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SPECIAL
de Cosmin Pretorian
„Nu veþi primi rãspunsul la
cerere cã nu vrea Petriºor sã
vã dea“, ni se transmite, pe
cãi neoficiale în ultima lunã,
de diverse persoane ce graviteazã pe „orbita“ clubului
sportiv din subordinea Primãriei. Deºi plãtiþi cu generozitate din bani publici ºi,
teoretic, slujitori ai interesului public, cei doi funcþionari
din conducerea clubului, Nicolae Pascu ºi Petriºor Albu,
alãturi de „zilierul“ Marius
Toma, refuzã sã ne comunice cum au fost cheltuiþi banii
din bugetul clubului în ultimii doi ani, cu precãdere sumele cheltuite de echipa de
baschet a clubului în dezastruosul sezon competiþional
abia încheiat.
Iar faptul cã lucrurile nu au
mers deloc bine la secþia de
baschet anul trecut, se reflectã ºi în acestã perioadã de presezon, atunci când, teoretic,
echipele de baschet îºi aduc
antrenori ºi îºi completeazã
lotul de jucãtori. Dupã o lungã perioadã de tãcere, parcã
în batjocorã, la începutul sãptãmânii, printr-un comunicat
sec ºi sterp în informaþii, reprezentanþii clubului comunicã fanilor baschetului cã au
semnat un contract cu antrenorul Aleksandar Todorov,
valabil pentru urmãtoarele
sezoane. În plus, nicio informaþie cu privire la lotul de
jucãtori sau la programul de
pregãtire al echipei în urmãtoarea perioadã. „Nu au ce sã
comunice cã la ora actualã nu
au niciun jucãtor semnat pentru sezonul ce stã sã înceapã.
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Au antrenor, dar
unde-s jucãtorii?
Parcã pentru a-ºi sfida ºefii direcþi din executivul Primãriei Craiova, pseudo-managerii Sport
Club Municipal Craiova, directorul pensionar
Nicolae Pascu ºi Petriºor Albu, un ºef de serviciu care „ghidoneazã“ discret activitatea clubului, continuã sã sfideze opinia publicã ºi sã
încalce legislaþia în vigoare prin refuzul de a ne
furniza informaþii cu caracter public în baza
solicitãrii fãcute de publicaþia noastrã în urmã
cu mai bine de douã luni. Opacitatea conducerii
clubului ºi neputinþa factorilor de decizie din
Primãria Craiova de a-i determina sã respecte
legile lasã loc de multe interpertãri, cu atât mai
mult cu cât un jolly-joker precum Marius Toma,
managerul echipei de baschet a clubului, se
pare cã a dat bir cu fugiþii de la club în ultimele
sãptãmâni. ªi tocmai baschetul, poate cel mai
iubit sport de salã din Craiova la ora actualã,
este secþia cu cele mai multe probleme ºi
semne de întrebare în prezent.
Doar nu o sã spunã acest lucru,
cã îºi dã lumea seama cã sunt
incompetenþi“, ne-a comunicat
o sursã din interiorul clubului.
Frunzãrind arhaicul website al
clubului, observãm cã la paginile rezervate echipei de baschet nu este menþionat numele
niciunui jucãtor, fapt ce întãreºte afirmaþiile sursei noastre. Jenantã situaþie, giratã cu voioºie
de administraþia Genoiu!
Aceaºi persoanã, cãreia din
motive lesne de înþeles nu îi
dezvãluim identitatea, susþine
cã, dupã sezonul dezamãgitor
abia încheiat, Marius Toma a

dat bir cu fugiþii de la club, lucru credibil având în vedere cã
nu ar fi prima oarã când se întâmplã acest lucru. „Nu vrea sã
dea socotealã pentru ceea ce sa întâmplat anul trecut“, susþine „cârtiþa“ noastrã. Evident cã
Marius Toma ar trebui sã dea
socotealã pentru ruºinosul loc
ocupat de SCM Craiova în Liga
Naþionalã de Baschet, însã, cu
ºi mai mare „evlavie“, managerul clubului ar trebui sã comunice care au fost obiectivele clubului ºi care a fost „reþeta financiarã“. Dar domnul Pascu, protejat la vârful municipalitãþii,

Antrenorul Aleksandar Todorov
deja confundã afacerile publice cu moºia proprie, aºa cum o
fãcea câteodatã ºi pe vremea
când ocupa funcþia de director
economic al primãriei Craiova.
În ceea ce-l priveºte pe Petriºor
Albu, pe lângã faptul cã pregãtirea sa profesionalã nu are nimic în comun cu managementul unui club de talia SCM Cra-

iova, ar trebui sã se simtã cel
puþin ruºinat de modul în
care coordoneazã comunicarea cu mass-media din sânul
cãreia a fugit grãbit sã ocupe un post cãlduþ pe bani frumoºi în administraþia localã.
Dar sentimentul este unul
prea complex pentru un personaj atât de ºters!

Vineri, în Râmnicu Vâlcea se vor colecta gratuit deºeurile
voluminoase ºi deºeurile de echipamente electrice ºi electronice
”Primãria municipiului Râmnicu Vâlcea ºi SC Romprest
Energy SRL anunþã cã în data
de 25 mai 2018, între orele
08.00 – 13.00, se va realiza colectarea gratuitã a deºeurilor
voluminoase ºi deºeurilor de
echipamente electrice ºi electronice (DEEE) în 12 puncte de
colectare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea:
- str. Criºan - coloana auto
DADP
- str. Radu de la Afumaþi - Bl.
51B (PC 144)
25 - 31 iulie 2018

- str. Rapsodiei - Bl. 16 (PC
174)
- aleea Mioriþei - Bl. N3 (PC
154)
- intr. Cecilia Cuþescu Stork Bl. 77 (PC 133)
- str. Remus Bellu - parcare
Maternitate, bl. O1 (PC 118)
- str. Emil Avramescu - lângã
sediul Pieþe Prest
- str. Gib Mihãescu - Bl. S3
(PC 104)
- Complex Comercial Hermes
- Bl. B3 (PC 80)
- str. Nicolae Iorga – Bl. PT5
(PC 46)

- aleea Bradului - Bl. C1, C2
(PC 79)
- intr. Florilor - Bl. S31 (PC
6)
În cazul în care se vor identifica DEEE depozitate ºi în alte
puncte de colectare special amenajate, preºedinþii sau administratorii asociaþiilor de proprietari ori cetãþenii pot anunþa acest
fapt la dispeceratul SC Romprest
Energy
la
tel.
0250.731734, în intervalul orar
08.00 – 13.00”, anunþã Primãria Râmnicu Vâlcea.
www.indiscret.ro
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Poliþiºtii locali –
nababi în uniformã
Meseria este brãþarã de aur spune un vechi proverb. La fel ºi slujba de
poliþist local, am putea completa noi dacã ne uitãm atent la grila de
salarizare care stã în spatele fluturaºilor de salariu pe care îi primesc,
lunar, cei 322 de angajaþi ai Poliþiei Locale Craiova. Salariile încasate de
vânãtorii de maºini parcate neregulamentar au ajuns sã-i facã invidioºi
pe mulþi funcþionari de prin instituþiile craiovene, care se gândesc serios
dacã nu cumva ar fi momentul sã lase þinuta de birou pentru o uniformã
bleumarin.
de Dan Olteanu

P

riviþi multã vreme cu
aroganþã de angajaþii
din societãþile ºi regiile
aflate în subordinea municipa-

www.indiscret.ro

litãþii, poliþiºtii locali au ajuns
astãzi sã stârneascã invidia celor care privesc cu jind la salariile acestora. Asta dupã ce
subordonaþii lui Octavian Mateescu au ajuns, Dumnezeu

ºtie de ce, de la niºte salarii
modeste la venituri mult peste medie. În mod inexplicabil,
foºtii gardieni publici au ajuns
chiar sã depãºeascã la salarii
poliþiºtii adevãraþi, angajaþi ai
MAI. Asta în condiþiile în care
sarcinile ºi atribuþiile celor din
urmã sunt infinit mai complexe decât vânãtoarea de maºini
parcate neregulamentar pe
strãzile oraºului.
Aºa se face cã, în acest moment, salariile de bazã ale celor mai mulþi dintre angajaþii
Poliþiei Locale Craiova depãºesc 4.000 de lei, la care se
adaugã sporul de noapte ºi
sporul pentru munca suplimentarã, dupã caz. Totodatã,
personalul Poliþiei Locale Craiova beneficiazã de norma de
hranã de 24/32 lei/zi ºi o normã suplimentarã de 5 lei/turã.
Însã, aºa cum se poate observa din tabelul alãturat, existã
salarii de bazã de ºase, ºapte,
opt sau chiar 11.600 de lei, cât
stã în dreptul directorului executiv!
25 - 31 iulie 2018
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La Vârful lui Roman
- Horezu, în mijlocul
Munþilor Cãpãþânii,
va fi datã în folosinþã, la iarnã, prima
din cele ºase pârtii
de schi. Investiþia
aparþine unui întreprinzãtor privat
bucureºtean.
de Marielena Popa

Domeniu de
agrement iarnãvarã cu hoteluri
de 5 stele

folosinþã prima pârtie de
schi de la Vârful lui Roman

bune. Iarna, turiºtii vor avea la
dispoziþie cele ºase pârtii, iar
vara, pârtii de bob, carturi, un
parc de orientare în pãdure,
zone de joacã, ºarete, ponei, cai.
Tot în acest an se construieºte
ºi primul hotel de 5 stele, iar în
2019 încã douã hoteluri de 5
stele ºi zece pensiuni de 3 ºi 4
stele”, afirmã primarul (foto).

gata în curând: „Drumul este în
stare bunã, suntem în faza finalã cu primii zece kilometri ºi
lucrãm ºi la ceilalþi patru kilometri. Se poate urca fãrã probleme cu maºina micã. Au fost
aºternute douã straturi de piatrã concasatã, se fac lucrãri de
curãþare a rigoleor, a þevilor de
evacuare a apei, lucrãri de extindere, pe unde este nevoie”.

Se modernizeazã
drumul de
14 kilometri
ce leagã Horezu
de Vârful lui Roman
Nicolae Sãrdãrescu a mai declarat cã drumul ce leagã Horezu de Vârful lui Roman se aflã
în curs de modernizare ºi va fi

Un peisaj mirific
Vârful lui Roman se aflã la
1.700 m altitudine, într-un
cadru natural mirific. Aici a
fost ridicatã mãnãstirea Alina-Maria, în memoria unei
tinere care a decedat la vârsta de 25 de ani, ºi au fost
construite deja câteva zeci de
pensiuni.

P
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rimarul oraºului Horezu, Nicolae Sãrdãrescu, spune cã în curând vor începe probele tehnice pentru aceastã pârtie:
„La finalul lunii august, se
vor face probele la teleschi ºi
la tunurile de zãpadã, astfel
încât, dacã timpul va permite, din septembrie va fi funcþionalã prima pârtie de schi
din cele ºase proiectate. Investitorul va construi în urmãtorii cinci ani un domeniu
schiabil iarnã-varã cu locuri
de cazare la standarde foarte

25 - 31 iulie 2018
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lo au fost remarcaþi de o angajatã a Primãriei Râmnicu Vâlcea, care i-a invitat
ºi la sãrbãtoarea Imnului Naþional, în
oraºul în care, în urmã cu 170 de ani, sa cântat pentru prima datã „Deºteaptãte, române”.
Primãria Râmnicu Vâlcea precizeazã
cã în caz de vreme nefavorabilã, evenimentul se va desfãºura, de la aceeaºi orã,
în Sala Mare a Consiliului Judeþean Vâlcea.

Sub semnul Centenarului:
spectacol de excepþie
al copiilor din Cernãuþi,
Cahul ºi Râmnicu Vâlcea

Primãria Râmnicu Vâlcea
anunþã cã sâmbãtã, 28 iulie,
de la ora 18.30, în Scuarul
”Mircea cel Bãtrân” este
programat spectacolul
„Imnul Naþional – cântecul
sub care s-a fãcut Unirea”
al copiilor din Cernãuþi Ucraina, Cahul - Republica
Moldova ºi din Râmnicu
Vâlcea. Evenimentul, aflat
sub semnul Centenarului
Unirii ºi în contextul Zilei
Imnului Naþional 2018, este
finanþat de Ministerul Culturii.

Ansamblurile din Bucovina de Nord
ºi din Basarabia au în palmares prezenþe în festivaluri folclorice de tradiþie din
Ucraina ºi de dincolo de Prut, dar ºi din
România, fiecare evoluþie fiind rãsplãtitã cu minute în ºir de aplauze. Spectacolul va fi prezentat de prof. Cãtãlin Sâiulescu, directorul Palatului Copiilor»,
mai informeazã repezentanþii municipalitãþii.

Începutul a fost
la Cocoºul de Hurez

Copiii din Cernuþi au fost prezenþi în
acest an ºi la Târgul de Ceramicã Popularã Cocoºul de Hurez. Instruiþi de Iurie
Levcic, etnolog, sociolog, istoric, muzicolog, realizator de programe TV în limba românã, ei au susþinut un spectacol
de înaltã þinutã patrioticã ºi artisticã. Aco-

de Marielena Popa

60 de copii din Cernãuþi
ºi Cahul vor cânta alãturi
de Trupa ”Angel Voices”
ºi Corul ”Cantus”

www.indiscret.ro
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«Ansamblul de copii „Perla” al Centrului Bucovinean de Artã pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale din Cernãuþi - Ucraina ºi formaþiile de cântec ºi dans „Busuioc” ºi „Cucorenii” ale Centrului Raional de Copii
„Universul” din Cahul - Republica Moldova vor strãbate distanþe impresionante pentru ca, împreunã cu trupa „Angel
Voices” coordonatã de soprana Camelia
Clavac (din care face parte ºi Alexandra
Popescu, laureatã a recent încheiatului
Festival-concurs „Mamaia Copiilor”) ºi
cu corul „Cantus” din Râmnicu Vâlcea
(câºtigãtor al fazei zonale a Olimpiadei
Naþionale Corale 2018), sã aducã râmnicenilor momente muzicale ºi coregrafice de mare sensibilitate.
25 - 31 iulie 2018
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

IRES, un sondaj necruþãtor

R

ecentul sondaj IRES
dezvãluie date, stãri de
fapt ºi de spirit care,
studiate cu atenþie, nu au cum
sã nu te punã pe gânduri. Laºi
de-o parte, pentru orice eventualitate, o marjã confortabilã
de relativ ºi tot rãmâne o imensã masã criticã. Ne gãsim la 29
de ani de la cãderea comunismului, mai precis a „societãþii
socialiste multilateral dezvoltate”, schimbare pe care am
îmbrãþiºat-o ca pe-o mireasã –
am nuntit cu ea (în parte ca în
Mioriþa, ºi mã refer la eroii
acelui sângeros decembrie
1989), am crescut copii, am
împãrþit bune ºi rele, ne-am
mai ºi ciondãnit. Sã vedem
acuma, potrivit IRES, peste ceam dat, cu sublinierea expresã
cã respondenþii sondajului nu
sunt nici roboþi programaþi,
nici personaje imaginare. A-i
trata, meschin, ca nostalgici,
depãºiþi, rãsuflaþi, e o deviere
crasã de la realitate. Partidele
politice (18% încredere) ºi
guvernele postdecembriste
(28%) care mai mult au luat
decât au dat, baºca instituþia
preºedintelui (29%) în patru
timpi, fondantã pe coliva statului de drept fãcut praf, n-au
decât sã se pupe între ele. Regimurile puse la raze de IRES,
una dintre cele mai curajoase
cercetãri de acest gen, nu sunt
despre dietã sau despre umflarea muºchilor, ci despre Capitalism ºi Socialism în mãrime
naturalã. În ciuda celor aproape trei decenii de separare a
apelor de uscat, termenii comparativi interfereazã ºi se ra-

dicalizeazã. 12% dintre
subiecþi bifeazã Capitalismul
pentru un trai mai bun, principala motivaþie existenþialã, ºi
aici nu ne referim la potentaþii
putred de bogaþi care se mutã
din apartament la palat. Meritocraþia ºi economia de piaþã,
atât de evocate, întrunesc totuºi
un procent insignifiant: 2%.
Asta, în timp ce 35 la sutã dintre respondenþi opteazã pentru
Socialism, 14% argumentându-l prin locurile de muncã. În
ce priveºte libertatea de exprimare, balanþa atârnã fãrã doar
ºi poate în favoarea Capitalismului: 49%. Înþelegem: exprimã-se fiecare cum vrea, susþinã ce vrea, e democraþie. ªi priceapã oricine ce vrea sau ce
poate. Dar pe când ºi ce trebuie sã priceapã? Cu atât mai
mult, cu cât un parazit greu de
combãtut face ºi desface: manipularea! Un adult în România anilor noºtri, instruit, vorbitor de limbi strãine, apreciazã în proporþie de 87% cãlãtoriile în strãinãtate, ºansa de a
merge la studii ºi chiar de a rãmâne acolo. În ce chip recuperãm însã, acasã, pierderea de
specialiºti în variile domenii ale
vieþii sociale, încã nu am aflat.
De necrezut: sãnãtãþii îi revin
în Capitalism 32 de sutimi, în
timp ce în Socialism nu mai
puþin de 65. Învãþãmântul primeºte în Capitalism 27 de procente ºi în Socialism 69 de procente. Pentru adulþi, 39% din
preferinþe merg spre Capitalism, 58% virând, exponenþial,
spre Socialism. Nostalgici, toþi
aceºtia? ªi cum pot fi trataþi?!

POLITICÃ
Senatorul PSD de Dolj
Radu Preda susþine cã
partidul de guvernãmânt îºi va respecta
toate promisiunile
fãcute în campania
electoralã, astfel încât
veniturile oamenilor
sã creascã indiferent
cã muncesc la stat
sau la privat.

S

enatorul doljean exem
plificã printr-un grafic
privind evoluþia pensiilor în ultimii doi ani. „Aºa aratã
evoluþia veniturilor în ceea ce
priveºte creºterea pensiilor publice, a pensiei minime garantate aflate în platã ºi a indemnizaþiei pentru persoane cu handicap. Adevãr, nu fake news!”,
puncteazã social-democratul.
Senatorul social-democrat
spune cã guvernul PSD-ALDE
este unul performant, cifrele din
ultimele ºase luni fiind elocvente în acest sens. „ªomajul este
în scãdere, ajungând la un minim istoric de 3,48 la sutã. Am

Radu Preda,
senator PSD
de Dolj:
Programul
de guvernare
dã roade.
Adevãr,
nu fake news
reuºit sã creºtem salariile la
medici ºi la profesori. Am crescut subvenþia pentru angajarea
persoanelor fãrã un loc de muncã de la 1.000 de lei la 2.250 de
lei. Am redus birocraþia pentru
persoanele cu venituri din activitãþi independente. O altã mãsurã importantã: reducerea accizelor cu 10 la sutã pentru
transportatori. Guvernul PSD-

ALDE s-a preocupat ºi de investiþiile strategice ºi aº aminti
aici legea achiziþiilor publice ºi
legea parteneriatului public-privat. Pe aceastã din urmã lege
sperãm sã se realizeze autostrada Bucureºti – Craiova - Lugoj,
atât de necesarã pentru întreaga Oltenie. Programul PSD dã
roade ºi ne bucurã acest lucru”,
a conchis senatorul PSD.
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Let‘s Do It, Romania! –
facem curãþenie pe toatã
Planeta într-o singurã zi!
Asociaþia Junior Chamber International, organizatorii „World Cleanup Day” 2018 pentru judeþul Dolj, proiect marca Let’s Do It, Romania!, au
anunþat, la finalul sãptãmânii trecute, calendarul evenimentelor ºi au lansat cãtre cetãþeni,
instituþii ºi companii invitaþia de a alãtura ºi a
susþine proiectul. Ajutorul poate însemna
voluntariat în cadrul evenimentelor de cartare
ºi, în ziua de 15 septembrie, parteneriate, sponsorizãri, promovarea acþiunilor ºi ajutor pentru
conºtientizarea populaþiei cu privire la problema deºeurilor din judeþul nostru, la nivel naþional ºi mondial.

W

orld Cleanup Day se
va desfãºura pe data
de 15 septembrie, la
ora 10:00, începând cu Noua
Zeelandã. Valul de acþiuni de
curãþenie va urma Soarele prin
24 de fusuri orare ºi se va încheia 36 de ore mai târziu în
Hawaii. Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5%
din populaþia Globului pentru a
produce o schimbare realã de
comportament.

România, la a ºasea
Zi de Curãþenie
Naþionalã
România va organiza o Zi de
Curãþenie Naþionalã pentru a
ºasea oarã, dupã cele cinci acþiuni de succes desfãºurate începând cu anul 2010. Let‘s Do It,
www.indiscret.ro

Romania! este cea mai mare
miºcare socialã din România pânã acum, peste 1.400.000 de
voluntari au participat la evenimentele Let‘s Do It, Romania!
ºi au curãþat 18.000 de tone de
deºeuri.

locale din fiecare judeþ. Sunt
cãutaþi voluntari în domenii precum comunicare, IT, HR, fundraising, logisticã, organizator
de evenimente sau relaþia cu
autoritãþile publice. În acest
moment, reþeaua naþionalã numãrã peste 100 de membri. Toþi
cei interesaþi pot aplica pe siteul letsdoitromania.ro la secþiunea Hai în echipã!

Cum contribui
la Harta Deºeurilor
cu aplicaþia
World Cleanup
Cartarea sau identificarea

mormanelor de deºeuri va fi realizatã cu ajutorul aplicaþiei de
mobil World Cleanup. Aplicaþia a fost dezvoltatã plecând de
la modelul anterior creat în România în anul 2015 ºi poate fi
descãrcatã gratuit din AppStore sau GooglePlay.
Cartarea va avea loc în perioada 15 mai – 31 august, iar
voluntarii pot participa la evenimentele de cartare comunicate prin pagina de Facebook
Let‘s Do It, Romania! sau individual, ori de câte ori descoperã o zonã cu deºeuri.
Toate zonele cu deºeuri sunt
încãrcate în World Waste Plat-

form, prima bazã de date despre
deºeuri dezvoltatã la scalã internaþionalã. Aceasta cuprinde informaþii despre loc, tipuri, originea deºeurilor pentru analizã
ºi pentru a arãta progresul realizat.
„Let‘s Do It, Romania!“ este
cel mai mare proiect de implicare socialã organizat în România. Din 2010 ºi pânã în prezent,
“Let‘s Do It, Romania!“ a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acþiuni de curãþenie naþionalã ºi peste 50.000 de elevi ºi
pãrinþi în proiecte de educaþie
ecologicã.

Obiective Judeþene:
- 2.000 de mormane de gunoi
cartate (urcate pe platforma
World Waste Platform);
- 35.000 de voluntari implicaþi în ziua de curãþenie;
- 50 de parteneri – instituþii,
companii, ong-uri.

Cum intri în echipa
Let‘s Do It, Romania!
Echipa Let‘s Do It, Romania!
recruteazã voluntari pentru organizare la nivelul echipelor
25 - 31 iulie 2018
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Ion Sandu, primarul
comunei Periºani din
judeþul Vâlcea, a fost
declarat incompatibil
de cãtre Agenþia
Naþionalã de Integritate (ANI). Anunþul a
fost fãcut marþi, 24
iulie. Ion Sandu (PNL)
se aflã la al patrulea
mandat de primar al
comunei vâlcene.
de Marielena Popa

– 30 iunie 2014, Ion Sandu a
deþinut simultan funcþia de primar ºi pe cea de membru în
Consiliul de Administraþie al
ªcolii Profesionale din comuna
Periºani, judeþul Vâlcea, încãlcând astfel dispoziþiile art. 87,
alin. (1), lit. d) din Legea nr.
161/2003.
Ion Sandu face parte dintr-un
lot de zece foºti ºi actuali aleºi
locali în cazul cãrora ANI a constatat starea de incompatibilitate ºi conflict de interese de naturã administrativã.
Potrivit legii, persoanele declarate în incompatibilitate îºi
pierd mandatul ºi nu mai pot
candida pentru funcþii publice
timp de trei ani.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Partea plinã a paharului

P

ersonal, consider cã
politicile unui guvern trebuie judecate dupã
raportul dintre lucrurile bune
ºi cele rele. La fel ar trebui judecaþi ºi oamenii care formeazã guvernele. În funcþie de care
parte înclinã balanþa, acolo trebuie sã fie ºi aprecierile sau nemulþumirile noastre.
Guvernul din care face parte ALDE nu este un guvern
perfect. Sunt nemulþumiri justificate legate de întârzierea
demarãrii unor mari proiecte
publice de infrastructurã (spitale, autostrãzi etc.), de gradul
încã sub media europeanã al
absorbþiei fondurilor europene, de insuficiente mãsuri pentru sprijinirea capitalului autohton, de inegalitãþi mari de
dezvoltare între regiuni ºi cu
siguranþã ºi de alte chestiuni
punctuale.
E bine sã le arãtãm cu degetul, e bine sã le conºtientizãm
ºi ar fi foarte bine dacã noi toþi
cei cu rol în decizia publicã am
ºi gãsi consensul necesar pentru eliminarea acestor nemulþumiri.
În acelaºi timp, numai cine
nu vrea, ”din ordin sau din plãcere”, nu vede cã s-au realizat
lucruri bune în aceastã perioadã. Lucruri la care puþini visau
în urmã cu câþiva ani. Da, existã o parte plinã (consistentã) a
paharului pe care ar trebui sã
o vedem. ªi eforturi fãcute care
ar trebui respectate.
Avem o creºtere economicã
sãnãtoasã care, dacã vom ºti sã
o pãstrãm, ne poate duce în
2020 în primele 7 þãri ale UE
din perspectiva PIB-ului.
Am redus aproape la jumãtate deficitul Bugetului de
pensii. Am crescut pensiile

(la 1 iulie a.c. am majorat
punctul de pensie) ºi le vom
creºte ºi anul viitor. Am mãrit plafonul pentru accesul la
medicamentele compensate
90%.
Am crescut salariile medicilor ºi profesorilor la un nivel
apropiat de media europeanã,
eliminând marile nemulþumiri
din cele douã subsisteme atât
de importante.
ªomajul pe þarã este la cea
mai micã ratã din ultimii 30 de
ani ºi una dintre cele mai mici
din UE.
Avem un grad de îndatorare
din PIB printre cele mai mici
din Europa, ceea ce reprezintã un avantaj competitiv semnificativ.
Avem o creºtere a gradului
de absorbþie a banilor europeni
de la 7% în anul Cioloº la 19%
în primele ºase luni ale acestui an.
Investiþiile publice au crescut cu cca 30% faþã de perioada similarã a anului trecut.
În pofida criticilor, investiþiile strãine directe sunt ºi ele
pe un trend crescãtor chiar
dacã moderat.
Am stimulat activitatea
transportatorilor reducând accizele la motorinã.
Avem o creºtere în domeniul
agriculturii recunoscutã la nivelul UE ca una dintre cele
mai mari. Fermierii îºi primesc
subvenþiile înainte de termen
pentru a-ºi putea desfãºura
activitatea.
Iatã doar 10 linii de acþiune
pozitive care nu pot fi contestate dacã existã bunã credinþã. Prin urmare, vã invit sã
fim pozitivi ºi sã vedem partea plinã a paharului. România este pe drumul cel bun!

Publicitate

Conform inspectorilor ANI,
în perioada 15 octombrie 2012

Vâlcea: Primarul comunei
Periºani a fost declarat
incompatibil
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Senatorul Lavinia Craioveanu, 9
raport cãtre doljeni la POLITICÃ
finalul sesiunii parlamentare
“Toate sunt importante sau semnificative pentru cei care activeazã în domeniul respectiv, aºa
cum fiecare om este important
pentru societate”, precizeazã senatorul doljean.

S-a implicat
în actualizarea
legislaþiei din
domeniul educaþiei

Elena-Lavinia Craioveanu, senator de
Dolj, aflatã la primul
mandat în Senatul
României începând cu
luna decembrie 2016,
vicelider al Grupului
Parlamentar al Partidului Social Democrat, a încheiat cea dea treia sesiune parlamentarã. În cifre,
activitatea sa din
aceastã sesiune
parlamentarã poate fi
rezumatã astfel: 65 de
propuneri legislative,
75 de luãri de cuvânt
în plen, ºase declaraþii
politice ºi peste 60 de
apariþii la posturile de
televiziune naþionale
ºi locale, sute de ore
de dezbateri ºi zeci de
luãri de cuvânt în
cadrul comisiilor de
lucru.
www.indiscret.ro

M

embrã a Comisiei
pentru muncã, familie ºi protecþie socialã, a Comisiei pentru învãþãmânt,
ºtiinþã, tineret ºi sport, a Comisiei speciale comune a Camerei
Deputaþilor ºi Senatului pentru
coordonarea activitãþilor parlamentare necesare pregãtirii Preºedinþiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al
anului 2019, dar ºi membrã a
grupurilor parlamentare de prietenie cu Franþa ºi Liban ºi preºedinta grupului parlamentar de
prietenie cu Suedia, Lavinia Craioveanu a desfãºurat o intensã
activitate parlamentarã. A iniþiat
65 de propuneri legislative, a
avut 75 de luãri de cuvânt în plen
ºi peste 60 de apariþii la posturile de televiziune naþionale ºi locale, zeci de transmisii în direct
din Palatul Parlamentului, sute
de ore de dezbateri ºi zeci de
luãri de cuvânt în cadrul comisiilor de lucru. A susþinut ºi 6 declaraþii politice ºi a avut o interpelare pentru Autoritatea Naþio-

nalã pentru Administrare ºi Reglementare în Comunicaþii. “Am
menþinut legãtura cu alegãtorii,
prezentând, clarificând punctual
ºi argumentat, activitãþile ºi deciziile luate, atât în studiourile de
televiziune, cât ºi faþã în faþã cu
cetãþenii”, spune Lavinia Craioveanu. Principalele domenii de
interes vizate de propunerile legislative iniþiate de senatorul
doljean au fost teme sociale (respectarea drepturilor copilului ºi
ale persoanelor cu dizabilitãþi,
lupta împotriva discriminãrii,
familia ºi lupta împotriva violenþei domestice), teme care vizeazã învãþãmântul ºi accesul la
educaþie de calitate, sãnãtatea,
agricultura, precum ºi domeniul
fiscal (acordarea legislaþiei cu
nevoile economiei naþionale).
Având în vedere nevoia imediatã a fiecãrui domeniu de activitate care a solicitat o completare
sau o schimbare legislativã, nu
ar putea spune care a fost cea mai
importantã propunere legislativã iniþiatã, discutatã sau votatã.

Totuºi, pentru profesorul Lavinia Craioveanu implicarea cea
mai mare a fost în actualizarea
prevederilor legislative din domeniul educativ: dezbaterile
privind Legea Academiei Române; clarificãrile aduse la Legea Educaþiei Naþionale care au
avut la bazã dezvoltarea consolidatã, durabilã ºi adaptatã nevoilor sociale în continuã
schimbare prin eficientizarea
demersului didactic ºi creºterea
actului educativ. Finanþarea învãþãmântului antepreºcolar - trimisã spre promulgare, a fost o
altã preocupare pe care senatoarea îºi propune sã o completeze
în sesiunea urmãtoare cu o iniþiativã legislativã, care sã stabileascã detaliile privind educaþia antepreºcolarului - discipline, numãr de ore, cu accent pe
pregãtirea educatorului puericultor. De remarcat amendamentul la OUG 92/2017, propus ºi asumat de întreaga comisie, privind reglementarea posibilitãþii de finanþare a mesei
calde de cãtre autoritãþile publice locale din venituri proprii,
completarea la Legea 509/2006
privind susþinerea atât a elevilor, cât ºi a apicultorilor, achiziþia mierii de albine pentru
elevi fãcându-se pe lanþul scurt,
actualizãrile ºi completãrile la
Legea 348/2018 privind regimul strãinilor în România, Legea 350/2018 privind protecþia
animalelor utilizate în scopuri
ºtiinþifice, Legea 369/2018 privind reglementarea internshipului, dar ºi reglementãrile privind salarizarea profesorilor din
Legea 153/2017.

Recompensarea
elevilor ºi
a profesorilor
îndrumãtori
Mai mult decât atât, a susþinut în numeroasele intervenþii

atât din plenul Senatului cât ºi
în cadrul ºedinþelor comisiilor
parlamentare încurajarea permanentã ºi recompensarea elevilor capabili de performanþã ºi
a profesorilor îndrumãtori, încurajarea gãsirii celor mai eficiente mãsuri pentru reducerea
absenteismului ºi combaterea
abandonului ºcolar, inclusiv
prin implicarea autoritãþilor locale, acordarea de ºanse egale
tuturor absolvenþilor prin susþinerea bacalaureatului diferenþiat, promovarea învãþãmântului dual pentru educarea unui
absolvent integrat pe piaþa
muncii.

A susþinut acordarea
de stimulente
pentru creºterea
natalitãþii
În domeniul fiscal a susþinut
acordarea de stimulente financiare pentru încurajarea natalitãþii, actualizarea codului fiscal, administrarea corectã a
fondului privat de pensii º.a.,
dar a pledat ºi pentru mãsuri în
legãturã cu administrarea resurselor naturale din zonele
montane, agriculturã, asigurarea de condiþii egale ºi la cele
mai înalte standarde de calitate a serviciilor de comunicaþii
pentru toþi cetãþenii. A avut intervenþii privind oportunitatea
sau utilitatea dezbaterii legilor,
sprijinirea iniþiativelor legislative în interesul tuturor, indiferent de culoarea politicã a
propunãtorilor.

În dialog
permanent
cu comunitatea
doljeanã
Senatorul Lavinia Craioveanu a rãspuns de fiecare datã invitaþiilor reprezentanþilor autoritãþilor publice locale de a participa la diverse manifestãri,
aflându-se astfel în mijlocul
oamenilor din localitãþile judeþului Dolj. În afara activitãþilor
din Parlamentul României,
doamna Craioveanu desfãºoarã o intensã activitate la Cabinetul senatorial din Craiova,
unde ascultã solicitãrile cetãþenilor din circumscripþia electoralã, în cadrul audienþelor sãptãmânale.
25 - 31 iulie 2018
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Oficial, ne merge mai rãu
n perioada analizatã, media perechii euro/leu a
fluctuat în jurul valorii de
4,655 lei, însã indicii ROBOR
au continuat sã creascã, atentând la portofelele românilor
care au luat credite.
Optimismul guvernanþilor
privind evoluþia economiei din
acest an a primit un scurt duº
rece din partea Comisiei Naþionale de Prognozã.
În ultima prognozã pe termen
mediu (varianta de varã 2018)
a fost revizuitã în scãdere creºterea economiei româneºti
(PIB) din acest an la 5,5%, dupã
ce la începutul anului se prognoza un avans de 6,1%.
Nici inflaþia nu se lasã mai
prejos, media anualã fiind estimatã la 4,7%, de la 4,3%, cât
se anticipa în prognoza de iarnã.
În cazul leului, Comisia ºi-a
menþinut prognoza pentru cursul mediu anual al euro la 4,65
lei, estimarea pentru 2019 fiind de 4,62 lei, iar pentru 2020
de 4,60 lei.
În cazul dolarului american,
mediile anuale estimate de
CNP sunt de 3,91 lei pentru
2018 ºi de 3,88 lei pentru 2019.
Revenind la perioada analizatã, cursul euro a fluctuat între 4,6541 ºi 4,6572 lei, dar
media de la finalul ei a scãzut
la 4,6512 lei, într-o ºedinþã în
care tranzacþiile s-au realizat
între 4,644 ºi 4,656 lei.
Media dolarului american a
crescut de la 3,9685 la 4,0128
lei, pentru ca la finalul intervalului sã scadã la 3,9767 lei,
ca o consecinþã a declaraþiilor
preºedintelui Trump.
Moneda elveþianã a fluctuat
pe pieþele internaþionale între
1,16 ºi 1,168 franci/euro, iar
cursul ei s-a miºcat între

Î

3,9781 ºi 4,0078 lei, medie
stabilitã la sfârºitul perioadei.
Dupã câteva zile în care indicii ROBOR ºi-au temperat
creºterea sau chiar au stagnat,
la finalul perioadei aceºtia au
cunoscut noi majorãri.
Indicele ROBOR la trei
luni, utilizat în calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, ºi-a menþinut direcþia ascendentã ºi a urcat ieri
la 3,41%, cel mai înalt nivel
din februarie 2014.
Indicele la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a crescut la
3,52%, cel mai ridicat nivel
începând cu martie 2014. La
rândul lor, indicii la 9 ºi 12
luni au urcat la 3,56%, respectiv la 3,62%.
Perechea euro/dolar a scãzut de la 1,1745, la începutul
perioadei, la 1,1595 dolari.
Criticile aduse de preºedintele Trump la adresa Rezervei
Federale americane referitoare la majorarea dobânzilor, dar
ºi atacurile la adresa Uniunii
Europene ºi a Chinei cã îºi
depreciazã propriile monede,
au avut ca efect deprecierea
bancnotei verzi pânã la 1,1750
dolari.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg a încheiat perioada la 7.708,09
dolari, cu circa 5.000 de dolari peste nivelul înregistrat în
iulie 2017.
Reamintim cã în decembrie
trecut, bitcoin a atins un maxim istoric de 19.850 dolari,
dupã care a scãzut rapid pânã
la 11.000 dolari, pentru ca luna
trecutã sã coboare sub pragul
de 6.000 dolari.

Doljul, campion la
eliberarea cãrþilor
funciare gratuite
Doljul ocupã prima
poziþie în clasamentul
judeþelor care au
înregistrat cel mai
mare numãr de imobile prin PNCCF, aici
fiind eliberate peste
31.000 de cãrþi funciare, fãrã costuri pentru
cetãþeni.

A

stfel, în prezent, din totalul de 111 unitãþi administrativ-teritoriale
(UAT) din judeþul Dolj, trei sunt
cadastrate în proporþie de sutã la
sutã, respectiv Drãnic, Goicea ºi
Mischii, iar în alte 106 se desfãºoarã lucrãri de cadastru general în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât ºi la nivel de sector cadastral. În anul 2018, 100
de UAT-uri dintre cele 101 eligibile din judeþul Dolj au încheiat contracte de finanþare cu
OCPI. Totodatã, deja au fost
semnate ºi 95 contracte de

prestãri servicii de înregistrare
sistematicã a imobilelor.
Obiectivul principal al Programului naþional de cadastru ºi
carte funciarã 2015-2023
(PNCCF) este înregistrarea gratuitã a tuturor imobilelor (terenuri, clãdiri ºi apartamente) din
România în Sistemul integrat de
cadastru ºi carte funciarã.
PNCCF este finanþat din veniturile proprii ale ANCPI - peste
patru miliarde de lei, dar ºi din
fonduri externe obþinute prin
Programul Operaþional Regional, în cuantum de aproximativ
312 de milioane de euro. De
asemenea, în cadrul acestui proiect, altã sursã de finanþare poate fi bugetul local.

2.148 de cãrþi
funciare pentru
locuitorii din
Coþofenii din Faþã
Recent, angajaþii OCPI Dolj
au înmânat 2.148 de cãrþi fun-

ciare eliberate gratuit proprietarilor imobilelor din comuna
Coþofenii din Faþã, aceasta fiind cea de-a cincea acþiune organizatã anul acesta, în total fiind înmânate peste 31.000 de
cãrþi funciare.
„În ceea ce priveºte înmânarea documentelor rezultate în
urma înregistrãrii gratuite în
Sistemul integrat de cadastru ºi
carte funciarã, evenimentul reprezintã o premierã în sensul cã
ne-am deplasat noi, conducerea
OCPI Dolj, la sediul Primãriei
Coþofenii din Faþã pentru a înmâna personal aceste documente. Sperãm ca prin aceastã acþiune sã inducem certitudinea cã
programul naþional de cadastru
ºi carte funciarã funcþioneazã ºi
se vãd rezultatele noastre, deloc de neglijat, având în vedere
poziþia fruntaºã ocupatã de judeþul Dolj la nivel naþional”, a
precizat directorul OCPI Dolj,
Mihai Cilibiu.

Analiza cuprinde
perioada 17 – 23 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.
25 - 31 iulie 2018
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Investiþiile în infrastructura
rutierã, prioritate pentru CJ Dolj
Din cele 192 de milioane de lei necesare
investiþiilor în 2018,
cea mai mare parte a
fost alocatã capitolului transporturi. Vorbim despre 61,4 milioane de lei, bani care
vor fi folosiþi pentru
modernizarea a peste
210 kilometri de drumuri. Sunt cele mai
ample investiþii în
acest sector vital
pentru dezvoltarea
judeþului, pe care
Consiliul Judeþean
Dolj le face din ’90 ºi
pânã în prezent. De
departe cel mai important dintre proiecte
este legat de reabilitarea DJ 552 Craiova –
Cetate, un drum de
aproape 70 de kilometri, o investiþie de
peste 37 de milioane
de euro.

V

icepreºedintele CJ Dolj,
Cosmin Vasile, spune cã
demersurile pentru îmbunãtãþirea reþelei de drumuri a
reprezentat ºi reprezintã o prioritate a administraþiei judeþene.
„Investiþiile în infrastructura rutierã vor fi semnificative, poate
printre cele mai importante investiþii realizate în ultima vreme de CJ Dolj, pentru cã vorbim despre lucrãri de reabilitare ºi modernizare pentru apro-

ximativ 200 de kilometri de drumuri.
Sunt incluse aici atât proiecte aprobate în cadrul Programului Operaþional Regional, cât ºi
investiþii finanþate prin Programul Naþional de Dezvoltare
Localã. Acestora li se adaugã
demersurile promovate prin intermediul Programului Interreg
V-A România – Bulgaria, cum
este ºi cazul modernizãrii drumului judeþean 652A“, a declarat vicepreºedintele Cosmin
Vasile.
Printre cele mai importante
proiecte regãsim reabilitarea ºi
modernizarea DJ 542 Dãbuleni
- limita judeþului Olt, DJ 643 D
Bulzeºti - limita judeþului Vâl-

cea, DJ 606C Sârsca - limita
judeþului Mehedinþi, DJ 561B
Segarcea - Valea Stanciului Zãval sau DJ 561 A Giurgiþa Pleniþa - limita judeþului Mehedinþi.

Lucrãrile la Craiova Cetate ar putea
începe în primãvara
lui 2019
Cel mai importat dintre proiecte constã în reabilitarea ºi
modernizarea Drumului Judeþean 552 Craiova – Cetate, un
drum cu o lungime de aproape
70 de kilometri care strãbate nu
mai puþin de ºapte comune ºi

deserveºte peste 300.000 de
persoane. „Este unul dintre cele
mai mari proiecte pe care le
implementeazã Consiliul Judeþean, alãturi de cel privind sistemul de management integrat
al deºeurilor. Vorbim despre o
investiþie de aproape 40 de milioane de euro, prin care se va
moderniza una dintre cele mai
importante artere rutiere ale judeþului, care mãsoarã peste 67
de kilometri ºi care deserveºte
mai mult de 320.000 de locuitori“, preciza, nu de mult, preºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.
Conform conducerii CJ Dolj,
în luna august ar trebui sã fie
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ADMINISTRAÞIE
recepþionat proiectul tehnic
pentru acest drum, urmând ca
în toamna acestui an sã fie scoasã la licitaþie execuþia sa. Lucrãrile vor fi împãrþite în douã loturi, primul de la Craiova la
Plopºor, iar cel de-al doilea de
la Plopºor pânã la Cetate. Astfel, dacã nu vor exista probleme, referindu-ne aici la contestaþii în urma licitaþiei, este posibil ca lucrãrile sã debuteze în
primãvara anului viitor.
Preºedintele CJ Dolj a vorbit
de mai multe ori despre faptul
cã îºi doreºte ca, la licitaþia pentru modernizarea celor 67 de
kilometri, sã se prezinte firme
serioase, care sã poatã finaliza
lucrãrile în cel mai scurt timp.
Modernizarea drumului judeþean 552 Craiova – Cetate este
un proiect complex, în cadrul
cãruia se vor reabilita 67,5 kilometri de parte carosabilã, cu
realizarea acostamentelor din
beton pe o lungime de aproape
49.000 de metri liniari. Se vor
moderniza 31 de podeþe prefabricate, se vor construi 11podeþe noi, vor fi modernizate 9 poduri, se vor monta 797 de indicatoare rutiere, vor fi amenajate staþii de autobuz ºi treceri de
pietoni dotate cu sisteme moderne de alimentare fotovoltaicã, parcãri, se vor monta parapete de protecþie, se vor amenaja punctele de acces la proprietãþi, fiind vorba despre 535
de podeþe tubulare, dar ºi cele 7
intersecþii cu alte drumuri judeþene.

Campanie gratuitã de sterilizare
a câinilor ºi pisicilor la Budeºti-Vâlcea
În perioada 24 iulie -10 august, în comuna vâlceanã Budeºti se desfãºoarã o campanie gratuitã de sterilizare a
câinilor de rasã comunã ºi a
pisicilor de pe teritoriul acestei localitãþi. Sterilizarea este
asiguratã de o echipã a fundaþiei Animal Society ºi se va
face la dispensarul veterinar
din Bârseºti, de luni pânã vineri, orele 9.00-17.00, cu posibilitatea de prelungire a
acestui program în funcþie de
solicitãri.
de Marielena Popa
Primarul comunei Budeºti, Ion
Vlãdulescu, îi îndeamnã pe cewww.indiscret.ro

tãþeni sã îºi aducã animalele la
sterilizat: ”Sper sã participe la
aceastã acþiune cât mai mulþi cetãþeni. Sã vinã cu animalele la
dispensarul din satul Bârseºti
pentru a le steriliza gratuit. Deci,
fãrã nicio cheltuialã. Este un lucru foarte important, benefic pentru ei ºi implicit benefic pentru
comunitate, pentru cã nu vom
mai avea câini pe stradã. Dacã
vom reuºi ca în aceastã campanie sã sterilizm 300 de câini, cu
siguranþã se va vedea. Dar sã nu
inducem ideea cã va mai fi o altã
campanie, eu îi rog sã beneficieze de aceastã acþiune acum ºi sã
nu o lase pe data viitoare”, a
subliniat primarul Vlãdulescu.
Echipa Animal Society (foto)

este coordonatã de doctorul veterinar Gabriel Ignat ºi cuprinde
medici, tehnicieni veterinari,
prinzãtori. În echipã sunt ºi doi
colaboratori din India, în cadrul

unui schimb de experienþã, iar
mezina Animal Society este o voluntarã în vârstã de 13 ani. Medicul Gabriel Ignat a subliniat cã
în cazul în care, din varii motive,

cetãþenii comunei Budeºti nu pot
aduce animalele la sterilizat, o
maºinã a Animal Society va asigura transportul la dispensar, iar
dupã sterilizare le va duce acasã.

25 - 31 iulie 2018
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ACTUALITATE

Continuã
Continuã
activitãþile
activitãþile în
în
cadrul
cadrul proiectului
proiectului
„Fun
„Fun in
in Summer”
Summer”
Cursurile ºi activitãþile
proiectului educativ„Fun in Summer”,
organizat de Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”,
vor continua pe toatã
perioada lunii august.

me de douã luni, de o alternativã grozavã pentru petrecerea
timpului liber. 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”.

ctivitãþile de proiect se
desfãºoarã gratuit ºi se
adreseazã elevilor din
ciclurile primar, gimnazial ºi liceal, fiind organizate de bibliotecarii ºi voluntarii Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”, în vreme ce cursurile 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.
„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
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, vre-

Activitãþile proiectului „Fun
in Summer” se desfãºoarã sãptãmânal, conform urmãtorului
program:

Luni

12:00 – 14:00 Movie Club;

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.

Marþi

13:30 – 15:00 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;
16:00 – 17:00 English Club –
clasele IX-XII;

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.

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;

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.

Vineri

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

Publicitate

A
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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

Atelier de olãrit organizat de Muzeul Olteniei
Muzeul Olteniei Craiova, Secþia de etnografie –
Casa Bãniei, cu sprijinul financiar al Consiliului
Judeþean Dolj, invitã copiii cu vârste cuprinse
între 6 ºi 15 ani, începând cu data de 21 iulie
2018, la o fascinantã cãlãtorie în lumea meºteºugurilor româneºti tradiþionale, prin organizarea unui “Atelier de olãrit”.

N

e vom juca, vom experimenta ºi vom învãþa
despre taina ºi diversitatea lutului ºi pãmântului, vom
afla lucruri noi despre tehnicile
tradiþionale folosite de bunii ºi
strãbunii noºtri la confecþionarea vaselor specific ceramicii de
Oboga ºi Horezu, chiar de la
meºterul ceramist ªtefan Truºcã (Oboga, judeþul Olt). Demersul instituþiei vizeazã revaloriwww.indiscret.ro

ficarea unui meºteºug din centre de olãrit încã vii de pe teritoriu þãrii: Oboga (Olt), Horezu (Vâlcea), Siseºti (Mehedinþi,
unde se realizeazã atât ceramicã decorativã, cât ºi vase destinate uzului gospodãresc).
Adresându-se în special publicului tânãr, instituþia muzealã îºi propune o revigorare a
acestui meºteºug tradiþional, sã
promoveze creaþiile populare

din zona Olteniei pe segmentul
ceramicii olteneºti ca marcã distinctivã a arealului specificat.
Atelierul de olãrit se va deru-

la în fiecare sâmbãtã, în intervalul orar 09.00-12.00, în spaþiul interactiv al secþiei, din str.
Matei Basarab nr. 16, ºi va dura

pânã la data de 10 septembrie
2018.
Puteþi afla mai multe detalii
despre “Atelierul de olãrit”, accesând pagina de facebook a
Muzeului Olteniei: www.facebook.com/muzeulolteniei, iar
dacã sunteþi interesaþi sã vã rezervaþi un loc, o puteþi face trimiþând un email pe adresa muzeulolteniei@yahoo.com sau
sunând
la
telefonul
0351.444030.
Programãrile se fac în ordinea înscrierii, în limita a 20 locuri/modul. Menþionãm cã participarea la ateliere este gratuitã, iar materialele necesare derulãrii atelierelor sunt asigurate
de Muzeul Olteniei Craiova.
25 - 31 iulie 2018
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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 Indepen-

Râmnicu Vâlcea – Programul
Zilelor Imnului Naþional 2018
denþei – 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
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
pop-rock 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,
25 - 31 iulie 2018

alocuþiunile oficialitãþilor. Intonarea 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
* în caz de vreme nefavorabilã,
evenimentul se þine în Sala Mare a
Consiliului Judeþean Vâlcea
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

E

bine ºi aºa. Acum ne dãm
seama cã Final Four-ul
de la Budapesta era rupt
în douã. De-o parte Gyor ºi
Vardar, superechipe, de cealaltã parte CSM Bucureºti ºi Buducnost, purtãtoare de trenã, în
pofida faptului cã titlul european era la românce. Gyor avea
sã recâºtige trofeul dupã o finalã extrem de strânsã, care, ca
ºi în mai 2016, a necesitat prelungiri, mai puþin lovituri de
departajare: 31-30. Finala micã
a fost tranºatã la pas de CSM
Bucureºti: 26-20, acelaºi scor
cu care gruparea Cristinei Neagu a pierdut semifinala în compania maghiarelor. „Tigroaicele”, metamorfozate în pisicuþe
cu dureri de burtã, fuseserã,
practic, rãstignite de macedonence: 33-38. „Nu ºtiu ce a fost
pus prin apã sau mâncare azi,
dar fetele au acuzat stãri ciudate dupã micul dejun”, declara, la TV Dolce Sport, preºedintele CSM Bucureºti, Bogdan Vasiliu. Cele mai afectate
au fost Grubisic, Gullden, Ayglon ºi Simone Bohme. De
fapt, crampele stomacale se
fãcuserã simþite cu o searã înainte, dar din partea staffului sa pus batista pe þambal. Semifinala cu Vardar a început practic de la 0-2, dupã care a urcat
la 1-7 ºi de-aici prãbuºirea. Jenant ºi nemeritat pentru o campioanã hotãrâtã sã-ºi apere trofeul. Plus cã, din motive ºtiute
doar de el, Per Johansson a preferat-o între buturi tocmai pe
Grubisic. Paula Ungureanu a
replicat magistral în finala
micã. Dar, chiar ºi sãnãtoase

Râmnicu Vâlcea:
Vâlcea: Cupa
Cupa
Râmnicu
Imnuluilalafotbal
fotbal juvenil
juvenil
Imnului
n perioada 27-29 iulie
2018, la Râmnicu Vâlcea, se va desfãºura
Cupa Imnului la fotbal juvenil ediþia 2018. Meciurile, organizate pentru copii din Vâlcea ºi din alte judeþe, vor avea
loc pe terenurile de la stadionul Zãvoi, pe mai multe categorii de vârstã. Astfel, vor
participa copii nãscuþi în anii

Î

2006, 2008 ºi 2009, în echipe de
8+1 sau 6+1, în funcþie de vârstã. Durata reprizelor va fi de 20
sau 25 de minute. Înscrierea este
gratuitã, toþi participantii urmând
sã primeascã premii constând în
cupe, mingi, medalii ºi diplome.
Competiþia este organizatã de
Primãria Municipiului Râmnicu
Vâlcea ºi Sport Club Municipal
Râmnicu Vâlcea în cadrul ma-

nifestãrilor prilejuite de Ziua
Imnului Naþional.
Programul turneului:
Vineri, 27 iulie: orele 9.0013.00; 16.00 - 20.00; 19.00
Sâmbãtã, 28 iulie: orele
9.00 - 13.00; 16.00 - 20.00
Duminicã, 29 iulie: ora
9.00, teren CSM II
(telefon de contact:
0724.219.444)

SCM Râmnicu Vâlcea
a achiziþionat un inter
de succes

www.indiscret.ro

eazã pe postul de inter ºi în sezonul trecut a impresionat în
Turcia, la Uskudar BSK”, au
precizat reprezentanþii HCM pe
pagina de socializare a clubului.
Prezentarea oficialã a lotului

ºi a noului antrenor, Florentin
Pera, va avea loc pe 17-18 august, la Sala Sporturilor „Traian”, cu ocazia celui de-al 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
Sporturilor „Traian”. La acest
turneu vor mai fi prezente echipele SCM Craiova, CSM Slatina ºi CSU Danubius Galaþi.
Fetele de la SCM s-au calificat
în turul II preliminar al Cupei
EHF unde urmeazã sã întâlneascã învingãtoarea duelului din
turul I preliminar, LC Brühl
Handball (Elveþia) – Kastamonu Belediyesi GSK (Turcia).
Partidele din turul II preliminar
sunt programate pe 13/14 octombrie (turul) ºi 20/21 octombrie (returul).

tun, cu un tehnician mai inspirat decât Dumnezeu la facerea
lumii, CSM nu putea emite
mari pretenþii în faþa adversarelor antrenate de Irina Poltoraþkaia. Au fost cât pe-aci s-o
încurce ºi pe Gyor, la care
aproape totul funcþioneazã
ceas ºi e perfect epic faptul cã
Vardar Skopje i-a þinut piept.
A alergat dupã scor, a egalat
în câteva rânduri ºi a lãsat impresia cã e capabilã de marea
loviturã. Penezic, blocatã ca
dupã manual, n-a mai fost în
apele ei, au suplinit-o însã cu
brio Lacrabere, Radicevic, Lazovic, Lekic. Arbitrele Alpaidze ºi Berezkina, din Rusia, au
contribuit ºi ele cât le-a permis bunul simþ la un deznodãmânt fericit pentru gazde. Ne
dãm acum seama ce a însemnat, în aceeaºi arenã „Laszlo
Papp”, papara administratã
Gyor-ului de Gullden&Co.
Sporul de calitate al Final
Four-ului de la Budapesta se
cuvine menþionat în dreptul lui
Vardar, o multinaþionalã superioarã celei pe care bucureºtencele o franjurau cu 27-21.
Martin Ambros ºi elevele sale
pot mulþumi cerului cã au scãpat cu faþa curatã dintr-o menghinã care a adus în multe privinþe cu finala trecutã. Ultima
pe listã – Buducnost, umbra
palidã a echipei dublu câºtigãtoare a titlului european. Antrenorul Dragan Adzic, dacã
nu pleacã, va trebui sã înceapã reconstrucþia, în condiþiile
în care cele mai bune jucãtoare vor pãrãsi echipa. Bun venit acasã, Cristina Neagu!
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B

razilianca Samara Da
Silva Vieira a semnat
pe 24 iulie un contract
valabil pe un an cu clubul de
handbal SCM Râmnicu Vâlcea,
a anunþat SCM. ”Noua noastrã
jucãtoare are 26 de ani, evolu-

Au dat aurul pe bronz

SAVEPETS

25 - 31 iulie 2018
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Indiscreþii
de Vâlcea

Istoria imnului naþional a început
într-un parc din Râmnicu Vâlcea
Sãrbãtoare ºi fast în Râmnicu Vâlcea, locul unde, în
urmã cu 170 de ani, a fost intonat pentru prima datã în
mod oficial imnul naþional al
României. Evenimentul s-a
petrecut pe 29 iulie 1848, în
cadrul unei manifestãri organizate în Grãdina Publicã, în
prezent Parcul Zãvoi, la iniþiativa domnitorului ªtirbei
Vodã. Iar din 1996, în acelaºi
loc, sute de glasuri intoneazã, pe 29 iulie, „Deºteaptã-te,
române”.

Directorul Teatrului Municipal ”Ariel”, actorul Gabriel Popescu (foto), nu pare
sã cunoascã regulile de conduitã din sãlile de spectacol.
Bunãoarã, aceea cã atunci
când te îndrepþi cãtre locul
rezervat treci cu faþa la spectatori ºi nu cu fundul. S-a
întâmplat la spectacolul ”Un
duºman al poporului”. Mon
cher, de la dumneata avem
pretenþii, se poate?

ªeful poliþiei
locale, fiþe sau
ceva mai mult?

L

a originea imnului naþional se aflã poemul patriotic „Un rãsunet”, scris de
Andrei Mureºanu ºi publicat în
numãrul 25 din 21 iunie 1848
al suplimentului „Foaie pentru
minte, inimã ºi literaturã”. Melodia a fost culeasã de Anton
Pann, personalitate pe care
Râmnicu Vâlcea o considerã
unul dintre simbolurile locului.
O perioadã, Anton Pann a fost
profesor de muzicã la ºcoala de
pe lângã Episcopia Râmnicului ºi cântãreþ la biserica „Buna
Vestire” din Râmnicu Vâlcea.
El a locuit în imobilul din strada ªtirbei Vodã (azi Muzeul
memorial „Anton Pann”), aflat
pe acea vreme la marginea oraºului, pe drumul Cheii ºi al Olãneºtilor. Iar potrivit documen-

Recidivã!
Primarul din Periºani,
Ion Sandu, declarat marþi
incompatibil de cãtre ANI,
nu se afã la prima abatere.
În 2016, el a fost trimis
în judecatã dupã ce ºi-a angajat nora în postul de consilier personal al primarului. Primar la al patrulea
mandat. Hm, pe unii vechimea nu-i ajutã deloc, din
contrã!

Surprize
la Ziua Imnului?
Uniunea Salvaþi România
va organiza la Râmnicu Vâlcea, cu ocazia Zilelor Imnului, o amplã acþiune de
strângere de semnãturi în
cadrul campaniei ”Fãrã penali în funcþii publice”. La
aceastã acþiune vor participa, se aude, actori de prestigiu ai României.
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Un simbol al rezistenþei românilor
Cântecul a devenit simbol de
eliberare ºi a însufleþit numeroasele adunãri ale militanþilor
paºoptiºti pentru drepturi naþionale, mai ales din Transilvania. „Deºteaptã-te, române” a
fost intonat în timpul Rãzboiului de Independenþã (18771878), în Primul Rãzboi Mondial ºi la Marea Unire din 1918,
dar ºi în cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial. Autoritãþile comuniste au interzis cântecul pânã
în 1970, când a putut fi din nou
cântat, dar fãrã versurile originale. Pe 22 decembrie 1989,

Trei zile de
sãrbãtoare
ªi în acest an, Ziua Imnului
Naþional este marcatã la Râmnicu Vâlcea cu festivitãþi organizate pe parcursul a trei zile
(27-29 iulie). Au fost invitaþi
premierul Viorica Dãncilã, ambasadori ai mai multor þãri acreditaþi în România, primari ai
oraºelor înfrãþite cu Râmnicu
Vâlcea, personalitãþi ale Râmnicului atât din þarã, cât ºi din
strãinãtate.

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
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Domne, ce sã vezi! ªeful
Poliþiei Locale Râmnicu
Vâlcea, Vasile Florin Cîrstescu, nu vrea sã lucreze
alãturi de subordonaþii sãi.
Domnul ºef ºi-a ales birou
la parterul noului sediu
cumpãrat de primãrie de la
SOCOM, pe când birourile
poliþiei comunitare vor fi la
etaj. Cicã sunt chestiuni
”sensibile” la mijloc, prin

de Marielena Popa

urmare nu vrea sã fie tuburat. Serios? Domnul în cauzã n-a plecat încã de la
SRI sau ce? Cã aºa se auzise...

”Deºteaptã-te, române” a fost
intonat pe strãzi de cãtre masele de oameni care îl alungaserã
pe Ceauºescu. Din 1991, melodia, care are 11 strofe, a devenit, prin Constituþie, Imn Naþional al României. Din 1996,
Ziua Imnului Naþional este sãrbãtoritã în fiecare an pe data de
29 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.
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Mon cher,
nu cu dosul!

telor vremii, la sfârºitul adunãrii din 29 iulie 1848, însuºi Anton Pann a dirijat corul care a
cântat mai multe melodii, „dintre care una a fost armonioasã
ºi triumfalã”.

