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5 milioane de euro Imnul României a
pentru dezvoltarea împlinit 170 de ani
comunei Castranova la Râmnicu Vâlcea

2

Alimentare cu apã, reþea de canalizare ºi
reabilitarea unui drum comunal sunt trei
dintre proiectele depuse de administraþia
comunei Castranova ºi care au primit finanþare în cadrul Programului Naþional de Dezvoltare Ruralã 1 ºi 2. Vorbim, în total, despre
aproape 5 milioane de euro care vor fi investiþi în localitate ºi care vor contribui la creºterea calitãþii vieþii pentru cele aproximativ
1.500 de famili care trãiesc aici. Primarul
localitãþii, Dumitru Mãceºanu, spune cã mai
are depuse alte patru proiecte ºi sperã cã ºi
acestea vor primi finanþare dacã va exista ºi
un PNDL 3.

SPECIAL

de Dan Olteanu

P

Cu MUIA pe
ºoselele României
de Cosmin Pretorian

R

ar mi-a fost dat sã vãd
în cei peste douãzeci de
ani de jurnalism o ruºine mai mare pentru Poliþia Românã decât ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile cu individul româno-suedez supãrat rãu
pe guvernarea pesedistã. Sã-ºi
plimbe ãla douã sãptãmâni Audiul prin toatã România, sã îl
parcheze sub fereastra primarului Craiovei, sã-ºi facã, distraþi,
cetãþenii selfiuri cu el ºi sã umple facebook-ul cu filmãri, iar
tu, poliþie, sã te-nvârþi în jurul
legii precum câinele râios în
jurul cozii, neºtiind dacã omul
este infractor (contravenient)
sau nu, mi se pare cel mai jenant din istoria post-decembristã a acestei instituþii.
Evident, numãrul „MUIEPSD“ nu avea nimic în comun cu explicaþiile dexiste ale
„În lipsa unor prevederi exprese care sã interzicã folosirea acestor numere, acel
cetãþean nu a sãvârºit niciun
fel de abatere de la legislaþia
româneascã. Nu ne dorim ca
instituþia Poliþiei Române sã
fie folositã ca ustensilã politicã pentru cã nu le convine
unor oameni o înºiruire de litere pe o plãcuþã cu numere
de înmatriculare“, a declarat
Cosmin Andreica, lider sindical EUROPOL, citat de
www.adevãrul.ro
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proprietarului, însã acest lucru
nu îl transformã automat pe individ într-un infractor de drept
comun, taman bun de luat pe
sus de pe stradã. Omul a vrut
ºi a reuºit sã îºi batã joc nu numai de o instituþie slugarnicpoliticã, precum este în prezent
poliþia românã, dar a ridiculizat ºi partidul care, în prezent,
dã ora exactã în România. Mai
mult decât atât, chiar dacã nu
cred cã asta ºi-a dorit, Rãzvan
ªtefãnescu, cãci acesta este
numele ºoferului cu multã imaginaþie, a reuºit performanþa de
a scoate la ivealã ºi lipsa de
reacþie ºi combativitate a opoziþiei politice a acestor vremuri.
Puþine au fost vocile liberale ºi
useriste care s-au încumetat sã
acuze argumentat, ºi slavã
Domnului aveau ce acuza, miliþienismul poliþiei române. Dar
cum, pânã la urmã, partidele
noastre politice nu au datorii
legislative în ceea ce priveºte
cazul amintit, în ceea ce o priveºte, poliþia românã avea obligaþii clare în acest sens.
Dacã ªtefãnescu încãlca legea, el trebuia sã fie încã de la
vamã avertizat de cãtre poliþiºtii de frontierã. Mai mult decât
atât, mãcar una dintre cele patru verificãri realizate de poliþiºti din mai multe judeþe, printre care ºi Doljul, ar fi trebuit
sã se soldeze cu ridicarea plãcuþelor dacã ºoferul român stabilit în Suedia ar fi încãlcat legea. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, semn cã, de fapt, lu-

crurile nu sunt nici pe departe
atât de limpezi pe cât se chinuie acum sã ne convingã, absolut neconvingãtor, ºeful Poliþiei
Române, Ioan Buda (apropos,
cred cã ºi domnul ar trebui sã
îºi schimbe numele dacã ar fi
sã ne luãm dupã DEX). De
fapt, cred eu, nici mãcar acum
poliþiºtii români nu ºtiu dacã a
fost sau nu încãlcatã vreo lege,
însã, slugarnici faþã de un partid politic care i-a promovat în
funcþii înalte, actualii capi ai
Inspectoratului General al Poliþiei Române au dat ordin sã-i
fie ridicate omului plãcuþele de
înmatriculare ºi, ca sã îi mai
frângã din cerbicie, sã-i însãileze ºi un dosar penal. Apoi, cu
aceste realizãri în tolbã, fuguþa la doamna ministru sã vadã
ce bãieþi buni a promovat!

entru o localitate care
abia reuºeºte sã-ºi asigure banii necesari
pentru cheltuielile de funcþionare, orice sumã, cât ar fi de
micã, este extrem de importantã pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntã mai toate comunele din România, fie cã vorbim despre
asfaltarea drumurilor ori de
introducerea reþelelor de apã
ºi canalizare. „Mã bucur cã
am reuºit sã obþinem aceastã
finanþare pentru trei proiecte
extrem de importante pentru
comunitatea noastrã. În total,
sunt peste 5 milioane de euro
care sunt investiþi aici ºi care
vor schimba, în bine, viaþa cetãþenilor. Fãrã aceste proiecte finanþate prin Programul
Naþional de Dezvoltare Ruralã nu am fi putut face absolut
nimic. Nu am fi avut nicio
ºansã de dezvoltare. Noroc cu
acest program care, în ciuda
unor probleme legate de timpul prea lung necesar pentru
hârþogãrii, a fost un program
extrem de bun. Eu sper cã va
exista ºi un PNDL 3 pentru
cã noi mai avem depuse patru proiecte, dintre care douã
vizeazã reabilitarea ºi modernizarea unei ºcoli ºi a unei

grãdiniþe, unul pentru amenajarea unui centru socio-cultural,
iar ultimul pentru construirea
unui sediu pentru primãrie“, a
declarat Mãceºanu.

Reþea de canalizare
pentru întreaga
comunã
De departe cel mai important
proiect pentru care s-a obþinut
finanþare vizeazã realizarea unei
reþele de canalizare ºi a unei staþii de epurare la nivelul întregii
comune. Este un proiect de 12,6
milioane de lei care se aflã acum
în faza de licitaþie pentru proiectare ºi execuþie. Tot în acelaºi stadiu se aflã ºi proiectul
care prevede extinderea reþelei
de alimentare cu apã. Concret,
edilul spune cã, printre altele,
vor fi forate douã puþuri ºi vor
fi construite o staþie de pompare ºi una de tratare a apei care
sã deserveascã locuitorii satului Puþuri. „Noi avem puþuri,
staþie de pompare ºi tratare, însã
ea trebuie sã asigure alimentarea cu apã atât pentru Castranova, cât ºi pentru satul Puþuri. Or,
vara, când consumul de apã
creºte, ea nu mai face faþã. ªi
atunci am decis sã construim o
staþie separatã pentru satul Puþuri. Avem, astfel, ocazia sã extindem aceastã reþea de apã.

MUIE s. f. (Argotic) Gurã. I-a dat peste muie. GR, S.
VII, 120 z Expr. A duce cu
muia = a face promisiuni înºelãtoare, a convinge cu minciuni, a amãgi, a înºela; a
duce cu vorba, a duce cu zãhãrelul.
MÚIE s. f. (Arg.; folosit
adesea art. ºi mai ales în expresii) Gurã, fleancã. (din þig.
mui (Graur, Juilland)
BÚDA, bude, s. f. (Reg.)
1. Construcþie de lemn, în
pãdure, în care locuiesc tãietorii de arbori. 2. Prãvãlioarã. 3. Closet (rudimentar).
[Pl. ºi: buzi] – Din rus., pol.,
ung. buda.
www.indiscret.ro
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pentru dezvoltarea
comunei Castranova
pare însã cã va reuºi sã finalizeze lucrãrile înainte de termen,
o raritate pentru România ultimilor ani. „ÒDrumul este destul de circulat ºi trebuia sã facem cumva ºi sã-l asfaltãm. Proiectul este pentru 6,9 kilometri,
urmând ca o bucatã de aproape
900 de metri, care face legãtura
între limita localitãþii ºi drumul
judeþean, sã fie modernizatã cu
bani de la bugetul local. Spre
deosebire de alte drumuri, noi
am ales sã folosim betonul rutier deoarece este mult mai rezistent decât asfaltul tradiþional.
Sunt plãcut surprins sã vãd cã
firma care a câºtigat lucrarea se
miºcã foarte bine, iar una dintre benzi este deja aproape gata,
în condiþiile în care vremea din
ultimele sãptãmâni nu a fost fa-

Sunt aproape 5 kilometri de coloanã ºi vor fi aproape 500 de
branºamente, astfel încât locuitorii satului Puþuri sã nu mai
aibã probleme cu furnizarea
apei“, a precizat edilul. Acesta
a adãugat cã, la nivelul localitãþii, va fi înfiinþatã o societate
care va prelua activitatea de furwww.indiscret.ro

nizare a serviciilor de apã ºi canalizare.

Drum asfaltat
cãtre Zãnoaga
Cel de-al treilea proiect pentru care administraþia condusã
de Dumitru Mãceºanu a obþinut

vorabilã. În ritmul actual,
cred cã drumul va fi gata în
aceastã toamnã“, a spus edilul comunei Castranova.

Proiecte mici,
dar necesare
Chiar dacã, aºa cum spuneam, banii sunt cea mai
mare problemã pentru administraþiile din mediul rural, cu
puþinã voinþã ºi ceva efort se
pot realiza multe. „Noi am
reuºit sã ne miºcãm destul de
bine, chiar dacã nu am avut
banii pe care ni i-am fi dorit.
Spre exemplu, la ºcoala unde
învaþã elevii din clasele VVIII am reuºit sã montãm o
centralã care sã înlocuiascã
sobele vechi de zeci de ani.
Acum, cu ajutorul beneficiarilor de ajutor social, reabilitãm toate clasele, grupul sanitar ºi urmeazã amenajarea
exterioarã. La fel am procedat ºi cu igienizarea uneia
dintre grãdiniþe. De asemenea, printr-un proiect finanþat prin GAL, vom moderniza baza sportivã de la ºcoala
cu clasele I-IV“, a mai spus
Dumitru Mãceºanu.

finanþare prevede asfaltarea
drumului dintre Castranova ºi
satul Zãnoaga, care aparþine de
comuna Leu. Proiectul, în valoare de aproape 6 milioane de
lei, se aflã deja în stadiul de
implementare, lucrãrile debutând în luna mai a acestui an.
Firma care a câºtigat licitaþia
1 - 7 august 2018
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ntr-un mesaj adresat tuturor celor care au contribuit
la reuºita manifestãrilor
prilejuite de Ziua Imnului Naþional, primarul Mircia Gutãu a
subliniat cã Râmnicu Vâlcea
ºtie sã serbeze aºa cum se cuvine marile momente ale istoriei
sale locale ºi, deopotrivã, naþionale. De asemenea, edilul a
mulþumit miilor de râmniceni
care au participat la aceastã sãrbãtoare în an centenar, în oraºul în care, în urmã cu 170 de
ani, s-a cântat pentru prima datã
într-un cadru oficial ”Deºteaptã-te, române!”

Î

Vã mulþumesc tuturor!

de sãrbãtoare pe splaiul Independenþei, în Parcul Zãvoi, în Scuarul Mircea cel Bãtrân ºi în numeroase alte puncte din oraº a
presupus un efort important din
partea multor oameni ºi structuri
din cadrul administraþiei municipale ºi ca urmare doresc sã
mulþumesc departamentelor din
cadrul Primãriei, SC Pieþe Prest
SA ºi Direcþiei administrarea domeniului public.
O paletã atât de largã de evenimente a fost adusã în faþa râmnicenilor ºi a celor care ne-au
vizitat în aceste zile oraºul prin
strãdania unor parteneri de nãdejde ai primãriei, care ºi-au asumat, integral sau în colaborare,
evenimente de cea mai bunã calitate: 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” ºi Uniunea Artiºtilor
Plastici - filiala Vâlcea.
Ca la orice manifestare cu
evenimente desfãºurate în spaþii publice din Râmnic, ordinea,

liniºtea publicã ºi siguranþa cetãþeanului au fost asigurate de
reprezentanþi ai Poliþiei Municipiului Râmnicu Vâlcea, ai Inspectoratului Judeþean de Jandarmi, ai Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã ”General
Magheru”, ai Poliþiei Locale a
municipiului ºi ai Serviciului
Judeþean de Ambulanþã, cãrora
le mulþumesc pentru implicarea,
colaborarea ºi profesionalismul
cu care ne-au obiºnuit.

Doresc sã mai mulþumesc ºi
mijloacelor media care au promovat ansamblul manifestãrilor
dedicate Zilei Imnului Naþional,
oferind informaþia necesarã
pentru ca un numãr cât mai
mare de oameni sã poatã participa la evenimentele pregãtite
cu aceastã ocazie.
ªi, mai ales, doresc sã adresez cele mai sincere mulþumiri
ºi aprecieri miilor de râmniceni
care au luat parte la fiecare din

evenimentele organizate în cinstea Imnului Naþional, înfruntând, uneori, condiþii meteorologice nefavorabile, dar dovedind, de fiecare datã, cã ºtiu sã
se bucure de acest simbol al
naþiunii române, care s-a nãscut,
acum 170 de ani, pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu!
Mircia Gutãu
Primar
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Râmnicu Vâlcea a demonstrat,
încã o datã, cã ºtie sã serbeze aºa
cum se cuvine marile momente
ale istoriei sale locale ºi, deopotrivã, naþionale. Sãrbãtoarea dedicatã Zilei Imnului Naþional de
anul acesta, când se împlinesc
170 de ani de la prima intonare,
într-un cadru oficial, a cântecului ”Deºteaptã-te, române!”, pe
locul actualului Parc Zãvoi, a
fost una de excepþie, atât ca urmare a multitudinii ºi diversitãþii evenimentelor incluse în program, cât ºi datoritã prezenþei în
numãr mare a râmnicenilor la
acestea, în ciuda vremii nefavorabile din unele perioade. Ziua
Imnului Naþional la Râmnicu
Vâlcea s-a marcat anul acesta ºi
sub semnul Centenarului Marii
Uniri, cele douã evenimente
contopindu-se firesc pentru a da
naºtere unui moment cu adevãrat de referinþã în viaþa comunitãþii locale.
Organizarea tuturor manifestãrilor derulate în cele trei zile

Imnul României a împlinit
170 de ani la Râmnicu Vâlcea
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60 de copii din Republica Moldova
ºi Cernãuþi au cântat la Râmnicu
Vâlcea „Deºteaptã-te, române!”
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Locuitorii municipiului
Râmnicu Vâlcea, oficialitãþile
oraºului ºi ale judeþului,
precum ºi invitaþii strãini la
manifestãriile prilejuite de
Ziua Imnului Naþional, au
asistat, sâmbãtã, 28 iulie, la
un concert extraordinar
oferit de peste 60 de copii
din Republica Moldova,
Cernãuþi (Ucraina) ºi din
Râmnicu Vâlcea.
de Marielena Popa

Ansamblul din Cernãuþi

Ansamblul din Cahul

Publicitate

S

pectacolul a debutat cu trupa
„Angel Voices” coordonatã de
soprana Camelia Clavac ºi cu corul „Cantus” din Râmnicu Vâlcea, câºtigãtor al fazei zonale a Olimpiadei Naþionale Corale 2018. Au urmat formaþiile
de cântec ºi dans „Busuioc” ºi „Cucorenii” ale Centrului Raional de Copii „Universul” din Cahul – Republica Moldova. Într-o regie emoþionantã, copiii au
desfãºurat pe scenã drapelul tricolor,
au cântat ºi dansat autentic româneºte.
Cea mai micã membrã a ansamblului este
Laura, care abia a împlinit ºase ani. S-a
nãscut la Paris, într-o familie care iubeºte ºi respectã folclorul românesc. Fratele ei, Robert, cântã la clarinet ºi adesea
cei doi urcã pe scenã alãturi.
Ansamblul de copii „Perla” al Centrului Bucovinean de Artã pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale din Cernãuþi – Ucraina, coordonat
de profesorul Iurie Levcic, a adus pe senã
cele mai îndrãgite melodii moldoveneºti
interpretate fãrã cusur. Laureat al mai
multor premii internaþionale, ansamblul
”Perla” face adesea turnee în România,
iar îndrumãtorii copiilor se strãduiesc ca
fiecare dintre ei sã viziteze, sã cunoascã
ºi sã îndrãgeascã patria-mamã.
Spectacolul ”Imnul Naþional – cântecul sub care s-a fãcut Unirea” a fost susþinut financiar de Ministerul Culturii.

Laura ºi fratele ei, Robert
www.indiscret.ro
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Avem o þarã, ce facem
cu ea?...

D

uminica trecutã, când
capitala þãrii se afla
sub asediul unui meci
de fotbal, Piaþa Constituþiei a
fost ocupatã de sute de protestatari veniþi din judeþele administrate de UDMR ºi nu numai,
în apãrarea Limbii Române.
Dintr-odatã, faci ochii mari.
Þara este distrusã în parte de
stihiile naturii, circulaþia pe
cãile ferate e o aventurã, ca ºi
circulaþia rutierã, iar celor din
Covasna, din Carei ºi Satu
Mare, le arde cu flacãrã de
Limba Românã. Uite cã le
arde! Întâi de toate, pentru cã
limba oficialã pierde teren ºi,
mai mult, este batjocoritã pânã
acolo cã se predã ºi minimal,
ºi în… limba maghiarã. Istoria României este de fapt istoria Ungariei, suprapusã, dominatoare, atipicã. Mai mult, pe
lângã limba oficialã, sunt cãlcate în picioare drepturile civile, prin restrângere de catedre. Ce sã mai vorbim de constituþionalitate ºi legalitate, de
suveranitate, de însemnele naþionale în pericol de a se ºterge? Încã din 2009, ofensa adusã însemnelor naþionale a fost
dezincriminatã, aºa cã ne-am
fãcut-o cu mâna noastrã ºi cu
mintea noastrã de parlamentari
în cârdãºie. Din 2015 existã un
proiect de lege reparatoriu,
blocat însã de Camera Deputaþilor, ca nu cumva cei din arcul puterii sã piardã voturile
„confraþilor” UDMR-iºti, tacticieni desãvârºiþi în destructurarea statalã. „România a intrat în urmã cu o sutã de ani în
epoca modernã, România mo-

dernã nu ºtie de o sutã de ani
ce sã facã cu cei peste un milion de maghiarã care trãiesc
aici”, a cuvântat premierul
Viktor Orban la Universitatea
de varã de la Bãile Tuºnad. ªi
a mai zis ceva: „Centenarul
Marii Uniri nu este pentru maghiari un moment de sãrbãtoare”, iredentism în toatã regula,
ceea ce i-a inflamat pe români.
Nu pe toþi românii. Ori de câte
ori parlamentarii UDMR ºi-au
permis sã aparã cu brasardã
neagrã în ºedinþã festivã dedicatã zilei de 1Decembrie, n-a
crâcnit nimeni. Prefectul judeþului Covasna a fãcut nenumãrate apeluri la instituþiile abilitate pentru curmarea abuzurilor ºi aplicarea legii în teritoriu. Care instituþii? Care lege?
Cea oarbã, poate, la arborarea
drapelului negru pe Primãria
Sfântu-Gheorghe, culmea!, de
Ziua Drapelului Naþional?! ªi
de ce sã ne inflamãm când, în
Catalonia, conaþionali de-ai
noºtri maculeazã tricolorul cu
devieri grave de limbaj? Cei ce
de aproape 30 de ani au dirijat
destinele þãrii n-au ºtiut cum sã
procedeze cu milionul de maghiari luaþi în grijã de premierul Viktor Orban, aºa cum nau ºtiut cum sã procedeze cu
alte milioane de semnatari ai
diagnosticului politico-social
„direcþie greºitã”. A revenit în
actualitate, tardiv, cum ne stãn fire, delictul grav al trãdãrii
de þarã. Moºtenirea Gojdu, de
pildã, nu ne mai spune nimic.
Atunci sã fi vãzut, baci Ludovic, trãdare de þarã în toatã
splendoarea ei.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
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Concurs
cu circuit închis la
Poliþia Localã Craiova
Postul de director
adjunct, vacant de
aproximativ un cincinal, va fi ocupat în
curând, edilii demarând deja procedura
de concurs care va fi
finalizatã în ultima
decadã a lunii august.
de Nicuºor Fota

A

nunþul privind procedura pentru ocuparea
postului de director adjunct la Poliþia Localã din Craiova a fost deja postat pe site-ul
municipalitãþii craiovene. Spre
deosebire de alte posturi de conducere din administraþia publicã craioveanã, edilii opteazã de
data aceasta nu pentru un concurs deschis, ci pentru unul „de
interior”, destinat persoanelor
ce fac deja parte din structura
poliþiei locale. „Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la
sediul central din str. A. I. Cuza,
nr. 7, concurs de promovare
într-o funcþie publicã de conducere vacantã de director executiv adjunct al Poliþiei Locale a
Municipiului Craiova. - 1 post.
Concursul va avea loc la sediul
Primãriei Municipiului Craiova
din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data
de 21.08.2018, ora 10.00 - proba scrisã, urmând ca proba de
interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare”, se aratã în anunþul postat pe portalul

de internet al Primãriei Craiova. Potrivit acestuia, potenþialii
candidaþi se pot înscrie în cursã
pânã la finele primei decade a
lunii urmãtoare: „dosarele de
înscriere la concurs se vor depune la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I.
Cuza, nr. 7, în maximum 20 zile
de la data publicãrii anunþului
în Monitorul Oficial, partea a
III-a, respectiv din data de
20.07.2018, ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 143 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare”.

Condiþie: Se cer
cei 7 ani de serviciu
Printre condiþiile impuse candidaþilor, pe lângã studiile universitare de licenþã ºi de masterat, se remarcã ºi un stagiu de
vechime consistent. „Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 66 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, precum
ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare: studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã; sã fie absolvenþi de
masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraþiei publice, management sau
în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice;

sã fie numiþi într-o funcþie publicã din clasa I; sã îndeplineascã cerinþele specifice prevãzute
în fiºa postului; sã îndeplineascã condiþiile prevãzute la art.
57 alin. (6); sã nu aibã în cazierul administrativ o sancþiune
disciplinarã neradiatã în condiþiile prezentei legi; vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitãrii funcþiei publice de
minimum 7 ani”, se aratã în
anunþul postat de edili.

D

e menþionat cã va fi prima datã când în conducerea poliþiei locale va
poposi un director recrutat din
cadrul acesteia, precedenþii ºefii
fiind recrutaþi pânã acum fie din
rândul funcþionarilor din aparatul Primãriei Craiova, fie din
rândul pensionarilor MAI.
Postul de director adjunct la
Poliþia Localã Craiova s-a dovedit de-a lungul timpului unul
extrem de instabil, puþini dintre
ocupanþi reuºind „sã facã mulþi
purici” la conducerea instituþiei.
Ultimul adjunct angajat cu acte
în regulã dateazã din vremea
USL, când funcþia a revenit,
dupã alegerile locale din 2012,
unui reprezentant al fostului PC,
Dumitru Cicã, acesta nerezistând însã prea mult în postura
de secund al lui Tavi Mateescu.
Postul de director e vacant de
aproape un cincinal, în ultima
perioadã însã atribuþiile de adjunct sunt exercitate, cu delegaþie, de unul dintre ºefii de serviciu din cadrul poliþiei locale
craiovene.
www.indiscret.ro
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17 avize emise de
furnizorii de utilitãþi
ºi diverse instituþii
publice. Acesta este
hãþiºul birocratic din
care trebuie sã iasã
reprezentanþii asocierii de firme care a
câºtigat licitaþia
publicã pentru
furnizarea ºi montarea containerelor
îngropate destinate
colectãrii deºeurilor
în Craiova, parte a
proiectului „Sistem
de management
integrat al deºeurilor
în judeþul Dolj”,
pentru a putea
amenaja cele aproximativ 440 de platforme de la nivelul
municipiului Craiova.

Genoiu, am participat la o
ºedinþã de lucru cu reprezentanþii asocierii de firme care a câºtigat licitaþia publicã pentru furnizarea ºi montarea containerelor îngropate destinate colectãrii deºeurilor în Craiova, precum ºi a utilajelor necesare operãrii acestora. În cadrul întâlnirii, au fost trecuþi în revistã paºii parcurºi în derularea contractului de lucrãri, precum ºi
dificultãþile pe care antreprenorul le întâmpinã. Investiþia este
una complexã, întrucât în sarcina executantului intrã proiectarea ºi amenajarea a aproximativ 440 de platforme, pentru fie-

de Valentin Zarea

T

ocmai din acest motiv,
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, a convocat marþi, 31
iulie, alãturi de primarul municipiului Craiova, Mihail Genoiu, o ºedinþã de lucru cu reprezentanþii asocierii de firme,
în cadrul cãreia s-a discutat despre dificultãþile pe care antreprenorul le întâmpinã în încercarea de a gãsi soluþiile necesare pentru ca acestea sã poatã depãºi toate obstacolele inerente implementãrii unuia dintre cele mai importante proiecte din Masterplanul de deºeuri
al judeþului.
Ulterior întâlnirii, care a
avut loc la Consiliul Judeþean
Dolj, a fost întreprinsã o deplasare în teren, în apropierea Aeroportului Internaþional
Craiova, pentru o demonstraþie cu douã containere îngropate ºi douã maºini speciale
cu ajutorul cãrora recipientele metalice au fost ridicate,
golite, spãlate ºi curãþate.
„Astãzi (marþi - 31 iulie,
n.red.), alãturi de primarul
municipiului Craiova, Mihail
www.indiscret.ro

care dintre acestea fiind necesare 17 avize, emise de entitãþile implicate - furnizorii de utilitãþi ºi alte instituþii publice.
Consiliul Judeþean Dolj rãmâne, alãturi de Primãria municipiului Craiova, implicat cu toate resursele pentru ca demersul,
cu o importanþã deosebitã atât
pentru oraº, cât ºi pentru impactul pozitiv pe care îl are asupra
mediului, sã fie realizat cât mai
repede“, a declarat preºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.
La întâlnire au mai participat
vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj Cosmin Vasile, administratorul public al judeþului, Cosmin Durle, viceprimarul municipiului Craiova Adrian Cosman, administratorul public al municipiului, Sorin Manda, precum ºi reprezentanþi ai
administraþiei publice locale ºi
judeþene implicaþi în implementarea proiectului „Sistem de
management integrat al deºeurilor în judeþul Dolj”.

Contractul încheiat între
Consiliul Judeþean Dolj ºi S.C.
European Waste Technology
S.R.L., în calitate de lider al
Asocierii S.C. European Waste
Technology S.R.L. - Nord Engineering S.R.L., are o valoare
totalã de 34.380.393 lei, inclusiv TVA, sumã care include preþul utilajelor specifice ºi al containerelor furnizate, precum ºi
prestarea serviciilor de proiectare, inscripþionare, instruire ºi
testare aferente ºi executarea

lucrãrilor de montare. În cadrul
contractului, vor fi construite
438 de platforme, pe care vor fi
amplasate 729 de containere
îngropate cu capacitatea de 5
metri cubi ºi 30 de containere
de 3 metri cubi.
Investiþia face parte din proiectul cu finanþare europeanã
„Sistem de management integrat
al deºeurilor în judeþul Dolj“, cu
o valoare totalã de 53,6 milioane de euro, care a mai cuprins
achiziþionarea a 32 de autospe-

ciale pentru colectarea ºi
transportul deºeurilor menajere, a 3.906 containere de
diferite capacitãþi, a 102.985
de compostoare individuale
pentru gospodãrii din mediul
rural ºi din oraºele Bechet ºi
Dãbuleni, închiderea depozitelor neconforme de la Calafat, Filiaºi ºi Segarcea, precum ºi construirea a patru staþii de transfer, a douã staþii de
compostare ºi a unei staþii de
sortare a deºeurilor.
1 - 7 august 2018

Nevoia
de lideri ºi
zbaterile
estivale
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj
asupra bãtãliei pentru dezvoltare, pentru respectarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti. Din aceastã perspectivã
parteneriatul cu PSD este unul
solid, fondat pe nevoia atingerii unor obiective de guvernare necesare dezvoltãrii ºi democratizãrii societãþii româneºti.
Al doilea adevãr vorbeºte de
la sine cã ALDE a devenit un
partid frecventabil pe întreg
eºichierul politic tocmai datoritã consecvenþei de care a dat
dovadã în toate demersurile de
politicã publicã. Demersuri
care i-au adus respect ºi încredere publicã. ªi iatã ºi reevaluãri din partea unor competitori politici.
Al treilea adevãr este acela
cã România are nevoie ºi este
în cãutare de lideri. Lideri în
stare sã propunã o viziune de
þarã ºi sã fie promotori ai înfãptuirii ei.
Din aceastã perspectivã, este
absolut firesc sã existe atâta
consum de energie politicã ºi
mediaticã în jurul preºedintelui naþional al ALDE. Cãlin
Popescu Tãriceanu este astãzi
un lider marcant al vieþii politice româneºti ajuns la o maturitate politicã deplinã, unul
dintre foarte puþinii care pot
ocupa cu responsabilitate ºi
competenþã orice poziþie la
vârful statului român.
Viitorul, nu foarte îndepãrtat, ne va da rãspunsul dacã
vom ºti sã valorificãm, la cel
mai înalt nivel, astfel de lideri.

Publicitate

Publicitate

V

ara este, mai ales pentru politica româneascã, un veritabil anotimp al scenariilor. Unele, rod
al unor strategii autentice, altele nãscute pentru a muri ca
fake news.
Este în vogã acum scenariul
potrivit cãruia în jurul domnului Tãriceanu se va construi
o nouã majoritate politicã în
toamnã. PNL-ul, prin vocea
unor reprezentanþi ai sãi din
vechea echipã liberalã, dar nu
numai, sugereazã o anumitã
nostalgie dupã fostul lider.
Unii vectori de opinie vorbesc
de iminenþa unor negocieri
politice complexe avându-l ca
mizã pe liderul ALDE. Alþii
vorbesc despre oportunitatea/
posibilitatea/necesitatea susþinerii acestuia pentru o eventualã candidaturã la Cotroceni.
Probabil cã se încearcã, pe
de o parte, testarea unei variante solide pentru regruparea
dreptei. Pe de altã parte, cu siguranþã se încearcã subminarea Coaliþiei PSD-ALDE care
în mod evident funcþioneazã,
în pofida unor incongruenþe de
ordin tactic, sã le spunem, mai
degrabã, decât de ordin strategic.
Dincolo de toate aceste zbateri estivale, putem distila câteva adevãruri care greu ar
putea fi contestate.
Primul este acela cã ALDE
a dovedit cã în condiþii de respect reciproc este un partener
de drum loial care þine la principii ºi la o viziune coerentã
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CJ Dolj, campion 9
la atragerea de fonduri
nerambursabile

128 de milioane de eur
o în mai puţin de doi ani
euro
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de Dan Olteanu
n acest context, Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj,
a evidenþiat faptul cã valoarea totalã a contractelor cu finanþare nerambursabilã încheiate în actualul mandat a depãºit 128 de milioane de euro, cea
mai mare parte a acestei sume
fiind destinatã investiþiilor în infrastructura rutierã. „De curând,
am semnat documentele prin
care obþinem finanþare pentru
un proiect de colaborare transfrontalierã cu parteneri din Bulgaria, un demers care vizeazã
modernizarea unui tronson de
peste 12 kilometri din drumul
DJ 561B Segarcea – Zãval ºi pe
care ni l-am dorit foarte mult.
Practic, aceastã porþiune de
ºosea continuã o iniþiativã pe
care am lansat-o în urmã cu câþiva ani ºi care va permite accesul mai facil cãtre sudul judeþului, cãtre portul ºi punctul de
trecere a frontierei din Bechet.
Modernizarea acestui tronson,
care porneºte din comuna Valea Stanciului ºi ajunge în satul
Padea, din comuna Drãnic, înseamnã o investiþie de 6,5 milioane de euro. Ultimul sector de
drum, cel dintre Padea ºi Segarcea, ºi el în lungime de 12 kilometri, ar putea fi abordat în perioada urmãtoare, tot prin Programul Interreg V-A România
– Bulgaria.
Vreau sã subliniez faptul cã
este cel de-al 13-lea contract cu
finanþare nerambursabilã pe
care Consiliul Judeþean Dolj îl
semneazã în actualul mandat,
valoarea totalã a acestora ridicându-se la peste 128 de milioane de euro. Din aceastã sumã
semnificativã, peste trei sferturi
provin din fonduri europene,
restul fiind obþinut din fonduri
guvernamentale, prin Programul Naþional de Dezvoltare
Localã. La o privire mai atentã,
se poate constata cã valoarea
contractelor cu finanþare nerambursabilã pe care le-am încheiat pânã acum este de peste
ºapte ori mai mare decât întreg
bugetul propriu pentru dezvoltare al instituþiei noastre pentru

Î
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Consiliul Judeþean Dolj continuã sã depunã
eforturi susþinute pentru obþinerea de finanþare
nerambursabilã pentru investiþiile în infrastructura rutierã, un obiectiv prioritar al administraþiei conduse de Ion Prioteasa. Iar rezultatele nu
întârzie sã aparã, preºedintele CJ Dolj semnând, la finalul sãptãmânii trecute, cel de-al 13lea contract cu finanþare nerambursabilã din
acest mandat, a cãror valoarea totalã se ridicã
la peste 128 de milioane de euro. Este vorba
despre o finanþare de 6,5 milioane de euro, bani
ce vor fi folosiþi pentru modernizarea unui
tronson de peste 12 kilometri din Drumul Judeþean 561B Segarcea – Zãval.
anul 2018.
Este o reuºitã remarcabilã,
pentru care vreau sã-i felicit pe
toþi cei din aparatul instituþiei
care contribuie la obþinerea
unor asemenea performanþe.
Consider cã, în acest moment,
Consiliul Judeþean este cel mai
mare investitor din Dolj, mai
ales cã acestor demersuri implementate cu fonduri nerambursabile li se adaugã ºi iniþiativele pe care le derulãm cu finanþare din bugetul propriu“, a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

Cosmin Vasile:
Alte 6 proiecte
în aºteptare
La rândul sãu, vicepreºedintele CJ Dolj Cosmin Vasile a
precizat: „Dacã ar fi sã ne rezumãm la demersurile privind infrastructura rutierã, vom vedea
cã în momentul actual Consiliul
Judeþean are depuse 6 proiecte
cu finanþare europeanã, aflate în
diverse stadii, cu o valoare cu-

mulatã de aproximativ 100 de
milioane de euro. De asemenea,
prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã au fost deja
semnate 4 contracte, proiecte
aflate în curs de implementare.
Totalizând, vorbim despre
drumuri judeþene cu o lungime
de peste 207 kilometri, care vor
fi reabilitate sau modernizate
prin investiþii cu finanþare nerambursabilã: 40,6 kilometri
prin PNDL, cu fonduri guvernamentale, în valoare de 29 de
milioane de euro, ºi 167 de kilometri cu fonduri de la Uniunea Europeanã.
Aprecierea noastrã se îndreaptã cãtre echipa de profesioniºti
de la Consiliul Judeþean Dolj,
pentru încã un proiect câºtigat.
De asemenea, trebuie menþionat
cã avem în pregãtire ºi alte investiþii în infrastructura rutierã ºi,
în condiþiile în care se vor înregistra economii în implementare ºi se vor relansa diverse axe
de finanþare, vom promova demersuri care vizeazã cel puþin
alte douã tronsoane de drum, cu

o lungime semnificativã“.
Vicepreºedintele CJ Dolj
Oana Bicã a salutat succesul
demersului, apreciind cã acesta
va avea un puternic impact pozitiv pentru comunitãþile locale
beneficiare:
„Doresc sã-i felicit pe toþi cei
implicaþi în acest proiect ºi am
convingerea cã, deºi este al 13lea demers cu finanþare nerambursabilã al Consiliului Judeþean, va fi unul cu noroc. Credem cu toþii cã aceastã investiþie a CJ Dolj pentru modernizarea drumului judeþean 561B,
derulatã cu finanþare obþinutã de
la Uniunea Europeanã, va fi
foarte bine primitã de cetãþenii
din zona respectivã“.

Modernizarea
DJ 561B, importantã
pentru economia
zonei
Primarul comunei Valea Stanciului, Ionel Ovidiu Gîngioveanu, este de pãrere cã investiþia
CJ Dolj în modernizarea drumului judeþean 561B va avea ca
efecte impulsionarea economiei
ºi instalarea unor noi investitori
în zonã. „Vreau sã mulþumesc
atât conducerii Consiliului Judeþean, cât ºi echipei care s-a
ocupat de acest proiect, pentru
o veste foarte bunã, care vine ºi
în cel mai potrivit moment. Comuna Valea Stanciului a accesat mai multe proiecte, atât prin
PNDL, cât ºi prin Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale. Numeroase obiective au
fost deja finalizate, altele se aflã

în lucru sau în etapa atribuirii
contractelor de execuþie. Una
dintre aceste lucrãri vizeazã realizarea reþelei de canalizare ºi
ne vom mobiliza pentru a o finaliza la timp, astfel încât sã
putem oferi condiþiile ºi întregul sprijin pentru proiectul modernizãrii drumului.
De asemenea, demersul este
cu atât mai important cu cât, în
ultimii ani, în aceastã zonã s-au
dezvoltat mult societãþile cu
profil agricol ºi bazele de recepþie ale acestora, aºa cum s-a întâmplat la Segarcea, Drãnic,
Valea Stanciului, Mãceºu de Jos
ºi, în mod special, în Bechet,
acolo unde se aflã portul prin
intermediul cãruia cerealele
sunt transferate, pe Dunãre, cãtre Constanþa. În aceste condiþii, modernizarea drumului judeþean 561B este o necesitate ºi
va avea ca efecte impulsionarea
economiei ºi instalarea unor noi
investitori“, a declarat primarul
comunei Valea Stanciului, Ionel
Ovidiu Gîngioveanu.

Colaborarea
cu vecinii bulgari,
beneficã pentru Dolj
Directorul executiv al Direcþiei afaceri europene din cadrul
CJ Dolj, Daniela Bãluþã, a precizat faptul cã proiectul se aflã
deja în implementare, în prima
etapã urmând sã fie derulatã procedura în urma cãreia va fi atribuit contractul de proiectare.
„Primul program care s-a lansat în mod concret, cu ghiduri
de finanþare ºi termene de depunere, a fost Interreg V-A România – Bulgaria. Originalitatea lui constã în faptul cã, prin
intermediul acestuia, reuºim sã
clãdim relaþii solide de colaborare cu parteneri din þara vecinã. Referitor la modernizarea
drumului DJ 561B, doresc sã
menþionez cã, în afarã de lucrãrile efective de infrastructurã,
demersul mai cuprinde ºi instrumente comune de cooperare cu
partea bulgarã, inclusiv o campanie de informare în rândul
publicului cu privire la siguranþa rutierã.
Proiectul se aflã în faza de
lansare a licitaþiei pentru contractarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, urmând
ca tot în cursul acestui an sã iniþiem ºi procedura pentru atribuirea contractului de execuþie a
lucrãrilor“, a afirmat Daniela
Bãluþã, directorul executiv al
Direcþiei afaceri europene.
1 - 7 august 2018
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Euro
Euro aa scãzut
scãzut la
la minimul
minimul
ultimelor douã luni

L

eul a avut una dintre cele
mai bune perioade din
acest an, în care a profitat de creºterea ofertei de valutã din partea companiilor ºi
a caselor de schimb, dar ºi de
reducerea semnificativã a aversiunii faþã de risc.
Evoluþia pozitivã ºi-ar putea
modifica direcþia în condiþiile
în care, conform Eurostat, România a înregistrat în luna mai
o ratã anualã a inflaþiei de
4,6%, faþã de o medie de 2%
în UE.
De altfel, BNR ºi-a majorat
în mai prognoza de inflaþie
pentru luna decembrie 2018 de
la 3,5% la 3,6%, ca efect al
politicilor fiscale ºi salariale
ale PSD.
La rândul ei, Comisia Naþionalã de Prognozã estima în
ultimul sãu raport, publicat
luna aceasta, un nivel mediu
anual al inflaþiei de 3,5% în
2018, respectiv de 2,8% în
2019 ºi 2,5% în 2020.
Euro a început perioada analizatã cu un curs de 4,6367, pe
care a încheiat-o la 4,6248 lei,
minimul ultimelor douã luni,
într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat în culoarul
4,622 – 4,627 lei.
Cursul dolarului american a
fluctuat între 3,9502 ºi 3,9844
lei, media de la finalul intervalului fiind stabilitã la 3,9572,
când cotaþiile au fluctuat între
3,956 ºi 3,971 lei.
Moneda elveþianã s-a tranzacþionat pe pieþele internaþionale în culoarul 1,157 – 1,164
franci/euro, iar media ei a fluctuat între 3,9769 ºi 3,9953 lei,
perioada fiind încheiatã la
3,9860 lei.
Indicele ROBOR la trei luni,
utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în
lei, a crescut la 3,47%, maxim

al ultimilor patru ani ºi jumãtate. Reamintim cã dobânda de
referinþã a BNR se situeazã din
luna mai a.c. la 2,50%.
Indicele la ºase luni, folosit
la calculul ratelor la creditele
ipotecare, a urcat la 3,53%, cel
mai mare începând cu 5 martie 2014.
La rândul lor, indicii la 9 ºi
12 luni au cunoscut creºteri,
la 3,57%, respectiv la 3,63%.
Perechea euro/dolar a crescut la debutul perioadei la
1,1710 dolari, pentru ca spre
finalul ei sã fie atins un minim
de 1,1621 dolari. La sfârºitul
perioadei, tranzacþiile se realizau în culoarul 1,1648 –
1,1692 dolari.
Aprecierea monedei americane a survenit dupã publicare datelor privind evoluþia
economiei din SUA din trimestrul al doilea, cel mai rapid avans din ultimii patru ani
. PIB-ul american a crescut cu
4,1%, ceea ce l-a fãcut pe preºedintele american sã exclame
„gândiþi-vã cã suntem aici
doar de un an ºi jumãtate!”
Motorul creºterii economice a fost, ca ºi în România, majorarea consumului, care s-a
accelerat dupã ce Donald
Trump a promulgat reforma
fiscalã.
Este de aºteptat ca Rezerva
Federalã americanã sã majoreze de încã douã ori dobânda
sa de politicã monetarã, dupã
alte douã creºteri efectuate în
acest an, în martie ºi iunie.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg valora
la sfârºitul intervalului 8.142
dolari, mai sus cu circa 2.000
de dolari comparativ cu sfârºitul lunii trecute.

Deputatul Buican criticã
PSD pentru banii
de calamitãþi alocaþi
judeþului Vâlcea

Analiza cuprinde
perioada 24 – 30 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.
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.

“Miercuri, 25 iulie 2018, a
fost publicatã în Monitorul
Oficial nr. 648, Hotãrârea Guvernului nr. 563 privind alocarea unei sume din Fondul de
intervenþie la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul
de stat pe anul 2018, pentru
unele unitãþi administrativ-teritoriale afectate de calamitãþi
naturale. Din pãcate, în ciuda
tuturor insistenþelor ºi demersurilor parlamentare fãcute de
cãtre deputatul Cristian Buican, Guvernul PSD a alocat o
sumã infimã judeþului Vâlcea,
ce nu acoperã nici mãcar 30%
din necesarul de fonduri pentru înlãturarea efectelor calamitãþilor naturale din ultimele
3 luni din judeþ. Astfel, peste
douã treimi din drumurile,
podurile, aducþiunile de apã
etc. afectate de calamitãþi naturale din judeþul Vâlcea nu
vor primi finanþare guvernamentalã punând ºi mai mult
presiune pe bugetele locale,
micºorate oricum tot prin decizii aberante ale Guvernului
PSD-ALDE”, informeazã întrun comunicat biroul de presã
al parlamentarului vâlcean.

Bani doar pentru
18 primãrii din 56
Preºedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, considerã cã suma foarte micã alocatã judeþului Vâlcea de la nivel central privind înlãturarea
efectelor calamitãþilor naturale
ºi a fenomenelor meteorologice extreme din ultimele douã
luni din judeþ demonstreazã nepãsarea factorului guvernamental faþã de judeþul nostru ºi impotenþa decidenþilor PSD de la
nivel judeþean, care nu au fost
în stare sã-ºi convingã colegii
PSD-iºti sã aloce fonduri pentru toate localitãþile afectate.
Prin Hotãrârea Guvernului nr.
563 au fost alocate fonduri unui
numãr de 18 primãrii, în condiþiile în care 56 de administraþii
publice locale din judeþul Vâlcea au transmis oficial Instituþiei Prefectului cã au înregistrat
daune în lunile mai ºi iunie din
cauza fenomenelor meteo extreme. De asemenea, din necesarul de fonduri de 65.258 mii lei,
Guvernul a alocat doar 17.791
mii lei, adicã doar 27% din necesar.
„Dupã ce cã majoritatea primãriilor nu mai au bani de sala-

rii din cauza politicilor publice
aberante ale guvernelor PSDALDE, acum vãd cã nici nu alocã fondurile necesare pentru
remedierea efectelor fenomenelor meteo extreme din mai ºi
iunie din judeþ. Asta demonstreazã cã la nivel guvernamental existã o nepãsare vis-a-vis de
problemele judeþului Vâlcea. În
privinþa decidenþilor de la nivel
judeþean, este clar cã sunt impotenþi politic ºi administrativ,
nereuºind sã îºi convingã colegii PSD-iºti, de la nivel central,
cã este esenþial ºi obligatoriu sã
aloce fonduri pentru toate localitãþile afectate de fenomene
meteo extreme. De peste un an
ºi jumãtate de când cei din PSD
conduc toate instituþiile statului,
atât la nivel central cât ºi la nivel local, nu s-a rezolvat nicio
problemã a judeþului Vâlcea.
Asta este realitatea! Dacã nu se
vor aloca fonduri pentru remedierea efectelor fenomenelor
meteo extreme din ultima perioadã, acele obiective de investiþii afectate vor rãmâne aºa,
deoarece primãriile nu au de
unde sã aloce bani, tot din cauza politicilor publice aberante
ale Guvernului PSD”, a declarat Cristian Buican.
www.indiscret.ro

„Matericul mãnãstirilor vâlcene.
O incursiune în spaþiul monahal
feminin din mãnãstirile vâlcene”
C

www.indiscret.ro

un Lemn, Govora, Surpatele,
Sãrãcineºti ºi Bradu.
Datele despre unele monahii
au fost recuperate din documente de arhivã, ele însele triate în
timpul prigoanei dispuse asupra
mãnãstirilor prin Decretul 410
din 1959. Prezentarea listelor
vieþuitoarelor din mãnãstiri în
perioada interbelicã oferã o
imagine clarã asupra obºtilor
monahale, dar ºi a bogatei activitãþi sociale, educaþionale ºi
culturale pe care o desfãºurau,
cum, de altfel, prezentarea listelor cu monahiile care au fost
obligate prin Decret sã pãrã-

seascã mãnãstirile, demonstreazã abuzurile reprezentanþilor
Statului faþã de acestea ºi încercarea de distrugere a rânduielilor monahale. „Maicile au plecat pe unde au putut ºi parte
dintre ele au reuºit sã revinã în
mãnãstirea de metanie, dupã o
vreme, iar altele au rãmas în
lume, stingându-se cu dorul de
viaþã monahalã ºi cu durerea de
a li se fi frânt nãzuinþa spre desãvârºirea vieþii duhovniceºti,
alãturi de surorile de mãnãstire”, spune monahia Theodora.
Aceste experienþe, cãrora li se
adaugã mãrturiile privitoare la

ACTUALITATE
activitatea jertfelnicã a stareþelor ºi monahiilor care ºi-au dedicat viaþa slujirii lui Dumnezeu, conferã volumului de faþã
aspectul unei literaturi memorialistice ºi patericale.
O apariþie ineditã, ce poartã
titlul de Materic, volumul apare
în colecþia Vita monastica ºi încântã atât prin grafica deosebitã, prin naturaleþea mãrturisirilor
monahiilor bãtrâne, dar ºi prin
mãrturiile privitoare la chipurile
duhovniceºti care s-au aºezat în
conºtiinþa obºtilor mãnãstireºti
drept pilde de slujire a lui Dumnezeu ºi semenilor.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

atât hãrnicia cãlugãrilor, cât ºi
viaþa lor duhovniceascã tainicã, ei fiind preocupaþi mereu de
filocalie, de rugãciune, priveghere ºi mai ales de mântuire.
Moºtenirea spiritualã ºi totodatã culturalã pe care aceºtia neau lãsat-o constituie pentru noi
o adevãratã scarã care ne pune
în legãturã cu trecutul, cu rãdãcinile noastre duhovniceºti,
fãcându-ne sã trãim ºi sã simþim ca români adevãraþi ºi ca
ortodocºi dreptslãvitori. Aceste lãcaºuri de rugãciune dau
mãrturie cã niciodatã candela
rugãciunii nu a încetat sã lumineze aici, aducând ºi pentru lumea de astãzi ceva din tainica
rugãciune de atunci.
În literatura patericalã româneascã au apãrut o serie de
scrieri care descriu diferite vieþi
ale cãlugãrilor vieþuitori în mãnãstirile din þara noastrã, însã
s-au publicat prea puþine vieþi
de monahii, chipuri de maici
îmbunãtãþite, care au fost ºi pot
fi pildã de vieþuire pentru fiecare creºtin. Nu doar cã nu ne
îndoim cã au trãit în mãnãstirile noastre foarte multe monahii
îmbunãtãþite, ci suntem convinºi de acest fapt, biografiile
multora dintre ele pãstrându-se
prin arhivele mãnãstireºti sau
în memoria monahiilor mai în
vârstã”.
De aceea, volumul îºi propune recuperarea mãrturiilor privitoare la vieþuitoarele din mãnãstirile Bistriþa, Hurezi, Dintr-
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u binecuvântarea ºi sub
coordonarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Editura Praxis a apãrut
volumul Matericul mãnãstirilor vâlcene. O incursiune în
spaþiul monahal feminin din
mãnãstirile vâlcene.
Cartea propune dintru început
o incursiune asupra vieþii mãnãstireºti din Oltenia de sub
Munte, o prezentare realizatã de
cãtre Monahia Stavroforã Theodora (Videscu), cea care a alcãtuit ºi chipurile duhovniceºti ale
monahiilor devenite pilde de
vieþuire în mãnãstirile vâlcene.
Pentru realizarea acestora, monahia Teodora (Videscu) a cercetat documente de arhivã, a
cules mãrturii de la actualele
vieþuitoare din mãnãstiri despre
monahiile mutate la cele veºnice ºi, inedit, a stat de vorbã cu
monahiile bãtrâne care, derulând firul amintirilor, au povestit bucuriile duhovniceºti pe
care le-au trãit în mãnãstire, dar
ºi ororile ºi abuzurile puterii politice, venite în special în urma
Decretului 410 din 1959.
În predoslovia cãrþii, intitulatã Matericul mãnãstirilor vâlcene – chipuri de monahii cu
vieþuire sfântã, Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, ne încredinþeazã cã „spiritualitatea ortodoxã din þinuturile vâlcene a
fost ºi rãmâne sinteza spiritualitãþii monahale isihaste din
þara noastrã, desãvârºitã aici
prin activitatea duhovniceascã
a Sfântului Ierarh Calinic de la
Cernica ºi a ucenicilor sãi. Nimic nu reprezintã mai bine judeþul Vâlcea decât mãnãstirile,
care de atâtea veacuri întãresc
viaþa spiritualã ºi cultura româneascã de pe aceste meleaguri,
fiind reali factori misionari ºi
culturali.
Viaþa duhovniceascã a credincioºilor vâlceni a fost permanent înnoitã prin prezenþa
mãnãstirilor, acestea fiind adevãrate cristelniþe spirituale, în
care s-au nãscut ºi au crescut
duhovniceºte vâlcenii. Viaþa
monahalã din aceste þinuturi a
fost influenþatã mult ºi de spaþiul geografic local, parcã fãcut pentru sihãstrie ºi viaþã cãlugãreascã în general. Astfel sau nãscut mãnãstiri de o valoare duhovniceascã ºi culturalã
incomensurabilã.
Mãnãstirile de aici dovedesc
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„Prietenii istoriei”,
premiaþi la Muzeul Olteniei

Atelierele creative
cu rol educativ
Astfel, pasiunea ºi îndemânarea participanþilor au fost recunoscute de organizatori, Muzeul
Olteniei conferindu-le tuturor
diplome prin care li se acordã
titlul onorific de „Prietenii istoriei la Muzeul Olteniei Craiova”.
Propuse atât ca o modalitate
practicã de petrecere a timpului liber pentru cei mici, cât ºi
pentru a pãstra contactul cu publicul tânãr ºi a revitaliza interesul acestora pentru istorie ºi
arheologie, atelierele creative
1 - 7 august 2018
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“Arta în preistorie”, „Mânuþe
pricepute” ºi „Creaþie bijuterii”
au ºi un important rol educativ,
bazat pe un transfer interactiv,
interdisciplinar, non-formal de
naturã a conduce imaginaþia ºi
creativitatea participanþilor de la
artefactele istorice la dezvoltarea cunoºtinþelor teoretice de
culturã, istorie, artã preistoricã.
Constituind o experienþã ineditã pentru copii, atelierele au
oferit cadrul optim pentru dezvoltarea creativitãþii ºi obþinerea de noþiuni teoretice despre
diferite perioade istorice, artefacte, obiecte ºi povestea lor.
Participanþii modulului „Mânuþe pricepute” ºi-au arãtat îndemânarea în prelucrarea lutului
ºi ipsosului, realizând vase ceramice ºi statuete antropomorfe ºi zoomorfe având ca sursã
de inspiriraþie chiar artefactele
ce se gãsesc în patrimoniul muzeal.
În cadrul atelierului „Creaþie
bijuterii”, copiii ºi-au dat frâu
liber imaginaþiei ºi au creat obiecte de podoabã istoricã– cercei, brãþãri, coliere, inele.
Tematicile diverse ºi atractive, propuse de cãtre specialiºtii Muzeului Olteniei, stimularea consecventã a interactivitãþii ºi creativitãþii celor peste
120 de participanþi, cu vârste
cuprinse între 4 ºi 12 ani, au
determinat familiarizarea micuþilor participanþi cu tehnici
ce readuc la viaþã obiecte ºi
comori ale civilizaþiilor demult
apuse, au constituit cadrul perfect pentru dezvoltarea de noi
prietenii, i-au îmbogãþit pe copii cu mai multe informaþii ºi,
deopotrivã, le-au oferit multe
clipe de amuzament ºi divertisment.

Centrul comercial OLTENIA SUCPI include peste 1.300 de
standuri de prezentare ºi vânzare a diferitelor produse, de
la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de uz
casnic, de la legume ºi fructe la materiale pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se
întind pe o suprafaþã de peste 70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
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
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M

uzeul Olteniei, Secþia
istorie-arheologie, a
organizat marþi, 31
iulie, în spaþiul sãu interactiv din
str. Madona Dudu nr. 14, festivitatea de premiere a participanþilor la cele trei ateliere creative
desfãºurate în cadrul proiectului cultural „Prietenii istoriei”.
În luna lui Cuptor, peste 120
de copii au trecut pragul Muzeului Olteniei – Secþia istoriearheologie, fiind atraºi de misterele lumii preistorice, de frumoasele bijuterii ºi podoabe
purtate de domniþele de altãdatã, de tainele descoperirilor arheologice din care, pânã la
urmã, se (re)compune istoria.
Demarate cu multã emoþie ºi
aºteptãri imense, în data de 3
iulie, de cãtre specialiºtii Secþiei istorie-arheologie, atelierele de creativitate au stârnit curiozitatea pasionaþilor de culturã ºi istorie ºi s-au bucurat de
un real succes, încununat cu festivitatea de premiere a participanþilor la proiectul culturaleducativ „Prietenii istoriei”.

La muscã

Sus „elitele”!
ara arde ºi baba se piaptãnã. Televiziunile, care
nu mai au materie primã de umplut spaþiul, deºi pericole pândesc de peste tot, sau lãbãrþat în chestiunea „celebrei”plãcuþe a maºinii lui Rãzvan ªtefãnescu. Un realizator

Þ

TV a mers pânã acolo cu
„prosteala” (cuvânt de-al platoului cu minciunele) încât ne-a tradus „muie” din rromanes ca însemnând „faþã”. Bine, atunci care
e sensul „numerelor” puse la maºinã de R.ª.? (Mai întâi cã numerele de pe tãbliþã sunt litere toatã

ziua). Faþã PSD e pentru retardaþi. Semantica se deconspirã acolo unde, cu minimum de
bun simþ, confraþii transcriu
M…E PSD. Un tip isteþ se întreba retoric dacã nu cumva
„adrisantul” mesajului e în altã
parte. (Jean Depesena)
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

Când câºtigi, eºti a tuturor. Când pierzi, eºti numai a noastrã

S

-au împlinit recent cinci
ani de când, împreunã
cu colegii mei, mã ocup
de destinele Universitãþii Craiova. Când am pornit investiþia,
ne-am construit o strategie. O

www.indiscret.ro

strategie ale cãrei principale obiective au fost ºi rãmân redobândirea demnitãþii Universitãþii ºi a suporterilor sãi ºi creºterea naturalã a clubului din punct
de vedere sportiv, financiar ºi al

valorilor tuturor elementelor
care compun brandul ªtiinþa.
Aceastã strategie, zicem noi, a
dat roade.
Dacã ne cumpãrãm abonamente, nu o facem pentru ca
vreun acþionar sã retragã sumele investite, o facem pentru ca
ªtiinþa sã rãmânã un club solid
ºi sã creascã în valoare, de la an
la an.
În cei peste cinci ani de ªtiinþa, am investit aproximativ 13,5
milioane euro în acest club.
Niciun cent din aceastã sumã nu
a fost retras ºi nici nu am de
gând sã o fac. Visez doar ca întro bunã zi aceastã investiþie sã
fie recuperatã dintr-una sau mai
multe participãri în grupele
Champions League.

Acestea sunt lucrurile bune.
Lucrul mai puþin plãcut este
cã avem un început slab de campionat. Personal, deºi au trecut
36 de ore deja, nu reuºesc sãmi revin din dezamãgirea pe
care mi-a provocat-o meciul cu
Sepsi. Din pãcate, eu nu am varianta de ”nimeni la meci”, nici
pe aceea de a-mi rupe abonamentul. Nici eu ºi nici colegii
mei care zilnic muncesc pentru
acest club.
Noi avem o singurã variantã:
sã continuãm munca începutã ºi
sã finalizãm cât mai repede proiectele pe termen scurt. ªi aici
mã refer în special la completarea lotului, completare a cãrei
principalã calitate trebuie sã fie
aducerea de plus-valoare.

Ce îmi doresc de la meciul cu
Botoºani?
De la jucãtori, sã arate ambiþie, dãruire ºi atitudine;
De la suporteri, sã umple stadionul ºi sã încurajeze echipa
din primul pânã în ultimul minut;
De la mine ºi colegii mei, sã
luãm cele mai bune decizii în
zilele care urmeazã.
Cred cã bãtãlia ªtiinþei de vineri nu este doar una pentru clasament. Ci reprezintã unul dintre acele momente cruciale din
viaþa unei echipe în care trebuie
sã strângem cu toþii rândurile:
suporteri, jucãtori, conducere.
Mihai Rotaru,
acþionar Universitatea
Craiova
1 - 7 august 2018
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ADMINISTRAÞIE
Ministrul fondurilor
europene, Rovana
Plumb, ºi preºedintele
Consiliului Judeþean
Vâlcea, Constantin
Rãdulescu, au semnat, marþi 31 iulie, la
sediul MFE, contractul
de finanþare pentru
reabilitarea sistemului
de termoficare urbanã
la nivelul municipiului
Râmnicu Vâlcea, pe
perioada 2019-2028,
etapa a II-a.
de Marielena Popa

„Investim bani
europeni
în CET Govora”
„Astãzi am semnat la Ministerul Fondurilor Europene un
contract pentru modernizarea
reþelelor de transport energie

Bani europeni pentru sistemul
de termoficare din Râmnicu Vâlcea

termicã. Adicã investim bani
europeni în CET Govora, societate al cãrei plan de reorganizare a fost aprobat, ºi suntem pe
drumul cel bun. (...) ªi aceºti
bani, aproape 18 milioane de
euro, intrã în judeþul Vâlcea alãturi de celelalte aproape 120 de
milioane de euro veniþi sub
semnãtura mea. Investiþia se
face în parteneriat între Consiliul Judeþean Vâlcea ºi Primã-

ria Râmnicu Vâlcea. În calitate
de beneficiar, CJ Vâlcea asigurã peste 5,5 milioane lei, bani
pentru reabilitarea a 3,5 km de
reþele primare. Primãria Râmnicu Vâlcea contribuie cu circa
8,3 milioane lei pentru 11 kilometri de reþele secundare. Reþelele secundare sunt cele care
pleacã din punctul termic pânã
la beneficiari, adicã pânã la asociaþiile de proprietari”, a decla-

rat Constantin Rãdulescu.

„Vorbim despre
continuarea unui
proiect care va
însemna mai puþini
bani scoºi de cetãþeni din buzunare”
„Când vorbim despre sistemele de termoficare, ne-am

obiºnuit sã auzim despre pierderi pe reþea. Astãzi vorbim
despre un proiect care va rezolva aceastã problemã. Vorbim despre continuarea unui
proiect care va însemna mai
puþini bani scoºi de cetãþeni
din buzunare. Pe de altã parte, vorbim despre nevoia de a
trãi într-un mediu sãnãtos.
Vâlcenii vor avea parte de mai
puþinã poluare, ca urmare a
standardelor înalte de calitate
la care se ridicã echipamentele achiziþionate prin proiect. În
spatele cifrelor pe care le comunicãm instituþional, avem,
iatã, astfel de rezultate palpabile, care ne aratã cum îmbunãtãþesc fondurile nerambursabile viaþa fiecãrui cetãþean”,
a spus ministrul fondurilor
europene, Rovana Plumb.
Banii sunt neramursabili, iar
investiþia se face în scopul
conformãrii la legislaþia de
mediu ºi creºterii eficienþei
energetice.

CONVOCAREA ADUNÃRII GENERALE ORDINARE A ACÞIONARILOR
REMAT VÂLCEA SA
(în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement)

CITR
INTRARE/IEªIRE
Nr. 5341 Data:
27.07.2018

Subscrisa, CITR Filiala Bucureºti SPRL, cu sediul în Bucureºti, str. Gara Herãstrãu, nr.4, et. 3, Sector 2, înmatriculatã la Registrul Formelor de Organizare al
U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având cod de identificare fiscalã RO26171764, tel. 021/326.60.14, e-mail: bucuresti@citr.ro, în calitate de administrator judiciar
al SC REMAT VÂLCEA SA (în reorganizare judiciarã, in judicial reorganisation, en redressement)cu sediul social în comuna Bujoreni, sat Bujoreni, nr. 109,
judeþul Vâlcea, Numãr de ordine în registrul comerþului J38/122/1991, CUI RO 1473503, conform Sentinþei civile nr. 266 din data de 18.02.2016 pronunþatã de cãtre
Tribunalul Vâlcea, Secþia a II-a Civilã în dosarul 331/90/2016, în temeiul art. 58 alin.1 lit. g din Legea nr. 85/2014,
CONVOACÃ
ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONARILOR
REMAT VÂLCEA SA

Publicitate

ªedinþa Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor REMAT VÂLCEA SA va avea loc la sediul social al societãþii debitoare, situate în comuna Bujoreni, sat Bujoreni,
nr. 109, judeþul Vâlcea, la data de 31.08.2018, ora 12:00 ºi va avea urmãtoarea ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea ºi aprobarea modificãrii planului de reorganizare REMAT VÂLCEA SA propus de cãtre Administratorul Special, precum ºi a programului
de plãþi care se va prelungi cu 12 (douãsprezece) luni.
Accesul în sala de ºedinþã a acþionarilor îndreptãþiþi sã participe la adunarea generalã a acþionarilor este permis prin simpla probã a identitãþii acestora, în cazul
acþionarilor persoane fizice, iar în cazul acþionarilor persoane fizice reprezentaþi, cu procurã specialã datã persoanei fizice care le reprezintã.
La adunarea generalã a acþionarilor sunt îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze toþi acþionarii înregistraþi în registrul acþionarilor la data de 29.02.2016 stabilitã ca datã
de referinþã, conform dispoziþiilor art. 123 alin.2 din Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Începând cu data de 30.07.2018, documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta ºi procura de la sediul social
de cãtre acþionarii care îºi dovedesc aceastã calitate.
Pânã la data de 07.08.2018, pot fi depuse procurile speciale de reprezentare a acþionarilor.
În caz de neîndeplinire a condiþiilor de cvorum, Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor se va þine în aceleaºi condiþii, la sediul social, în data de 03.09.2018, orele
1200.
zzz
Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa administratorului special pe adresa de e-mail rematvalcea@yahoo.com, tel. 0250/741.442
Cu deosebitã consideraþie,
CITR Filiala Bucureºti SPRL
Bucureºti
Partner
27.07.2018
Andra Buiu
1 - 7 august 2018
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT
Râmnicu Vâlcea:
Premiaþii Cupei
Lei pentru Leipzig
Imnului la fotbal C

Premiile turneului:
2006
locul I-LPS Tg.Jiu
locul II-SCM Rm.Vâlcea
locul III- Alma Sibiu
locul IV- Spartak Bucureºti
Cel mai bun jucãtor: Turcu
Luca, SCM Rm.Vâlcea
2008
locul I- SCM Rm.Vâlcea
locul II- Hidro Rm.Vâlcea
locul III-Academia Gicã
Popescu
locul IV-Juniorul Rm Vâlcea

www.indiscret.ro

Cel mai bun portar: Luca Crãciun-SCM Rm.Vâlcea
Cel mai bun jucãtor: Andrei
Ionicã-SCM Rm.Vâlcea
Cel mai bun marcator: Duiculete Fredi
2009
locul I- Athletic Slatina
locul II- Hidro Rm.Vâlcea

locul III-SCM Rm Vâlcea
locul IV-Sparta Bucureºti
Cel mai bun portar: Udrea
Denis-Athletic Slatina
Cel mai bun jucãtor: Filea
Andrei- Athletic Slatina
Cel mai bun marcator:
Pufu Nicholas-SCM Rm
Vâlcea.

þii de la Hajduk Split, dar ºi bulgarii de la Levski, despãrþiþi de
un gol în contul „elevilor” lui
Kopici, iar partida retur se joacã la Sofia. Pe 9 august, în Germania, ºi pe 16 august, în vulcanul de pe „Ion Oblemenco”,
„U” Craiova întâlneºte RB
Leipzig, locul 6 în sezonul trecut din Bundesliga. În primul
duel cu invizibilii suedezi de la
Hacken, Leonid Sluþki a defilat
pânã la 4-0 în formula: Gulacsi
– Klostermann, Konate, Orban,
Pintos (Mukiele) – Demme, Ilsanker, Kampl – Cunha (Hartmann), J. Augustin, Bruma
(Stierlin). Lot de 300 de milioane de euro, faþã de 15 milioane suma ”leilor”. „Pe hârtie –
declarã Devis Mangia – , avem
20 la sutã ºanse, dar mergem sã
ne jucãm ºansa”. Aºa cum iarna nu-i ca vara, ca sã preluãm
din lexicul full al politicienilor,
nici hârtia de calcul nu-i ca iarba de pe teren. Un dribling fitil,
ºtim noi al cui, poate reaprinde
speranþa sudului. În general,
deasupra patrulaterului românesc din arealul european pluteºte incertitudinea. Numai
douã etape bifate în campionat,
echipele, mai mult sau mai puþin ajustate din mers, îºi cautã
11-le infailibil de start. Popor
optimist, mai invocãm ºi ghinionul, deºi plaja fenomenului opozant s-a îngustat, iar adversarii
þopãie tot mai des de bucurie cã
le-a ieºit din urne Estul cu capitala Bucureºti. ªi uite-aºa, mai
pe tocuri, mai pe talpã platã, o
întindem cu gândul pânã la Liga
Naþiunilor.

Clinica
veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0251.562.674
Tel:
0744.354.686
0744.354.686
Publicitate

D

uminicã, 29 iulie, sa desfãºurat festivitatea de premiere a turneului Cupa Imnului la fotbal, competiþie organizatã pe
parcursul a douã zile de Sport
Club Municipal Râmnicu
Vâlcea ºi Primãria Râmnicu
Vâlcea. Au participat 350 de
copii de la categorile de vârstã 2006, 2008 ºi 2009 de la
mai multe cluburi din þarã.
”Competiþia s-a desfãºurat în
condiþii foarte bune. Copiii au
primit cupe, medalii, câte o
minge, diplome, pachete, iar
pe toatã durata turneului au
beneficiat de fructe. Le mulþumim sponsorilor pentru
sprijinul acordat: Boromir,
Carrefour, Nordexim, Pigulin SRL”, a decarat Jean Turmacu, preºedintele secþiei de
fotbal a SCM. La turneu a
fost prezent ºi Mihai Stoichiþã, director tehnic al FRF.

a ºi anul trecut, ca ºi în
celãlalt an, echipele
noastre de hop-top resimt efectul de bumerang al cupelor europene. Dar publicului
iubitor de fotbal nu-i place când
traduci în cheie minorã. ªi are
dreptate. Acceptã evidenþa, dar
nu sparge þigla de pe casã. Oricând poate ploua cu bucate alese. Câþi nu s-au înfruptat metodic din miracole, iar miracolul
nu e apanajul celor mari ºi tari.
Campioana þãrii, mucalita
doamnã CFR, de care pescuitorii în ape tulburi nu se ating decât empatic, ºi-a etalat slãbiciunea. A fost destul 0-1 cu Malmo, o echipã prin transparenþa
scorului cu puþin deasupra Botoºaniului (1-1 pe Someº), pentru ca preºedintele clubului sã-l
demitã pe Edi Iordãnescu, de
umerii cãruia se încolãcise la
Craiova, apoi sã alerge spre a-l
repune-n loc pe Conceicao.
Clujenilor nu le rãmâne decât sã
încerce marea cu degetul în
Champions League pe tãrâm
suedez. La eºec, milioanele din
CL se vor redimensiona dramatic în EL, ceea ce, pe vremea
asta, cel cu banii ar tuna ºi ar
fulgera a ploaie cu nãbãdãi.
Hagi ºi-a imaginat, ca fost „vitezist”, cã o va încolþi pe Vitesse Arnhem, ºi i-a reuºit pânã la
2-2 pentru… olandezi. Arnhem,
un pod prea îndepãrtat. De l-ar
face bucãþi Ianis & Co. Cel mai
bun rezultat l-au obþinut fecesebiºtii lui Dicã, Rudar Velenje
scãpând uºor cu 0-2 în manºa
întâi, turul doi, din Europa League. Îi aºteaptã la cotiturã croa-

SAVEPETS

1 - 7 august 2018

Publicitate

Indiscreþii
de Vâlcea

HCM Râmnicu Vâlcea s-a transformat
în SCM Râmnicu Vâlcea

festivitãþile prilejuite de
Ziua Imnului Naþional.
Dupã ce au dat nãvalã la recepþia oferitã de primãrie ºi
la care participau ºi invitaþi
strãini, inclusiv doi ambasadori, s-au luat harþã pe mâncare. Cei care nu au mai avut
loc la îmbulzealã au cerut
mâncarea de pe mesele oaspeþilor. În prealabil, se furaserã baloanele ce urmau sã
fie înãlþate într-un anumit
moment al ceremonialului.
Mai mare ruºinea!

„Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea vã aduce la cunoºtinþã cã vineri, 27.07.2018, sa aprobat de cãtre Consiliul de
Administraþie ale Federaþiei
Române de Handbal preluarea
de cãtre SCM Râmnicu Vâlcea
a echipei de handbal HCM
Râmnicu Vâlcea. Începând de
la acea datã, 27.08.2018, handbalul vâlcean va fi reprezentat
în Campionatul Naþional „Liga
Florilor” ºi în Cupa EHF de
cãtre SCM Râmnicu Vâlcea,

club ce a preluat toate jucãtoarele ºi staff-ul tehnic de la
HCM Râmnicu Vâlcea. Secþia
de handbal din cadrul Clubului va fi condusã de cãtre dl.
Florin Verigeanu, alãturi de
care vor mai activa dl. Joiþa
Marian, având atribuþii de director sportiv, dl. Cristian Pestrea (având atribuþii de Secretar General al Clubului), Dumitru Marian (cu atribuþii de
organizare competiþii) ºi Adrian Muja (atribuþii de comuni-

care cu presa ºi imagine). În
cursul lunii august se va alãtura ºi dl. Berbecaru Petre (cu
atribuþii de consilier tehnic),
care momentan a rãmas Preºedinte la HCM pentru definitivarea documentelor de predare a HCM Râmnicu Vâlcea. Tot
în cursul lunii august, organigrama Clubului se va completa cu câteva posturi necesare
desfãºurãrii în bune condiþii a
activitãþii sportive”, anunþã
SCM.

Contraste

Preºedintele Consiliului
Judeþean Vâlcea, Constantin
Rãdulescu, are o colecþie în
creºtere de cãmãºi populare
pe care le îmbracã la evenimentele de suflet. Toate sunt
cusute în comuna Stoeneºti,
unde câteva doamne pãstreazã cu succes tradiþiile
vâlcene. Iar pentru aceastã
iarnã, Costi Rãdulescu îºi va
comanda un palton, tot cu
motive populare. Frumos!

Mai mare ruºinea!

Întâmplãtor sau nu, prefectul judeþului Vâlcea, Florian Marin, ºi-a luat concediu de Ziua Imnului Naþional, evenimentul de maximã
anvergurã de pe agenda Primãriei Râmnicu Vâlcea. Prilej de speculaþii în privinþa
relaþiilor tensionate dintre
prefect ºi primarul Gutãu.
Hm!

+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A
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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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Lamentabil comportamentul unora dintre râmnicenii prezenþi duminicã la

Întâmplãtor
sau nu?

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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Preºedintele CJ
Vâlcea,
pro tradiþie

Cuiva i s-a fãcut un pic
rãu la ceremoniile prilejuite
de Ziua Imnului Naþional,
celebratã la Râmnicu Vâlcea. Poate este greu de crezut, dar i s-a întâmplat tocmai fostului fotbalist de top
ºi director tehnic al FRF,
Mihai Stoichiþã. Nu, nu a
fost un caz de luat cu targa,
un vertij-douã, acolo! În
schimb, etalon de rezistenþã
au fost cei 60 de copii din
Republica Moldova ºi Cernãuþi-Ucraina, care, pe 28
iulie, pe o vreme ce a oscilat între caniculã ºi ploaie,
au oferit un concert de neuitat în scuarul Mircea cel
Bãtrân.

