
LEGE

pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 75 din 16/07/
1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului
naþional ºi folosirea sigiliilor cu
stema României de cãtre autoritãþile ºi instituþiile publice
Articol unic. Articolul 20 din
Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naþional ºi folosirea sigiliilor cu stema României de cãtre autoritãþile ºi
instituþiile publice, modificatã ºi
completatã, se modificã, prin
completare, ºi va avea urmãtorul conþinut:
Art. 20. Cetãþenii sunt datori
sã manifeste respect faþã de drapelul ºi imnul naþional al României ºi sã nu comitã niciun act
prin care s-ar aduce ofensã acestora.

a) Pentru nearborarea DRAPELULUI ROMÂNIEI, conform prevederilor articolelor 2
ºi 3 sau arborarea DRAPELULUI ROMÂNIEI într-o stare
evidentã de degradare, decolorat sau franjurat, se sancþioneazã conducãtorul unitãþii, instituþiei sau autoritãþii publice cu
amendã, de la 5.000 lei la
10.000 lei.
b) Pentru arborarea DRAPELULUI ROMÂNIEI într-o stare avansatã de degradare, rupt
sau sfâºiat, se sancþioneazã conducãtorul unitãþii, instituþiei sau
autoritãþii publice cu amendã,
de la 10.000 lei la 30.000 lei ºi
demiterea din funcþie.
c) Arborarea DRAPELULUI

ROMÂNIEI cu gaurã se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni
la 5 ani ºi demiterea conducãtorului unitãþii, instituþiei sau
autoritãþii publice din funcþie,
sau cu amendã, de la 50.000 lei
la 100.000 lei.
d) Participarea unui reprezentant al unei autoritãþi centrale a
statului la manifestãri unde sunt
drapele ale României cu gaurãatrage decãderea imediatã din
funcþie, indiferent de rangul ei,
director, primar, preºedinte al
unei autoritãþi, ministru, primministru, Preºedinte Camera
Deputaþilor, Preºedinte Senat
sau Preºedinte al României”, se
aratã în propunerea Partidului
Socialist Român.
www.indiscret.ro
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centre
multe
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Doljul, un judeþ
dificil din punct
de vedere social
În ciuda eforturilor depuse
de instituþie în ultimii ani, conducerea DGASPC Dolj spune
cã, la nivelul judeþului, unele
fenomene sociale nedorite sau accentuat. Este vorba, în
primul rând, de fenomenul
abandonãrii copiilor de cãtre
pãrinþii care decid sã plece la
muncã în strãinãtate, fenomen
care nu pare sã poatã fi eradicat prea curând. „Doljul se
confruntã cu o serie de fenomene sociale nedorite. Este
vorba despre fenomenul abandonului copilului, cu fenomenul pãrãsirii copiilor de cãtre
pãrinþii plecaþi la muncã în
strãinãtate, fenomenul exploatãrii prin muncã a copiilor ºi
cel de violenþã domesticã ºi
violenþã îndreptatã împotriva
copiilor. Noi facem eforturi
susþinute pentru prevenirea lor
ºi, în anumite cazuri, am avut
rezultate bune. Totuºi, ne-am
dori parteneriate mai strânse
cu autoritãþile locale pentru a
combate aceste fenomene.
Avem nevoie de implicarea lor
în acþiunile de prevenire a fenomenelor sociale nedorite“, a
declarat Stancu.

Doljul rãmâne un
judeþ cu o problematicã socialã complexã,
asta mai ales din
pricina numãrului
foarte mare de copii
abandonaþi sau cu
handicap. Tocmai din
acest motiv, Direcþia
Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, instituþie aflatã în subordinea Consiliului Judeþean Dolj, are o strategie de dezvoltare
pentru perioada urmãtoare care va aduce
serviciile de asistenþã
socialã mai aproape
de cei care au nevoie
de sprijin.

F

iind un judeþ mare, unde
existã foarte multe persoane care trãiesc în sãrãcie sau la limita ei, nu este de
mirare cã activitatea ºi resursele DGASPC Dolj sunt puse tot
mai des la încercare. „DGASPC
este o instituþie mare, cu mai
multe componente. Din fericire, instituþia noastrã are toate
cele 60 de structuri organizatorice licenþiate, precum ºi încã
cinci pentru care nu avem licenþã decoarece nu s-au elaborat
încã standardele. Aici vorbim
despre activitãþi care se desfãºoarã în pionierat, judeþul nostru fiind desemnat drept judeþpilot pentru foarte multe activitãþi care privesc asistenþa socialã. Dacã vorbim strict despre
protecþia copilului, trebuie sã
ºtiþi cã avem peste 400 de copii
care sunt în grija asistenþilor
maternali, peste 600 de copii
sunt plasaþi la rude ºi familii ºi,
de asemenea, avem copii ºi în
sistem rezidenþial: patru centre
de plasament pentru copiii cu
handicap ºi 20 de apartamente
ºi cinci case pentru copiii fãrã
handicap. Totdatã, avem ºi un
centru de primiri urgenþe pentru copii, acolo unde ajung copiii abandonaþi sau gãsiþi pe
stradã. Avem în plan înfiinþarea
www.indiscret.ro

unui al doilea centru de primiri
urgenþe. Avem identificatã locaþia ºi vrem sã o dãm în folosinþã
pânã la finalul anului 2020“, a
declarat Florin Stancu, directorul DGASPC Dolj. Acesta spune cã la nivelul judeþului existã
ºi cinci centre de recuperare ºi
reabilitare destinate celor peste
2.000 de copii cu handicap din
Dolj, cãrora li se adaugã ºi o
echipã mobilã care se deplaseazã la domiciliul copiilor cu handicap care nu pot ajunge la unul
dintre centre.

de spaþii de cazare ºi 100 de
spaþii destinate recuperãrii. De
asemenea, ne dorim dezvoltarea
a douã noi centre de reabilitare
ºi recuperare pentru tinerii cu
handicap, unul dintre aceste
centre va fi amenajat în oraºul
Cãlãraºi, în sediul unei foste

ºcoli, ºi altul la Ciuperceni, cu
o capacitate mai micã, tot în sediul unei ºcoli“, a declarat directorul DGASPC Dolj. Pentru
cele trei centre, CJ Dolj a alocat deja 3,5 milioane de lei în
bugetul pentru investiþii pe anul
2018.

Conform
directorului
DGASPC Dolj, la nivelul judeþului existã peste 1.500 de copii instituþionalizaþi, instituþia
confruntându-se cu peste 100
de noi cazuri de intrãri în sistem în fiecare an.

Obiective îndrãzneþe
pentru 2020
Florin Stancu spune cã instituþia pe care o conduce ºi-a propus, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj, sã extindã reþeaua
de centre destinate copiilor ºi
persoanelor cu dizabilitãþi.
„Vrem sã fim cât mai aproape
de cetãþeni, de cei care se aflã
într-o situaþie mai dificilã. Tocmai din acest motiv avem în
vedere amenajarea unui centru
de plasament pentru copiii cu
dizabilitãþi în oraºul Segarcea,
centru care sã aibã o componentã deschisã comunitãþii, cu 30

Florin Stancu
18 - 24 iulie 2018
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C

Paparudele, Tatãl Soarelui ºi
Muma Ploii, Sãptãmâna lui
Sântilie, încheierea seceriºului,
coliva, colacul ºi prima pâine
din noua recoltã de grâu.
Participã soliºtii: Mãdãlina
Stoica, Marius Gheorghe, Valentina Simion, Alexandru Lilea;
Liviu Olteanu ºi Taraful din Greceºti - Dolj; ansamblurile folclorice: „Liliacul“ din Baia de
Aramã - Mehedinþi, „Roua“ din
Cloºani - Padeº -Gorj, Ansamblul ªcolii Gimnaziale Izvoarele din Teleorman, „Doina Mischiului“ din Mischii - Dolj,
„Hora Desnãþuiului“ al Casei de
Culturã „Adrian Pãunescu“ din
comuna Bârca - Dolj, „Trandafirul“ al Casei de Culturã din oraºul Dãbuleni - Dolj, „Oltenaºii“

din Scãeºti - Dolj, „Dor cãlãtor“
din Craiova. Pe scena celei de-a
VII-a ediþii a Festivalului „Tradiþiile verii“ vine ºi Asociaþia
Vlahilor din Bulgaria cu obiceiuri specifice acestui anotimp.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

E

Publicitate

onsiliul Judeþean Dolj ºi
Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj,
cu sprijinul Primãriei ºi al Consiliului Local Municipal Craiova - parteneri ai evenimentului,
organizeazã vineri, 20 iulie
2018, începând cu ora 19:00,
Festivalul de datini ºi obiceiuri
„Tradiþiile verii“, ediþia a VIIa, în Piaþa Fraþii Buzeºti (Centrul Vechi).
Ansambluri ºi soliºti din judeþele Dolj, Gorj, Mehedinþi,
Teleorman, precum ºi Asociaþia Vlahilor din Bulgaria vor
prezenta obiceiuri întâlnite vara
în viaþa satului: Sânzienele sau
Drãgaica, Sânpetru de varã,

Festivalul de datini ºi
obiceiuri „Tradiþiile verii“
în Centrul Vechi

18 - 24 iulie 2018

Ce avem de fãcut?

conomia româneascã –
o spun cifrele – a crescut cu 24% de la preluarea guvernãrii de cãtre Coaliþia din care ALDE face parte.
Pe criteriul PIB-ului la paritatea puterii de cumpãrare, România devine a noua þarã din
UE, depãºind în acest an Suedia, iar dacã menþinem ritmul
unei creºteri de minimum 4%
anual, e posibil sã devenim a
opta în 2020, depãºind ºi Belgia.
Pe de altã parte, tot conform
cifrelor statistice, Doljul are o
valoare a PIB-ului de 5,39 miliarde euro, ceea ce îl plaseazã
în primele 10 judeþe din þarã.
Cu toate acestea, la nivel
naþional România continuã sã
fie pe primul loc în UE la rata riscului de sãrãcie, iar Doljul între judeþele fruntaºe la
ºomaj (8,8%) ºi campion la
numãrul persoanelor care primesc ajutor social (14.462).
De asemenea, suntem þara în
care 42,6% dintre persoanele
de peste 65 de ani suferã de
deprivare materialã/sãrãcie, în
vreme ce media europenã e
mult în spate la 12,8%.
Toate aceste date ne aratã cel
puþin douã lucruri clare. În primul rând, cã e loc de mult mai
bine în transferul creºterii economice în buzunarele românilor, în calitatea vieþii lor. În al
doilea rând, cã trebuie sã regândim modul în care vom înþelege sã încurajãm munca ºi
modul în care putem construi
o dezvoltare mai echilibratã a
regiunilor þãrii.
De aceea, perioada a doua a
mandatului Coaliþiei PSDALDE trebuie sã se concentreze pe o creºtere consolidatã a
economiei care sã se regãseascã în creºterea veniturilor ºi în
dezvoltarea armonioasã a þãrii.
Multiplicarea investiþiilor
strãine directe, implicarea statului în câteva proiecte mari de
dezvoltare economicã în perioada imediat urmãtoare, reducerea majorã a deficitului la
pensii, creºterea ratei de colectare la bugetul de stat, creºterea ratei de absorbþie a banilor

europeni sunt elemente care
vor concura la menþinerea
unui ritm bun al economiei ºi
la realizarea pe aceastã bazã a
celor enunþate mai sus.
Condiþie esenþialã pentru
crearea de noi locuri de muncã mai bine plãtite, pentru
creºterea salariilor ºi a pensiilor. Din aceastã perspectivã,
ideea dublãrii pensiilor în euro
a punctului de pensie pânã la
sfârºitul lui 2020 trebuie privitã ca o posibilitate realistã.
În general, în perioada urmãtoare atenþia faþã de pensionari trebuie sã fie o temã
principalã alãturi de încurajarea tinerilor sã aleagã România ca destinaþie pentru profesia ºi viaþa lor.
Va trebui însã sã înþelegemcã rezolvarea problemei pensionarilor nu înseamnã exclusiv creºterea punctului de pensie. Servicii medicale adaptate nevoilor unei populaþii îmbãtrânite, ridicarea plafonului
de venituri pânã la care pensionarii sã beneficieze de medicamente compensate 90%,
transport în comun mai sigur
ºi adaptat nevoilor lor, grija
comunitãþii pentru seniorii singuri, toate acestea între altele,
vor putea creºte gradul de satisfacþie al celor în vârstã.
Aºtept cu interes dezbaterea
noii Legi a Pensiilor prin care
sã reaºezãm sistemul pe baze
corecte, echitabile pentru toþi
cei care au contribuit o viaþã la
sistemul public de pensii, dar
care sã ºi încurajeze participarea la Pilonul II care ar putea
aduce venituri suplimentare la
ieºirea de pe piaþa muncii.
Apropo de lege, susþin de pe
acum ideea (promovatã de reprezentanþi ai ALDE, dar ºi de
ministrul muncii) ca perioadele stagiului militar, ale studiilor universitare (facultate,
masterat, doctorat) sã fie asimilate vechimii în muncã.
Cred cã astfel de teme ar trebui sã fie pe agenda publicã în
perioada urmãtoare. Cu siguranþã, încetarea rãzboiului româno-român va ajuta enorm
ca acest lucru sã se întâmple.
www.indiscret.ro
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continuã investiþiile
în spitalele craiovene
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ncepute în primul mandat
de primar al actualului ministru al muncii ºi justiþiei
sociale, Lia Olguþa Vasilescu,
investiþiile în reabilitarea ºi
modernizarea unitãþilor sanitare din subordinea municipalitãþii craiovene rãmân o prioritate ºi pentru actuala administraþie. De aceastã datã, eforturile financiare s-au îndreptat
cãtre Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, acolo
unde au fost modernizate saloanele destinate pacienþilor de
sex masculin, iar curtea unitãþii medicale a trecut printr-un
proces de reamenajare.
„Continuãm seria investiþiilor în tot ceea ce înseamnã sistemul de sãnãtate. Aici a fost o
investiþie realizatã de conducerea spitalului, iar noi am asigurat fondurile necesare, care
s-au ridicat la 275.000 de lei.
S-au schimbat instalaþiile elec-

terapie, proceduri extrem de
necesare având în vedere cã listele de aºteptare pentru clinica
de recuperare sunt de ºase luni
ºi þinând cont cã pacienþii din
neurologie trebuie imediat duºi în secþia de recuperare. Din
pricina lipsei de spaþiu, acum nu
putem sã îi primim imediat ºi
din aceastã cauzã existã liste
lungi de aºteptare“, a precizat
managerul spitalului.

Î

Genoiu: Se lucreazã
pentru îmbunãtãþirea
condiþiilor ºi în
celelalte spitale

trice ºi sanitare, s-a montat un
sistem antiefracþie pentru protecþia pacienþilor, s-au realizat
grupuri sanitare antidistrugere
în saloanele de urgenþã. Asta pe
lângã o cosmetizare atât inte-

rioarã, cât ºi exterioarã a acestui corp de clãdire”, a afirmat
primarul Mihail Genoiu, care
a adugat cã se lucreazã deja la
urmãtorul proiect, anume construirea unei clãdiri destinate
recuperãrii neurologice. „A
fost o solicitare a spitalului.
Este o specialitate nouã de care
este mare nevoie. Este avansatã o sumã de aproape 150.000
de lei, bani necesari pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru noua clãdire“, a mai
spus primarul Craiovei.

Procesul
de modernizare
continuã
La rândul sãu, managerul Spitalului de Neuropsihiatrie Cra-

iova, Anca Tudor, a declarat cã
investiþiile în modernizarea unitãþii sanitare vor continua. „Pe
lângã saloanele finalizate acum,
suntem în curs de finalizare cu
etajul 3 al clãdirii de neurologie unde s-au realizat lucrãri de
igienizare ºi se monteazã instalaþia de climatizare. Acest lucru
este foarte important pentru pacienþii neurologici. Însã proiectul nostru de anvergurã este clinica de recuperare neurologicã.
Este o clãdire cu patru etaje, la
parterul cãreia sperãm ca sã
deschidem ºi un centru de imagisticã cu RMN ºi CT. La etajele superioare vom avea saloanele clinicii deja existente de
neurologie, cu o bazã hidro, cu
masaj, cu tot ceea ce înseamnã
proceduri de electro ºi de fizio-

Aºa cum am precizat la început, investiþiile în spitalele craiovene rãmân o prioritate pentru municipalitate. O confirmã
chiar primarul Mihail Genoiu,
care spune cã în prezent se realizeazã lucrãri la Spitalul „Victor Babeº“ ºi, în curând, vor începe lucrãri ºi la Secþia de hematologie a Spitalului „Filantropia“. „Vom avea, în zilele
urmãtoare, o inaugurare de reparaþii la Spitalul Victor Babeº.
La Filantropia a fost adjudecatã licitaþia de reamenajare ºi reconsolidare a clãdirii destinate
Secþiei de hematologie, o investiþie de peste 2,5 milioane lei.Începe partea de execuþie efectiv, pentru cã proiectarea este
deja realizatã ºi cât de curând
vom avea ºi recepþionarea Studiului de Fezabilitate reactualizat pentru fonduri europene de
la Ambulatoriul Spitalului Filantropia. Sperãm sã îl avem
în ºedinþa de consiliu din luna
iulie pentru a fi deja depusã documentaþia pentru accesarea de
fonduri europene”, a adãugat
Genoiu.

Colaborare între Universitatea din Bourgogne
ºi Universitatea din Craiova
n prima jumãtate a anului
2018, Universitatea din
Craiova, prin Facultatea de
Mecanicã - Centrul de cercetare pentru Materiale composite
pentru structuri statice, dinamice ºi biofuncþionale realizate
prin metalurgia pulberilor ºi
tehnologii conexe (ComIng), a
gãzduit Universitatea din Bourgogne - Franþa, prin Institutul
Superior de Automobile ºi
Transporturi (ISAT), în baza
acordului bilateral în cadrul
programului ERASMUS+.
Astfel, pe perioada celor ºase

Î
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luni, studenþii francezi Benjamin Daiguebonne, Antoine Letrong ºi Mickael Fiakaifonu au
desfãºurat un program de internship în vederea realizãrii proiectelor de licenþã, respectiv disertaþie master în domeniile:
tehnologia de injecþie de medie/
joasã presiune de pulberi biocompozite pentru dispozitive
medicale miniaturizate (coordonator conf. dr. ing. Gabriela
Sima), monitorizarea structurilor oþelurilor inoxidabile duplex
prin tratamente termice complexe (coordonator conf. dr. ing.

Cristina Teiºanu) ºi tehnologia
de fabricaþie 3D printing pentru fabricarea de tipologii avansate de implanturi dentare (coordonator prof. dr. ing. Oana
Gîngu).
Rezultatele ºtiinþifice obþinute au fost prezentate în cadrul
sesiunii de susþinere a proiectelor de licenþã, respectiv disertaþie de master la ISAT (iunie
2018), fiind apreciate atât calitatea stagiului efectuat, cât ºi
potenþialul existent la Universitatea din Craiova, ceea ce
permite dezvoltarea în conti-

nuare, la un nivel superior, a
colaborãrii dintre aceste enti-

taþi de educaþie superioarã ºi
cercetare aplicatã.
18 - 24 iulie 2018
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Lansare de carte la Biblioteca ”Aman”

B

iblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” gãzduieºte miercuri,
18.07.2018, începând cu ora 15:00, în sala
„Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului „3
Teorii despre toate lucrurile”, autor Ellis H. Potter.
Ellis H. Potter este speaker, consilier ºi profesor. A susþinut conferinþe pentru grupuri diverse,
în diferite pãrþi ale lumii, cu privire la subiecte de
ultimã orã, de la autoritate ºi epistemologie la diferite perspective asupra lumii. A crescut în Statele Unite ale Americii, dar ºi-a petrecut cea mai
mare parte a vieþii în Europa.
Ellis Potter a fost un copil neobiºnuit. La vârstã
de 13 ani citea mai mult despre religii comparate,
cãuta adevãrul, punea întrebãri de genul: „Cât de
departe este departe? Cine este Dumnezeu?”, gãsea creºtinii plictisitori, aºa cã a cãutat alte filosofii ºi religii. Astfel, i-a descoperit pe “Zen Budiºti”,
adepþii întrebãrilor radicale, oameni care gândeau
în termeni absolutiºti, dedicându-se Zen Budismului pentru urmãtorii 15 ani, în calitate de cãlugãr
budist. În 1976, dupã mai multe întâlniri ºi discuþii cu dr. Francis Schaeffer, Ellis Potter a devenit
creºtin.

ECONOMIE

Leul ºi-a luat o pauzã
de la scãdere

C

almarea tensiunilor
politice locale, prin
demiterea ºefei DNA,
a oferit leului posibilitatea sã îºi
stabilizeze poziþia faþã de euro,
care a atins în 21 iunie maximul sãu istoric de 4,6695 lei.
Posibilitatea ca euro sã atingã pragul de 4,7 lei ar fi pus
banca centralã, în opinia analiºtilor de la ING Bank, în situaþia de a injecta în piaþa valutarã circa 2,5 miliarde euro
în ultimele douã luni. De altfel, valoarea sumei aduce
aminte de perioada iulie – septembrie 2012, atunci când a
fost suspendat fostul preºedinte Bãsescu.
Cursul euro a început perioada la 4,6587 lei, iar dupã o
creºtere la 4,6607 ea a fost încheiatã la 4,6550 lei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile s-au
realizat în culoarul 4,652 –
4,657 lei
Cursul dolarului american a
crescut de la 3,9738 la 4,0064
lei, pentru a încheia intervalul
la 3,9774 lei.
Moneda elveþianã s-a depreciat pe pieþele internaþionale la
1,164 – 1,172 franci/euro, iar
media ei a scãzut de la 4,0032
la 3,9781 lei, la sfârºitul perioadei.
Evoluþia leului din urmãtoarele sãptãmâni va fi influenþatã de nivelul aversiunii faþã de
risc, care poate creºte în condiþiile în care rãzboiul comercial dintre Statele Unite ºi China se va amplifica, având în
vedere cã excendentul comercial chinezesc cu SUA din iunie s-a ridicat la 30 miliarde
dolari.
Un rol important îl vor avea
ºi politicile monetare ale marilor bãnci centrale. O creºtere
a dobânzilor-cheie va reduce
interesul pentru monedele
emergente, cum este ºi leul.
Creºterea zilnicã a ratelor la
creditele contractate de români

a încetinit, dupã ce BNR a dat
un semnal pozitiv pieþii menþinând dobânda sa de politicã
monetarã la 2,5%, mizând pe
scãderea inflaþiei, care a încheiat luna trecutã la 5,4%.
La sfârºitul perioadei, indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor
la majoritatea creditelor în lei,
a stagnat la 3,35%, iar cel la
ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare,
la 3,47%, cel mai ridicat nivel
începând cu 21 martie 2014.
Indicele ROBOR la 9 luni s-a
oprit la 3,51%, iar cel la 12
luni la 3,56%.
Perechea euro/dolar a coborât de la 1,1788 dolari, maxim
al ultimei luni, la 1,1613 dolari, pentru ca la sfârºitul perioadei sã urce la 1,1726 dolari, investitorii alegând prudenþa înainte de întâlnirea între preºedinþii Donald Trump
ºi Vladimir Putin.
Dolarul a profitat de declaraþiile preºedintelui Fed, Jerome Powell, conform cãrora
faptul cã piaþa muncii este robustã ºi nivelul inflaþiei din
SUA se plaseazã aproape de
þinta propusã sunt motive solide pentru continuarea procesului de majorare a dobânzii
de politicã monetarã din Statele Unite.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg valora
la sfârºitul intervalului
6.367,14 dolari.
Valoarea bitcoin ar putea
suferi modificãri ca urmare a
faptului cã autoritãþile de reglementare internaþionale au
prezentat un cadru pentru monitorizarea riscurilor asociate
monedelor nevirtuale, chiar
dacã ele nu reprezintã în prezent un pericol major pentru
stabilitatea financiarã.
Analiza cuprinde
perioada 10 – 16 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.
18 - 24 iulie 2018
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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Roºiile olteneºti
cuceresc România
de Mihaela Bobaru

L

egumicultorii olteni bat
record dupã record. Deºi
cultivã cam tot ce înseamnã legume autohtone, ei sau specializat în tomate. Dacã
în alte judeþe abia de se gãsesc
câteva sute care au ales sã acorde o atenþie sporitã cultivãrii roºiilor pentru a pune mâna pe cei
3.000 de euro oferiþi de Guvern,
la Olt, numãrul fermierilor înscriºi în „Programul Tomata” a
sãrit de câteva mii. Ei au livrat
pe piaþã, doar în cadrul acestui
an, peste 7.500 de tone de roºii.
Ca bonificaþie, au oferit consumatorilor din întreaga þarã roºii
gustoase ºi extrem de atractive.
Unii au ales sã vândã celebrele
roºii „cu þâþã” cunoscute drept
roºii de Izbiceni, alþii au optat
pentru „inimã de bou”, „roºia
portocalã” sau pentru cea „de
ciocolatã”. Au existat însã ºi
câþiva legumicultori care au oferit celor interesaþi roºii gigant,
a cãror greutate depãºea cu mult
jumãtate de kilogram. Interesant
este cã oferta bogatã ºi diversificatã a cultivatorilor de tomate
din cel mai mare bazin legumicol din þarã a fost una la mare
cãutare.

Campioni la
programul „Tomata”
„Programul Tomata s-a dovedit încã de anul trecut, de când
a fost iniþiat de ministrul Petre
Daea, drept unul de succes.
Numãrul legumicultorilor din
judeþ care s-au înscris în program a fost încã de la început
unul foarte mare, dar al celor
înscriºi acum a depãºit orice
aºteptãri, chiar ºi pentru noi care
ºtiam ce fel de fermieri avem,
cât de pasionaþi ºi experimentaþi sunt în producerea de legume, în special de roºii. Avem
înscriºi în program peste 4.000
de fermieri, 3.800 dintre ei au
fost în ciclul întâi de producþie.
Cu doar câteva excepþii, ei au
reuºit sã-ºi depunã documentele care dovedeau comercializarea celor 2.000 de kilograme ºi
www.indiscret.ro

au intrat în posesia banilor.
Restul de fermieri vor face dovada valorificãrii tomatelor în
lunile noiembrie ºi decembrie ºi
apoi vor primi ºi banii”, a declarat directorul Direcþiei Agricole Olt, Dragoº Drãghicescu.
Fermierii din Olt au vândut pe
piaþã în aceastã primãvarã ºi
început de varã peste 75.000 de
tone de tomate din soiurile timpurii ºi extratimpurii.
„Roºiile valorificate pe pieþele din întreaga þarã de legumicultorii olteni înscriºi în Programul Tomata sunt unele autohtone, chiar dacã în mare parte seminþele au fost achiziþionate din
Bulgaria. Adevãrul este cã, la un
moment dat, dupã revoluþie,
bulgarii au luat roºia de Izbiceni
ºi au omologat-o. Acum noi o
producem, dar fãrã a o mai putea omologa. Este acea roºie cu
gust deosebit, alungitã la vârf.
Au mai fost valorificate roºii
din hibrizi produºi în þarã, dar
cantitãþile nu se comparã cu cele
mai cunoscute tomate olteneºti.
Au fost fermieri care au produs
roºiile cunoscute sub denumirea de «inimã de bou», roºiile
roze, cele de «ciocolatã» ºi chiar
roºiile «portocalã». Gustul fiecãrui soi este special, deºi diferã. Studiile au arãtat cã gustul
deosebit este dat de modul în
care se produc, dar ºi de compoziþia solului. În bazinele legumicole din Olt, în cele douã,

Ion Anuþa

avem un sol de cea mai bunã
calitate. În plus, roºiile produse
de fermierii din judeþ sunt cât
mai aproape de cele produse de
bunicii noºtri cu mulþi ani în
urmã, fãrã prea multe chimicale. La mare preþ este gunoiul de
grajd. Pentru a face rost de ele,
fermierii legumicultori de viþã
veche fac tot felul de înþelegeri
cu locuitorii din judeþ care deþin animale ºi pãsãri. Le iau bãlegarul ºi le dau la schimb rãsad de roºii ºi îi învaþã cum sã
le cultive pentru a obþine o producþie bunã ºi a avea tomate de
calitate”, ne-a mãrturisit adjunctul Direcþiei Agricole, Ion Anuþa.

Roºii de toate
modele ºi de toate
mãrimile
Dupã ce au devenit cunoscuþi
pentru roºiile gustoase, legumicultorii olteni vor sã arate tuturor ce roºii speciale produc. Ca
sã-i obiºnuiascã sã facã salate
curcubeu, mulþi dintre ei au început sã le ofere cumpãrãtorilor, pe lângã tomatele tradiþionale, ºi câte ceva din roºiile speciale. Vor ca astfel sã li se simtã
gustul ºi sã ºi-l dezvolte. Unii
le dau chiar ºi informaþii legate
de eventualele afecþiuni pe care
aceste tomate nou apãrute pe
piaþã le pot vindeca sau informaþii cu privire la afecþiunile pe
care le pot preveni. Potrivit
acestora, cea mai cunoscutã „roºie terapeutic” este cea de „ciocolatã”. Producãtorii olteni susþin cã consumul constant al
acesteia duce la reducerea nivelului glicemiei. Pentru a fi cât
se poate de convingãtori, oamenii invocã celor interesaþi ºi o
serie de studii fãcute de cãtre
firmele specializate din þarã ºi
strãinãtate.
Pe lângã tomatele cu efecte
terapeutice, oltenii au început sã
producã ºi roºii impresionante
prin dimensiune. Aºa se face cã
au ajuns sã se laude cu tomatele ce depãºesc un kilogram bucata. Deºi e greu de crezut cã ar
fi foarte mulþi interesaþi de ele,

legumicultorii susþin contrariul.
„Am luat sãmânþa de roºii de
la Indagra. Am luat mai multe
soiuri. La un moment dat, din
greºealã, am amestecat sãmânþa. Pentru cã nu mai aveam de
unde lua alta, am pus-o ºi am
fãcut rãsadul aºa cum a ieºit,
amestecat. La plantare a fost
cam greu sã deosebim plantele
ºi le-am pus cum s-a nimerit.
Acum, iatã ce minunãþie de roºii am în solar. Am roºii de toate culorile ºi mãrimile, dar cel
mai important este cã sunt foarte gustoase. Indiferent pe care
le-ai tãia, gustul este deosebit.
ªi, în plus, sunt naturale. Nu leam dat decât gunoi. La început
gãinaþ de pãsãri ºi apoi bãlegar
de la vaci, porci ºi oi, amestecat. Roºia de care aþi aflat dumneavoastrã a avut aproape 1,4
kilograme, dar am mai avut înainte una de peste 1,5 kilograme.
Mã uitam la ea, mã uitam la cântar ºi nu-mi venea sã cred ce
minunãþie am în grãdinã. Acum
sunt multe roºii mari de 800,
900 sau 1 kilogram, dar sunt
verzi. Poate când se coc vor fi
mai mari”, a declarat Iulian Spânu din Pleºoiu. Dupã ce s-a aflat
de roºiile sale gigant, gospodãria s-a transformat în loc de pelerinaj. Oamenii vin, se minuneazã ºi îl roagã sã-i dea seminþe
pentru a avea ºi ei în grãdinã
„tomate de revistã”.

Legumicultorii în
concurs pentru
putina cu brânzã
Dacã guvernanþii îi încurajeazã sã producã tomate în cantitãþi cât mai mari ºi pentru o cât
mai lungã perioadã din an, Asociaþia Tinerilor Fermieri, condusã de Florin Ciobanu, consilierul ministrului agriculturii, Petre Daea, îi stimuleazã prin tot
felul de concursuri sã scoatã pe
piaþã legume excepþionale. Ultimul lansat este cel privind cea
mai mare tomatã produsã în Olt.
Cel care va face dovada cã a
produs cea mai mare roºie va fi
rãsplãtit cu o putinã de telemea
de Sibiu, cã tot merge bine ro-
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ºia cu brânzã. În plus, va primi
ºi un premiu de 500 de euro pe
care sã-i investeascã în viitoarele culturi ca sã scoatã pe piaþã
legume de cea mai bunã calitate. Premierea va avea loc în
toamnã, de Ziua recoltei. Chiar
dacã premiul va fi oferit de asociaþie, el va fi înmânat chiar de
ministrul Daea.
Asociaþia Tinerilor Fermieri
din Olt nu doar cã-i stimuleazã
pe fermierii legumicultori sã se
ia la întrecere care produce cea
mai mare cantitate de tomate de
pe aceeaºi suprafaþã sau cele
mai speciale tomate, dar îi ajutã ºi sã-ºi valorifice la un preþ
cât mai bun recolta. Aºa se face
cã mai întâi le-a dat o mânã de
ajutor sã înfiinþeze primele
CAP-uri de modã nouã. Cum
primul pas a fost fãcut, urmeazã acum negocierile cu marile
lanþuri alimentare pentru ca legumicultorii sã livreze marfa
cãtre acestea. Ce nu se poate
vinde la calitate superioarã se
poate duce cãtre firmele de procesare a legumelor, în acest sens
fiind stabilite deja contacte.
Ajutaþi au fost legumicultorii
care s-au asociat ºi pentru a pãtrunde pe piaþã. Asociaþia condusã de Ciobanu a concesionat
o mare parte din tarabele din
cele mai importante pieþe din
Slatina pe care le-a pus la dispoziþia producãtorilor. Pentru ai aduce aproape pe cumpãrãtori
de producãtori a fost iniþiat ºi
un program social destinat
vârstnicilor. Ei pot cumpãra în
ziua de luni a fiecãrei sãptãmâni
tot felul de legume ºi fructe autohtone la preþ cu 10% mai mic.
Cei care cumpãrã pot participa
la o tombolã. Câºtigãtorii acesteia primesc la finele sãptãmânii câte cinci kilograme de legume. Iar numãrul celor care se
bucurã de un astfel de cadou nu
este deloc mic.
„În acest fel au de câºtigat ºi
pensionarii care au venituri insuficiente pentru nevoile lor, dar
ºi producãtorii care atrag aceastã categorie. În loc sã se ducã în
marketuri, vin la piaþã. Aici
cumpãrã mai ieftin ºi se pot numãra ºi printre câºtigãtorii tombolei. Sperãm sã-i obiºnuim pe
cumpãrãtorii slãtineni sã achiziþioneze legume ºi fructe direct
de la producãtori. Acum nu doar
cã sunt mai proaspete, dar au în
acest fel ºi un preþ comparabil
cu cel din marketuri”, a mai
spus Florin Ciobanu, preºedintele Asociaþiei Tinerilor Fermieri. Dacã experimentul de la
Slatina cu programul social va
prinde, atunci el se doreºte a fi
extins în tot judeþul ºi chiar în
þarã.
18 - 24 iulie 2018
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ACTUALITATE

întrerupe apa
apa
APAVIL
APAVIL întrerupe
potabilã
potabilã pe
pe câteva
câteva strãzi
strãzi
din Râmnicu Vâlcea

C

a urmare a executãrii
lucrãrilor de conectare
a reþelei PEHD D 355
mm din ªtirbei Vodã cu reþeaua
OL D 500 mm din Carol I, cât
ºi PEHD D 110 mm din Gabriel
Stoianovici ºi Pãtraºcu Vodã, vã
comunicãm urmãtoarele:
În data de 19.07.2018, între
orele 900 – 1800, se va întrerupe
furnizarea apei potabile la consumatorii existenþi în municipiul Rm. Vâlcea pe strada Carol I (de la Episcopie pânã la
Mall), strada Popa ªapcã, strada Al. Boicescu, strada cpt. Negoescu, strada Col. Bãdescu,
strada Pinilor, strada Gabriel
Stoianovici, strada Pãtraºcu
Vodã, strada ªtirbei Vodã (de la
Carol I pânã la Parc Zãvoi) ºi
imobilele din Cartierul Zãvoi.
În aceastã perioada orarã,
echipele de intervenþie ale APAVIL SA vor face eforturi susþinute pentru remedierea situaþiei
neplãcute în cel mai scurt timp
posibil.

Pentru asigurarea parametrilor de potabilitate a apei din reþea certificaþi prin buletine de
analizã a apei în secþiunea de intervenþie (înainte ºi dupã spãlarea reþelei), angajaþii APAVIL
SA vor efectua purjãri în zona
respectivã ºi în zone adiacente
în care existã posibilitatea modificãrii parametrilor de potabilitate.
Recomandãm ºi consumatorilor afectaþi ca, imediat dupã
pornire, sã lase sã curgã cantitatea de apã necesarã eliminãrii
apei cu impuritãþi produse ca
urmare a întreruperii furnizãrii
apei.
Cheltuielile ocazionate de
cantitatea de apã eliminatã vor
fi suportate de cãtre APAVIL SA
în urma unor solicitari scrise ale
beneficiarilor, confirmate de
specialiºtii societãþii noastre.
Vã mulþumim pentru înþelegere!
DIRECTOR GENERAL,
ing. Gigi Preduº

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.

Publicitate

Publicitate

Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
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Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Festivalul „Puppets 13
Occupy Street“ pune
stãpânire pe Craiova

Ediţia a V
-a, Ear
V-a,
Earth
augustt - 1 sep
septtembrie
th Edition, 25 augus

CULTURÃ

”Puppets Occupy
Street”, primul ºi
unicul festival de arta
animaþiei din România, derulat exclusiv
în spaþii neconvenþionale ºi care aduce la
un loc doar artiºti
independenþi ºi trupe
private, se pregãteºte
sã ocupe din nou
strãzile Craiovei, în
deja cunoscuta perioadã 25 august - 1
septembrie, cu cea
de-a V-a ediþie.

n 2018, pãpuºari din lumea
întreagã, pãpuºi uriaºe,
care alegorice, spectacole
pe strãzi, în parcuri, grãdini,
pieþe publice, ateliere, expoziþii situeazã Pãmântul în centrul
universului ”Puppets Occupy
Street” ºi anunþã închiderea
conceptului cu poveºti, întâmplãri ºi creaþii care au pus în
valoare elementele primordiale – Apa, Focul, Aerul – sub
semnul cãrora s-au aflat ultimele trei ediþii ale festivalului.
”Puppets Occupy Street” este
organizat de Teatrul Colibri ºi
finanþat de Primãria ºi Consiliul Local Municipal Craiova,

ediþia cu numãrul 5 a Festivalului ”Puppets Occupy Street”
companii de teatru private ºi
artiºti independenþi din 17 þãri.
”Puppets Occupy Street” Earth Edition 2018 înseamnã
aproape 400 de evenimente,
oferite gratuit publicului, desfãºurate concomitent în 21 de spaþii, faþã de ediþia pilot din 2014,
când în cele 8 zile de festival sau organizat 85 de evenimente.
Creat pentru comunitate, fes-

tivalul continuã ºi în acest an
misiunea începutã în 2014, aceea de a asigura publicului acces
la educaþie prin teatrul de animaþie, prin care de asemenea
urmãreºte sã dezvolte schimburile interculturale între Craiova
ºi alte oraºe ale lumii ºi sã atragã noi categorii de public din
diverse medii culturale.
”Puppets Occupy Street” a
reuºit sã câºtige încrederea ºi
simpatia craiovenilor, devenind
evenimentul pe care ºi l-au asumat ca fiind al lor, pe care îl aºteaptã cu încântare ºi curiozitate ºi pentru care primesc în fiecare an admiraþia ºi recunoºtinþa organizatorilor. Participarea
extraordinarã a publicului este
motorul care pune anual în miºcare acest maraton al artei animaþiei în capitala Olteniei.

Î

bucurându-se de susþinerea partenerilor tradiþionali din domeniile public ºi privat: regii autonome, instituþii de culturã,

forþe de ordine, precum ºi a unui
numãr tot mai important de voluntari ºi sponsori.
ªi-au anunþat participarea la

O craioveancã a luat notã de excepþie la Bac!
ntr-o societate în care beizadelele potentaþilor vremii þin capul de afiº cu escapade nocturne la bordul unor
bolizi de zeci ºi sute de mii de
euro, Indiscret în Oltenia supune atenþiei publice un caz extraordinar, dacã nu prin singularitatea sa, atunci cu siguranþã pentru raritatea cu care este întâlnit. Fiica deputatului PSD Florin Stancu, ªtefania, a absolvit
examenul de Bacalaureat cu
media generalã 9,81, obþinând
astfel al nouãlea rezultat ca valoare în judeþul Dolj. Cu nota
10 la Istorie, nota 10 la Logicã
ºi 9,45 la Limba ºi Literatura
Românã, proaspãta absolventã

Î
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a Colegiului Naional „Carol I“
este în fericita ipostazã de a fi
admisã la douã dintre cele mai
importante universitãþi din Marea Britanie: King`s College
London ºi Queen Mary University of London. Totuºi, tânãra
craioveancã a ales sã îºi continue studiile în cadrul Academiei
de ªtiinþe Economice din Bucureºti, unde va urma cursurile
Facultãþii de Finanþe-Bãnci ºi,
în paralel, va frecventa ºi cursurile Facultãþii de Drept din
cadrul Universitãþii craiovene.
ªi totuºi, mai existã un dram de
speranþã pentru aceastã þarã!
(A. Popa-Gãvãneºti)
18 - 24 iulie 2018
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Sub oblăduir
ea adminis
tr
aţiei locale condusă de primar
ul Mihail Genoiu,
oblăduirea
administr
traţiei
primarul
banii publici sunt dosiţi de conducer
ea clubului sspor
por
tiv al municipalităţii
conducerea
portiv

SPORT

de Cosmin Pretorian
n urmã cu douã sãptãmâni,
într-un exerciþiu de transparenþã fãrã precedent,
Universitatea Craiova, club privat de fotbal care a scos mii de
craioveni în stradã la începutul
verii, ºi-a publicat pe site bugetul de venituri ºi cheltuieli
pentru sezonul recent încheiat.
Pe înþelesul tuturor suporterilor,
sumele au fost clar defalcate,
atât la cheltuieli, cât ºi la încasãri, demersul fiind unanim
apreciat nu numai în Craiova,
ci ºi în toatã þarã. În acelaºi
timp, SCM Craiova, clubul finanþat de cãtre Primãria Craiova din banii noºtri, ai tuturor,
refuzã sã punã la dispoziþie
aceste date, ignorând de luni
bune mailul primit din partea
publicaþiei noastre.

Î

Bugetele echipelor,
secret de stat
De altfel, situaþia financiarã a
clubului primãriei este un subiect tabu pentru oricine îndrãzneºte sã întrebe. Nimeni nu ºtie
exact cum sunt împãrþiþi banii
alocaþi de consiliul local clubului, nici mãcar consilierii locali
nu au cunoºtinþã despre modul
în care sunt cheltuite peste 2
milioane de euro bani publici.
Niciodatã nu au fost fãcute publice sumele defalcate pe secþii,
pentru handbal, baschet, volei
sau box, cum niciodatã nu s-au
fãcut publice obiectivele acestor
echipe. Aºa se face, spre exemplu, ca la baschet echipa muni-

de ordine la SCM Craiova
Opaci precum o societate secretã care atenteazã la ordinea constituþionalã a statului român,
mai-marii Sport Clubului Municipal Craiova
persistã în a încãlca prevederile legale în vigoare cu privire la informaþiile de interes public. Se
împlinesc mai bine de trei luni de când au
primit din partea publicaþiei noastre o solicitare
în baza legii 544/2001, în care solicitam informaþii cu privire la bugetele echipei de baschet a
clubului, însã nici pânã în prezent nu am primit
un rãspuns. Mai mult decât atât, deºi factorii de
decizie din Primãria Craiova, precum primarul
Mihail Genoiu, viceprimarii Cosman ºi Bãrãgan
ºi administratorul public Sorin Manda au cunoºtinþã de aceastã situaþie de sãptãmâni bune,
secretomania ilegalã a angajaþilor clubului
plãtiþi generos din fonduri publice, în frunte cu
directorul pensionar Nicolae Pascu ºi eminenþa
cenuºie Petriºor Albu, este în continuare giratã
în bãtaie de joc faþã de plãtitorul de taxe craiovean!
cipalitãþii sã meargã din rãu în
mai rãu, dar nimeni sã nu facã o
evaluare obiectivã dacã existã
probleme de management al directorului sportiv Marius Toma,
un apropiat al conducerii clubului în ultimii cinci ani, sau avem
de-a face cu o subfinanþare cronicã a acestei secþii, cândva, nu
cu mult timp în urmã, un simbol
al urbei. Nici la volei feminin nu
ºtim câþi bani „se toacã“ pentru
a întreþine o echipã mediocrã, în
timp ce clasarea neaºteptat de
slabã a echipei de volei masculin ar putea sã se datoreze fie in-

competenþei mai-marilor clubului, fie unei „sugrumãri“ financiare a clubului.

Bani negri în sportul
craiovean?
Secretomania clubului, giratã de conducerea Primãriei Craiova, poate avea drept scop tocmai ascunderea unor defecte
manageriale majore. Nu poþi
trage la rãspundere pe cineva
pentru rezultate sportive mediocre atât timp cât habar nu ai
care-i sunt resursele financiare
ºi obiectivele. Nimeni nu-ºi asu-

mã nimic, în timp ce bani mulþi
pentru un oraº cu un buget atât
de mic, aºa cum este Craiova,
sunt împãrþiþi la secret de doitrei funcþionari obedienþi pânã
în pânzele albe conducerii oraºului. Zvonuri circulã prin urbe
de ani buni, se pronunþã din ce
în ce mai des cuvinte precum
comisioane întoarse prin intermediul impresarilor, bani negri
cheltuiþi pe diverse festine cu
arbitri sau oficiali ai federaþiilor de profil, iar faptul cã transparenþa financiarã ºi decizionalã
este ignoratã de conducerea clubului nu face altceva decât sã
dea credibilitate acestor rumori.
n timp ce se împãuneazã cu rezultatele extraordinare
obþinute de echipa de handbal a clubului, conducerea
se fereºte sã aminteascã ceva de prestaþiile echipelor de
baschet ºi volei (fete ºi bãieþi). În sezonul competiþional recent încheiat, cele douã echipe de volei ºi cea de baschet s-au
clasat pe locuri mediocre faþã de aºteptãrile suporterilor.
Dacã voleiul nu a fost niciodatã un sport prea iubit în Craiova, la baschet se creease de câþiva ani un adevãrat fenomen
de masã în oraº, nu puþine fiind meciurile jucate cu casa
închisã în Polivalentã. Numai cã, uºor, uºor, baschetul a fost
„îngropat“ într-un anonimat nemeritat, rezultatele obþinute
de echipa municipalitãþi fiind de la an la an mai slabe. În
puþinele conferinþe de presã susþinute, Marius Toma, managerul echipei de baschet ani la rând, nu a oferit niciodatã o
explicaþie clarã a eºecurilor repetate, asumându-ºi cu jumãtate de gurã vina de a nu putea face mai mult. N-a scos însã
niciun cuvânt despre bugetul echipei, despre obiectivul urmãrit, semn cã „omerta“ instituitã la nivelul clubului a fost,
ºi precum se vede încã este, cuvântul care defineºte cel mai
corect activitatea Sport Clubului Municipal Craiova.

Î

Handbalistele de la SCM Râmnicu Vâlcea ºi-au aflat adversarele din Cupa EHF

M

arþi, 17 iulie, la Viena, a avut loc tragerea la sorþi pentru
stabilirea programului din primele douã tururi ale Cupei EHF. În
turul II preliminar al Cupei EHF,
în care este calificatã direct, SCM

Râmnicu Vâlcea va întâlni învingãtoarea duelului din turul I preliminar, LC Brühl Handball (Elveþia) - Kastamonu Belediyesi
GSK (Turcia). În ce priveºte celelalte echipe din turul II, Mãgura Cisnãdie va întâlni învingãtoa-

rea din meciul dintre Slavia Praga (Cehia) ºi UHC Müllner Bau
Stockerau (Austria), iar HC Zalãu va evolua în compania formaþiei Borussia Dortmund (Germania). Partidele din turul II preliminar sunt programate pe 13/

14 octombrie (turul) ºi 20/21 octombrie (returul).

Prezentarea oficialã
a lotului ºi a noului
antrenor va avea loc
pe 17-18 august
Potrivit lui Petre Berbecaru,
preºedintele clubului de handbal vâlcean, prezentarea oficialã a lotului ºi a noului antrenor,
Florentin Pera, va avea loc pe
17-18 august, la Sala Sporturilor „Traian”, cu ocazia celui deal doilea turneu de pregãtire.
Atunci, alãturi de SCM Râmnicu Vâlcea vor mai participa
Dunãrea Brãila, HC Zalãu ºi
echipa maghiarã Bekescsaba.
Primul turneu amical va avea
loc pe 3-4 august, tot în Sala
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Sporturilor „Traian”. La acest
turneu vor mai fi prezente echipele SCM Craiova, CSM Slatina ºi CSU Danubius Galaþi.

Cupa EHF, competiþia
handbalului
din Europa
Cupa EHF Feminin este organizatã de Federaþia Europeanã
de Handbal ºi are loc în fiecare
an din septembrie pânã în mai.
A fost organizatã pentru prima
oara în 1981 cu numele Cupa
IHF Feminin, iar din 1993 are
numele Cupa EHF Feminin.
Echipele se pot califica în Cupa
EHF fie direct, datoritã locului
ocupat în clasamentul ligilor
naþionale de handbal, fie datoritã eliminãrii într-o anumitã
fazã a Ligii Campionilor EHF.
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

Franþa lui Deschamps,
“regina lumii”

D

upã 20 de ani (ca în Alexandre Dumas) de cãutãri, de acumulãri ºi de
punere în valoare a talentelor de
care necontenit dispune, Franþa
câºtigã Cupa Mondialã la fotbal, intrã în posesia medaliei de
aur ºi se încoroneazã, la Moscova, cu titlul de “reginã a lumii”. Se mai întâmplase la Mondialul gãzduit chiar de ea în
1998. În finala din 12 iulie, de
pe Saint-Denis, dintre Franþa lui
Aime Jacquet ºi Brazilia lui
Mario Zagalo, Les Bleus se impuseserã cu 3-0. Duminicã, 15
iulie 2018, pe Lujniki, la ultima reprezentaþie a Mondialului
rusesc, Franþa lui Didier Deschamps a depãºit Croaþia lui
Zlatko Dalic cu 4-2 (2-1). Franþa – ab initio, una dintre candidatele la titlu; Croaþia – naþionala revelaþie a competiþiei supreme. În min.8, centralul
Nestor Pitana (Argentina) dicteazã îngãduitor o loviturã liberã pentru “cocoºii galici”. Centreazã Griezmann, Pogba e în
ofsaid! În timp ce brigada internaþionalã VAR prinde muºte,
Mandzukic sare la cap ºi, involuntar, înscrie în poarta þãrii
sale. Zeiþa Fortuna, cu F de la
Franþa! Continuarea: egaleazã
Perisic, pentru ca “jucãtorul finalei”, Griezmann, sã transforme penalty-ul acordat la un henþ
vizibil ºi de pe planeta VAR.
Pogba ºi Mbappe marcheazã
prin execuþii menite sã ridiculizeze atât de aburoasa filosofie
a cãratului mingii pânã-n poartã. Lloris încearcã sã-l dribleze
pe Mandzukic, care pune latul

Supercupa
ne-a fãcut cu
ochiul ºi atât
Î
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rat în cãdere de Andrei Mureºan. Repriza se încheie cu o intrare hazardatã a lui Rãzvan
Popa la Þucudean, dar centralul Radu Petrescu nu indicã
punctul cu var.
În minutul 55, Mailat îi cedeazã locul controversatului
Omrani, format la Academia lui
Olympique Marseille, iar CFR
prinde vitezã. Vinicius (61) trimite cu fruntea la rãdãcina barei laterale, dar încã suntem pe
pace, încã e 0-0.
Totul pãrea pregãtit, spuneam, pentru o festivitate olteneascã, dar momentan Universitatea suferã la construcþie. Italianul a avut grijã sã îndemne
din timp la calm ºi sã explice,
el însuºi împãcat cu gândul, cã
din tridentul Bãluþã-GustavoMitriþã, primii plecaþi în lumea
mare, mai înþeapã doar cu ultimul, care nu e nici el robot.
Cu 12 minute înaintea celor
90 regulamentare, Omrani îºi
face încã o datã numãrul de
mingicar pe banda stângã. Precipitat, Rãzvan Popa, cel plimbat pe la Inter Milano ºi Burgos
CF, rememoreazã într-o clipitã
frumoasele câmpii de la Vâlcea
în jos ºi îl coseºte pe “mizerabil” în suprafaþa de pedeapsã.
Mirko Pigliacelli, goal-keeperul Craiovei împrumutat de la
Pescara, fãrã reproº pe întreg

parcursul partidei, alege sã
plonjeze în stânga, în timp ce
balonul expediat de Culio se
duce vâjâind pe mijloc. În
minutul 89, Mitriþã are o ultimã ocazie de a transforma
o loviturã liberã din poziþie
convenabilã, însã rateazã,
spre disperarea tribunelor.
Disperare pentru cã la Craiova fotbalul se trãieºte la intensitate maximã. Universitatea are nevoie de întãriri ºi ele
vor veni. Pe “alb-albaºtri” îi
aºteaptã turul 3 din Europa
League, iar campionatul Ligii I bate la uºã. Un campionat lung ºi obositor, pe care
trebuie sã-l trateze cu toatã
seriozitatea. “Campioana
unei mari iubiri” îi obligã, pe
lângã aceea cã îi hrãneºte cu
legende.
CFR Cluj-Napoca: Arlauskis – Peteleu (46 Manea), Vinicius, A. Mureºan,
Camora (cãp.) – Hoban,
Dzokovici, Culio – Mailat
(55 Omrani), Deac, Þucudean (87 Costache).
Universitatea: Pigliacelli –
R. Popa (79 Markovic), Gardoº, Tiago Ferreira, Dimitrov
– Mateiu, Zlatinski, Bancu –
Cicâldãu, Mitriþã (cãp.), Glavina (65 Burlacu).
(V.D.)
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n seara de 14 iulie, cu
aproape 26.000 de oameni în tribunele stadionului “Ion Oblemenco” la
meciul de Supercupã Universitatea Craiova – CFR ClujNapoca, totul pãrea pregãtit
pentru o festivitate olteneascã. Foamea de trofee a bãieþilor lui Devis Mangia se stârnise cu adevãrat dupã capãtul de linie cu Hermannstadt.
În plus, Universitatea Craiova nu gustase niciodatã din
“licoarea zeilor” picuratã
într-o Supercupã.
Campioana venitã din Ardeal, cu alt antrenor în persoana lui Edward Iordãnescu
ºi cu alt stil de joc decât cel
îngheþat de Dan Petrescu,
opune un presing avansat. În
minutul 18, defensiva din faþa
porþii lui Arlauskis este numãratã în picioare la o fazã
electrizantã, care ar fi putut
pecetlui soarta partidei. Mitriþã (cine altul?) trece în dribling de toþi cei patru ce îi ies
în cale din lateral stânga spre
înteriorul careului ºi proiecteazã mingea în Arlauskis.
Zgâlþâit de-a binelea, lituanianul respinge în faþã cu
pumnii. Apare lansat Cicâldãu, noua achiziþie a Universitãþii, adversarii sunt groggy,
numai cã ºutul acestuia e pa-

ºi reduce din handicap. Francezii se apãrã în stil de mare echipã ºi contraatacã metodic, dar
4-2 rãmâne bãtut în cuie. Croaþii, storºi dupã trei partide cu
prelungiri ºi penalty-uri eliminatorii, primesc medaliile de
argint, iar Luka Modric, mijlocaºul de 32 de ani al lui Real
Madrid, este rãsplãtit cu Balonul de Aur. Bronzul revine Belgiei (2-0 cu Anglia). Courtois,
“îngerul pãzitor” al “Dracilor
roºii”, devine number one peste tot campionatul. Fotbalul
merge înainte ºi nu oricum: se
modeleazã, se modernizeazã.
Construcþia, natural definitorie,
începe din spate. Posesia, conceptul atât de obositor ºi reluat
cu obstinaþie, e doar pentru contabili. Noua devizã? Eficienþã
maximã cu minimum de efort.
Stelele de odinioarã – Pele,
Maradona, Johann Cruyf, Beckenbauer etc. – se topesc la reevaluare în creuzetul jocului de
echipã. Arbitrajul? Se pliazã ºi
el pe osatura desfãºurãrii de forþe. Nu orice atingere de madonã, nu orice contact care face
deliciul cârcotaºului de serviciu
se fluierã. Mondialul 2018 a fost
o reuºitã în toate cele, prin organizare, prin etalarea deplinã
a frumuseþilor de care e în stare
fotbalul. La care se adaugã pitorescul locurilor ºi cãldura tribunelor din nordul îndepãrtat ºi
pânã spre sudul þãrii organizatoare. Interesant, prima ºi cea
mai consistentã ieºire la rampã
a sezonului de ploi pe pãmânt
rusesc a coincis cu finalul de
poveste al mondialului.

SAVEPETS
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Indiscreþii
de Vâlcea

Un grup de regaliºti vâlceni este extrem de apropiat
de Nicolae, principele renegat al României, ºi de soþia
acestuia, Alina. Printre aceºtia se aflã ºi preotul Nicolae
State-Burluºi (în stânga în
foto), care, duminicã, a participat alãturi de cei doi la
Catedrala de la Curtea de
Argeº la sãvârºirea slujbei de
pomenire pentru toþi regii ºi
reginele României, cu ocazia
împlinirii a 80 respectiv a 91
de ani de la moartea Reginei
Maria ºi a Regelui Ferdinand. Hm, pariu cã Nicolae
State-Burluºi se va afla printre preoþii care vor oficia cununia religioasã a cuplului,
programatã pentru 30 septembrie la Biserica Sfântul
Ilie din Sinaia?

Aº, speculaþii!

ªocant!
Orfanii din centrele de
plasament din Vâlcea vorbesc despre un anume lider
al lor, cu apucãturi periculoase, numai bune de penitenciarul Colibaºi. Detaliile
sunt ºocante. Vom reveni.

22 de copii din comunitãþi
rurale au participat, cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la tabãra organizatã de Sectorul învãþãmânt
ºi activitãþi cu tineretul în colaborare cu Asociaþia Mãmici
din Vâlcea, una din cele mai
active societãþi de tip ONG din

Din nou...
Consiliul Judeþean Vâlcea
scoate pentru a doua oarã la
concurs postul de manager
general al Teatrului ”Anton
Pann”. Temenul limitã pentru depunerea dosarelor ºi a
proiectelor de management
este 8 august, ora 16.00. La
precedentul concurs, organizat luna trecutã, cei trei
candidaþi au obþinut note
între 4.90 ºi 6.52, aºadar,
sub 7, nota „de trecere”.
Potrivit regulamentului, ei
nu mai pot participa la acest
concurs.

+40350525060
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Vâlcea, recunoscutã pentru implicarea permanentã în acþiuni
cultural-sociale ºi educative.
Programul taberei, propus de
doamna Denisa Matei împreunã cu voluntarii din cadrul asociaþiei, a oferit copiilor ateliere
de picturã, activitãþi educative
ºi ludice, drumeþii ºi vizitarea
obiectivelor culturale ale zonei,
printre care ºi Salina Ocnele
Mari.
„Mulþi dintre copii au participt la prima tabãrã, motiv pentru care ºi emoþiile au fost pe
mãsurã. Emoþii am trãit ºi noi,
organizatorii, pentru cã a fost
prima tabãrã pe care am orga-

nizat-o la mãnãstire. Mãrturisesc cu sinceritate cã atât noi cât
ºi cei mici am fost copleºiþi de
ospitalitatea ºi disponibilitatea
pãrinþilor în sprijinirea activitãþilor educative, de cuvintele
duhovniceºti pe care le ofereau
aproape la orice întâlnire cu cei
mici ºi, de aceea, cu recunoºtinþã dorim sã mulþumim Arhiepiscopiei Râmnicului pentru
cã a oferit posibilitatea acestor
copii de a merge într-o tabãrã”,
a precizat Maria, voluntar în
cadrul proiectului.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

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

Publicitate

Interesantã propunerea
Partidului Socialist Român
privind sancþionarea autoritãþilor care arboreazã drapelul României în stare avansatã de degradare. Sigur, rãutãcioºii ar putea specula cã

O nouã tabãrã socialã
a fost organizatã în
Arhiepiscopia Râmnicului, la Mãnãstirea
Cozia, în perioada 813 iulie.

Pensiunea Siva are o capacitate
de cazare formatã din:
• 5 camere cu pat matrimonial
• 5 camere duble cu paturi separate
• 2 apartamente
Facilitãþi de cazare:
• recepþie
• bar
• restaurant - Salã 1- 80 de locuri
- Salã 2 - 40 de locuri
• pizzerie (pizza la cuptor pe vatrã)
• parcare
• salã de mese
Facilitãþi camerã: baie în camerã;
feon; camerã cu TV; camere cu
balcon; încãlzire centralã; internet
wireless în camerã.

Publicitate

Alãturi de
principele Nicolae

Tabãrã socialã la
Mãnãstirea Cozia

preºedinitele PSR, Constantin Rotaru, are vreun interes,
cãci firma sa, Rotarexim,
produce, printre altele, drapele, fanioane, steguleþe,
steme ºi accesorii. Aº, speculaþii!

