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SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL vine cu un set nou de regulamente
pentru spaþiile agroalimentare pe care le gestioneazã pe raza municipiului.
Una dintre noutãþi este apariþia în peisaj a pieþelor volante, unul dintre proiectele anunþate pentru acest an de administraþia municipalã, care beneficiazã de un regulament propriu. O altã premierã o constituie sistemul de sancþiuni instituit de noile regulamente, potrivit cãrora producãtorii agricoli ºi
comercianþii pot fi excluºi, temporar sau permanent, din pieþele oraºului,
pentru abateri care merg de la folosirea cântarelor neomologate pânã la
þigara aprinsã la tarabã.

Râmnicu Vâlcea:
4 Au fost premiaþi
400 de oameni care
au contribuit la
progresul oraºului

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
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SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL vine cu
un set nou de regulamente pentru spaþiile
agroalimentare pe care le gestioneazã pe
raza municipiului. Una dintre noutãþi este
apariþia în peisaj a pieþelor volante, unul
dintre proiectele anunþate pentru acest an de
administraþia municipalã, care beneficiazã de
un regulament propriu. O altã premierã o
constituie sistemul de sancþiuni instituit de
noile regulamente, potrivit cãrora producãtorii agricoli ºi comercianþii pot fi excluºi,
temporar sau permanent, din pieþele oraºului,
pentru abateri care merg de la folosirea
cântarelor neomologate pânã la þigara aprinsã la tarabã.
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de Nicuºor Fota
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Investitorii iau
cu asalt Iºalniþa
de Cosmin Pretorian

P

ânã nu cu mulþi ani în
urmã, Cenuºãreasa judeþului, apelativ pe deplin
meritat având în vedere desele
furtuni de funingine provenite de
la termocentrala din vecinãtate
ºi valurile de amoniac „primite
cadou“ din partea combinatului
chimic, comuna Iºalniþa a devenit, în ultimii ºase ani, una dintre puþinele oaze de civilizaþie ºi
urbanism de bun simþ din judeþ.
Investiþiile masive ale administraþiei publice locale, gândite de
primarul Ovidiu Flori ºi de echipa sa managerialã, au transformat o comunã din care altãdatã
trãgeai sã pleci cât mai repede,
într-o localitate unde cu greu mai
poþi gãsi o vatrã de casã de vânzare. Fãrã niciun fel de exagerare, condiþiile oferite de administraþie propriilor cetãþeni depãºesc
cu mult pe cele ale tuturor oraºelor doljene: asfalt în toatã comuna, inclusiv pe drumurile de
exploatare care leagã tarlalele
agricole, apã curentã ºi canalizare, gaze naturale la fiecare
gospodãrie, ºcoli ºi grãdiniþe renovate la standarde europene din
toate punctele de vedere, spaþii
de joacã pentru copii ºi spaþii
verzi de recreere pentru adulþi.
„Ne-am strãduit sã le oferim oamenilor ceea ce meritã: condiþii
de trai pe care eu le consider
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normale. Ne-am zbãtut, am luat
sume importante de bani europeni datoritã calitãþilor profesionale incontestabile ale angajaþilor primãriei, am bãtut la uºile
multor ministere ºi am gãsit sprijin din partea conducerii judeþene a Partidului Social Democrat
atunci când lucrurile pãreau sã
se împotmoleascã. Într-o simplã
propoziþie: ne-a pãsat de soarta
cetãþenilor!“, a declarat Ovidiu
Flori, primarul comunei Iºalniþa.
Mediul economic privat nu a
rãmas indiferent la strãdaniile
administraþiei de a miºca lucrurile într-o direcþie fericitã pentru comunã. Existã investiþii
importante în Iºalniþa, iar în viitor lucrurile vor lua o amploare fãrã precedent. Cel mai recent exemplu îl reprezintã proiectul ce urmeazã a fi demarat
de cãtre societatea Durbis Prod
SRL. La sfârºitul lunii trecute,
reprezentanþii firmei au depus
o solicitare primãriei localitãþii
pentru a li se asigura utilitãþile
necesare construcþiei unei fabrici de panificaþie, cu lanþ alimentar integrat, valoarea proiectului depãºind 10 milioane
de euro. „Noi tot timpul ne-am
arãtat disponibilitatea de a ajuta orice fel de investitor care
doreºte sã deschidã o afacere pe
raza comunei. Pentru noi este o
prioritate absolutã acest lucru,

pentru cã fiecare loc de muncã
nou creat înseamnã bani mai
mulþi la bugetul local ºi implicit fonduri pentru dezvoltarea
comunei. Spre exemplu, prin
implementarea proiectului firmei Durbis Prod, se vor crea
între 145 ºi 190 de noi locuri de
muncã, ceea ce pentru noi, ca
administraþie,
înseamnã
enorm“, a subliniat edilul Iºalniþei, Ovidiu Flori. Prin astfel de
investiþii, de câþiva ani s-a creat
un paradox. Mult timp, cetãþenii din Iºalniþa veneau în Craiova sã munceascã, în special
dupã ce combinatul chimic a
fost lichidat de cãtre austriecii
de la OMV, iar la termocentralã
s-au fãcut masive reduceri de
personal. În ultimii ani, însã, nu
numai cã locuitorii din Iºalniþa
ºi-au gãsit de muncã în propria
comunã, dar ºi câteva sute de
craioveni fac în fiecare zi naveta pentru un job bine plãtit pe
raza comunei. Practic, lucrurile
au reintrat pe fãgaºul normal al
anilor 80, când numai la combinat ºi la termocentralã lucrau
peste 10.000 de craioveni. „Eu
sunt convins cã este abia începutul unei lungi perioade de
prosperitate în Iºalniþa. Existã
interes pentru comunã în mediul
de afaceri românesc ºi, credeþimã, nu vorbesc deloc aiurea. Se
vor întâmpla lucruri mari aici!“,
promite Ovidiu Flori.

C PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA
SRL a iniþiat luna trecutã procedura de consultare
publicã, în conformitate cu
prevederile Legii 52/2003
privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã
în vederea adoptãrii regulamentelor de funcþionare pentru Piaþa Centralã, Piaþa Brazda lui Novac, Piaþa Gãrii, Piaþa Valea Roºie, Piaþa Craioviþa Nouã BIG, Piaþa Orizont,
Piaþa Dezrobirii, Piaþa Ciupercã, Târgul Municipal Craiova ºi Piaþa Volantã. Termenul pentru formularea de propuneri ºi obiecþii a trecut, documentele urmând a fi aprobate probabil la urmãtoarea

ºedinþã a Consiliului Local Municipal.

„Excomunicare” în
cinci trepte pentru
utilizatorii pieþelor
Deºi regulamentul destinat
Pieþei Volante cuprinde ºi câteva prevederi ce þin de specificul acestei pieþe, partea privind
sancþiunile este cvasi-identicã
pentru toate pieþele din administrarea SC PIEÞE ªI TÂRGURI
CRAIOVA SRL. Astfel, potrivit documentaþiei întocmite de
conducerea srl-ului municipal,
„abaterile vor fi notate ºi sancþionate astfel: a) Prima abatere
– avertisment scris; b) A 2-a
abatere – Interzicerea desfãºurãrii oricãror activitãþi comerciale pentru o perioadã de 30 de
zile; c) A 3-a abatere – Interzi-
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Regulamente noi
în pieþele Craiovei

cerea desfãºurãrii oricãror activitãþi comerciale pentru o perioadã de 3 luni de zile; d) A 4a abatere – Interzicerea desfãºurãrii oricãror activitãþi comerciale pentru o perioadã de 12
luni de zile; e) A 5-a abatere –
Interzicerea desfãºurãrii oricãror activitãþi comerciale pe termen nelimitat în toate pieþele
precum ºi în Târgul Municipal
Craiova”. Regulamentele precizeazã cã sancþiunile pot fi acordate de cãtre conducerea SC
PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL, comisia de control
numitã prin decizia administratorului SC PIEÞE ªI TÂRGURI
CRAIOVA SRL, ori de cãtre
inspectorul de specialitate/inspectorul cu atribuþii de administrare de piaþã este însoþit de
cel puþin un salariat al SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA
SRL.

Pomelnicul
abaterilor pentru
care tarabagiii pot fi
excluºi din pieþe
În ceea ce priveºte abaterile
www.indiscret.ro

pentru care producãtorii agricoli ºi comercianþii pot fi, dupã
caz, avertizaþi în scris ori obligaþi sã pãrãseascã pieþele administrate de srl-ul municipal,
temporar ori pânã la adânci bãtrâneþi, acestea merg de la neafiºarea preþurilor pânã la fumat,
consum de alcool, insultele sau
participarea la scandaluri. Astfel, potrivit proiectelor de regulament, „sunt considerate abateri urmãtoarele: 1) Neafiºarea
preþurilor în conformitate cu
prezentul regulament (dacã este
cazul); 2) Folosirea cântarelor
neverificate din punct de vedere metrologic; 3) Nemenþinerea
curãþeniei la locul de vânzare ºi
în jurul acestuia; 4) Expunerea
ºi comercializarea mãrfurilor în
afara locului de vânzare alocat;
5) Vânzarea produselor pe trotuare, cãi de acces sau pe spaþiile dintre rândurile de mese,
altele decât cele repartizate;
6) Introducerea sau depozitarea pe timp de noapte a unor
obiecte ce nu aparþin SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA
SRL; 7) Comercializarea ºi
consumul de bãuturi alcoolice

în incinta pieþei în alte locuri decât cele special amenajate; 8)
Fumatul în incinta pieþei volante, cu excepþia locurilor special
amenajate; 9) Improvizaþiile
fãcute la instalaþia electricã ºi
la mobilierul destinat comercializãrii; 10) Mutarea, modificarea, degradarea sau distrugerea
mijloacelor fixe sau obiecte de
inventar care aparþin SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA
SRL; 11) Nedeþinerea la punctul de comercializare a acordului încheiat cu SC PIEÞE ªI
TÂRGURI CRAIOVA SRL

(unde este cazul); 12) Subînchirierea totalã sau parþialã a locului la o terþã persoanã; 13)
Provocarea sau participarea la
scandaluri, stãri conflictuale,
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice, insultele ºi jignirile aduse oricãror persoane (cumpãrãtori, producãtori agricoli, personalul SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL ºi a organelor de control); 14) Refuzul de a prezenta oricãror persoane cu atribuþii de control
conform legislaþiei in vigoare
sau a prezentului regulament,

3

ADMINISTRAÞIE

documentele prin care fac dovada achitãrii contravalorii
taxelor de comercializare;
15) Persoanele care perturbã activitatea, sunt recalcitrante sau refuzã sã plãteascã
tariful aferent activitãþilor
desfãºurate li se interzice accesul în piaþã pe o perioadã
nedeterminatã sau pânã la ridicarea interdicþiei de cãtre
inspectorul/inspectorul de
specialitate cu atribuþii de administrare al pieþei sau de o
persoanã din conducerea societãþii”.
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SPECIAL

V

ineri, 3 august, a avut
loc o ceremonie de înmânare a Medaliei Aniversare ”Ziua Imnului Naþional” câtorva sute de personalitãþi din Râmnicu Vâlcea care au
contribuit, fiecare în felul sãu,
la dezvoltarea ºi progresul municipiului. Au participat foºti ºi
actuali reprezentanþi ai instituþiilor publice, consilieri locali ºi
judeþeni ºi parlamentari de Vâlcea, cetãþeni de onoare, personalitãþi din domeniul culturii,
sportului, economiei, cultelor,
educaþiei, socialului etc., uniþi
de activitatea lor pusã în slujba
comunitãþii locale.

Fãrã culoare politicã
Primarul Mircia Gutãu le-a
mulþumit celor prezenþi pentru
contribuþia la dezvoltarea oraºului ºi a subliniat cã decernarea medaliilor aniversare s-a
fãcut fãrã a þine cont de culoarea politicã ºi fãrã împãrþirea în
«înainte» ºi «dupã» Revoluþia
din Decembrie 1989: ”Ne aflãm
împreunã într-un moment aniversar: sunt 100 de ani de la
Marea Unire, 170 de ani de la
prima intonare într-un cadru

Râmnicu Vâlcea: Au fost premiaþi
400 de oameni care au contribuit
la progresul oraºului
oficial a Imnului Naþional ºi
630 de ani de la prima atestare
documentarã a Râmnicului.
Aceastã Medalie Aniversarã dedicatã unui moment de excepþie din istoria noastrã - este felul în care Râmnicul vã mulþumeºte pentru tot ceea ce aþi fãcut pentru el. Aþi fost invitaþi
aici pentru cã aþi ales sã lucraþi,
dupã propriile puteri, în slujba
acestui oraº minunat ºi a locuitorilor sãi. ªi fiecare dintre
dumneavoastrã a pus o cãrãmidã la Cetatea Râmnicului. Tocmai de aceea am creat acest
moment de sãrbãtoare, în cinstea dumneavoastrã. Fãrã a
þine cont de culoarea politicã!
ªi fãrã a fi împãrþiþi în «înainte» ºi «dupã» Revoluþia din
Decembrie 1989! Semnificaþia
Centenarului Marii Unirii trebuie sã se regãseascã în toate
acþiunile noastre din acest an.
Iatã de ce, astãzi, sãrbãtorim
Comunitatea Localã a Râmnicului împreunã. Vã mulþumesc
ºi eu pentru tot ceea ce aþi fãcut ºi faceþi pentru Râmnicu
Vâlcea, vã urez sã vã bucuraþi
de multã sãnãtate ºi putere de

Primarul Mircia Gutãu ºi Constantin Rãdulescu, preºdintele CJ Vâlcea

Scriitorul Dinu Sãraru
muncã pe mai departe ºi vã
transmit, în numele locuitorilor
municipiului, cele mai alese
sentimente de respect ºi preþuire. La mulþi ani!”

Precizare

Deputatul Eugen Neaþã

Publicitate

Pictoriþa Tina Popa

Printre beneficiarii acestei
Medalii Aniversare se numãrã
ºi membri ai Guvernului ºi ºefi
ai instituþiilor centrale.
Municipalitatea a precizat cã
toate cheltuielile acestui eveniment au fost suportate prin implicarea unor oameni de afaceri.
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Eliza Peþa-ªtefãnescu,
deputat PSD de Dolj: „CNI a demarat
prima licitaþie pentru reabilitarea
Colegiului «Carol I». Este datoria noastrã
sã facem tot ce ne stã în putinþã pentru
a ne asigura cã istoria rãmâne vie”

www.indiscret.ro

POLITICÃ

gramul de Guvernare al Partidului Social Democrat, intrând astfel în seria
pregãtirilor pentru Centenarul Marii
Uniri. Clãdirea impresionantã este
monument istoric de interes naþional,
ce dateazã de la sfârºitul anilor 1890,
costurile reabilitãrii ei urmând sã se
ridice la peste 7 milioane de euro.
„Conform cifrelor furnizate de cãtre reprezentanþii Companiei Naþionale
de Investiþii, costurile necesare se ridicã la aproximativ 33 de milioane de
lei, o sumã deloc de neglijat, ceea ce
ne aratã importanþa acestei clãdiri la
nivel naþional. Clãdirea despre care
vorbim nu înseamnã doar o ºcoalã ºi
sediul Operei Române Craiova, ci este
un gigant, un martor al istoriei ultimilor peste 120 de ani. Este datoria noastrã sã facem tot ce ne stã în putinþã
pentru a ne asigura cã istoria rãmâne
vie, pentru ca ºi alþii sã poatã fi martori la ea. Vãzând felul în care lucrurile s-au miºcat pânã acum, nu pot decât sã privesc cu încredere cãtre acest
proiect atât de important pentru Craiova”, a conchis deputatul PSD de
Dolj, Eliza Peþa-ªtefãnescu.

Publicitate

C

ompania Naþionalã de Investiþii (CNI) a demarat prima licitaþie pentru actualizarea documentaþiei în ceea ce priveºte contractul de reabilitare ºi consolidare a
Colegiului Naþional „Carol I”, aceeaºi
clãdire ce gãzduieºte ºi Opera Românã Craiova. Prin proiectul iniþiat de
ministrul muncii ºi justiþiei sociale,
Lia Olguþa Vasilescu, ºi, ulterior, la insistenþa preºedintelui PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, cu susþinerea tuturor parlamentarilor de Dolj, clãdirea-monument istoric, aflatã într-o stare avansatã de degradare, a fost inclusã pe lista de investiþii a Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice, prin Compania Naþionalã de Investiþii.
Prima licitaþie a fost, aºadar, lansatã în Sistemul Electronic de Achiziþii
Publice în cursul acestei luni ºi se referã la actualizarea Documentaþiei de
Avizare a Lucrãrilor de Intervenþie
pentru acest obiectiv. Valoarea contractului depãºeºte 250.000 de lei.
„Colegiul Naþional «Carol I» este o
emblemã a Craiovei, fãrã doar ºi poate. Pentru mulþi dintre noi, acea clãdire a însemnat startul în educaþie, oferit nouã prin corpul profesoral de excepþie, dar ºi prin faptul cã am conºtientizat cã învãþãm într-un loc încãrcat de istorie, pe care îl preþuim ºi
acum. Aceastã clãdire, care gãzduieºte ºi Opera Românã Craiova, meritã o
atenþie deosebitã, iar ea îi va fi acordatã prin grija Companiei Naþionale
de Investiþii. Iatã cã CNI deja a demarat prima licitaþie pentru reabilitarea
Colegiului «Carol I» ºi a Operei, iar
pe 6 august vor fi deschise ofertele.
Este vorba despre contractul ce reuneºte actualizarea Documentaþiei de
Avizare a Lucrãrilor de Intervenþie,
expertiza tehnicã, studiul de acusticã
pentru sala Operei Române Craiova,
precum ºi alte documente necesare
demarãrii celorlalte licitaþii, ce se vor
încheia cu cea pentru execuþie. Personal, ca fostã elevã a acestui colegiu
de prestigiu, sper ca bãtrâna clãdire
sã-ºi recapete strãlucirea de altãdatã”,
a subliniat deputatul PSD de Dolj, Eliza Peþa-ªtefãnescu.
Reabilitarea ºi consolidarea Colegiului Naþional „Carol I”, alãturi de
Opera Românã, au fost incluse în Pro-
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Vâlcea: Deputatul Vasile Cocoº,
întâlnire de cel mai înalt nivel
la Ambasada Regatului Maroc

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

L

„Deputatul Vasile Cocoº a
participat în calitate de vicepreºedinte al Grupului de prietenie
România-Maroc, luni, 30 iulie
2018, la hotel Crowne Plaza din
Bucureºti, la recepþia oferitã de
Ambasada Regatului Maroc cu
ocazia marcãrii a 19 ani de la
accedarea la tron a Majestãþii
Sale Regele Mohammed VI –
al Marocului, eveniment organizat de doamna Siham Kemmou, însãrcinatul cu afaceri din
cadrul Ambasadei Regatului
Maroc. La acest eveniment a
participat ºi ministrul justiþiei,
prof. univ. dr. Tudorel Toader,
cu care domnul deputat Vasile
Cocoº a avut o discuþie pe tema
legilor justiþiei”, potrivit unui
anunþ al cabinetului parlamentar al deputatului PSD de Vâlcea, Vasile Cocoº.

În aºteptarea
zilei de 10 august

a mitingul de vineri, 10
august, din Piaþa Victoriei, vor participa ºi sute
de mii de conaþionali din diaspora, astfel încât un milion de
adversari înverºunaþi ai coaliþiei de la putere vor cere imperios demisia. Ce i-ar mâna în
luptã? Matrapazlâcurile din
justiþie culminând cu îndepãrtarea lui Kovesi din fruntea
DNA ºi cu ipotetica salvare de
la puºcãrie a lui Dragnea, atenuarea cointeresatã a luptei
împotriva corupþiei, îmbogãþirea peste noapte, ca hoþii, a
penalilor ºi analfabeþilor care
dicteazã în România. Toate
acestea, strãbãtute, mai mult ca
sigur, de un far cãlãuzitor:
Muie PSD! De ce un milion de
mitingiºti, în bunã parte diasporeni, cum se laudã organizatorii, când ºi o sutã de mii ar
fi destui pentru un imens cor
antic? Nu mai discut despre
hãrmãlaia din aeroporturi ºi
cozile nesfârºite din vãmi, posibil fiind ca multe dintre maºini sã soseascã dupã spargerea târgului. De ce un milion,
numai strategii dinãuntrul ºi
dinafara þãrii, de capul lor sau
al altora, ar putea sã ne lãmureascã în faptul zilei pânã sã
ne lumineze cu lanternele. Se
poate întâmpla orice, de la
mãreþie la ridicol ºi invers. Atât
timp cât megaprotestul se va
încadra în limite legale, cei
avizaþi nu vor avea de fãcut
altceva decât sã ia act de furia
mulþimii, contracarând electoral cã au în spate incomparabil mai multe milioane de susþinãtori. Mãrirea salariilor ºi a

pensiilor, a numãrului de zile
libere pentru bugetari, nu e
puþin lucru. Dupã îndelungi
tatonãri determinate ºi de birocraþie, pe care tot ea a slujit-o, coaliþia PSD-ALDE comutã, în fine, prin ministerele
de resort, pe autostrãzi ºi infrastructurã. Pe de altã parte,
opoziþia, aºa repusã pe ºine de
preºedintele þãrii (o fi constituþional? ba bine cã nu!), l-a
luat pe NU în braþe ºi înoatã.
Nimic NU e decât de dat jos.
Iatã cã a continuat partida
Klaus Iohannis prin decretul
de promulgare a unei legi care
modificã ºi completeazã o altã
lege privind egalitatea de
ºanse ºi tratament între femei
ºi bãrbaþi, potrivit cãreia sunt
interzise actele de hãrþuire,
hãrþuire sexualã sau hãrþuire
psihologicã, atât în public, cât
ºi în privat. Protestatarii, comenteazã specialiºtii, ar putea
primi o loviturã în moalele capului. Puþin probabil totuºi.
Statul român e slãbit, societatea atomizatã, iar forþele de
ordine temãtoare, depãºite de
evenimente. Imaginea tipicã
din pieþe e aceea cu patru jandarmi trãgând de un infractor,
cu alþi douãzeci þipând pe margine. Una e incriminarea individualã, când poþi ºterge pe
jos cu vinovatul, ºi alta e incriminarea colectivã, care, ca
entitate juridicã, nu existã.
Cine amendeazã, cine aresteazã ºi cine înghesuie în dube un
milion de alde Mãlin Bot, dacã
ar fi sã fie? În 1793, Maria Antoaneta, regina Franþei, a sfârºit cu capul pe butuc.
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ADMINISTRAÞIE

Cursã Craiova –
Bruxelles de pe
Aeroportul Craiova
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, a anunþat luni, 6 august,
lansarea unei noi
curse aeriene directe,
Craiova – Bruxelles,
zborurile urmând sã
fie operate din decembrie 2018.
„Suntem bucuroºi sã anunþãm
un eveniment pe care îl aºteptam de foarte mult timp: deschiderea rutei Craiova – Bruxelles.
Chiar la aceastã orã, în Bucureºti are loc, în paralel, o conferinþã de presã organizatã de
compania Wizz Air, în cadrul
cãreia este prezentatã lansarea
acestei noi curse de pe Aeroportul Internaþional Craiova. Zborurile vor fi operate chiar din
aceastã iarnã, mai precis din
data de 15 decembrie.
Craiova – Bruxelles este o
rutã care ajunge pânã în inima
Europei ºi care vine într-un
moment foarte important pentru noi – preluarea preºedinþiei
UE de cãtre România. În acest
context, în 2019 vor avea loc
douã mari evenimente în oraºul
nostru: un simpozion cu peste
400 de participanþi din domeniul industriei auto ºi o altã întâlnire, legatã de existenþa Brigãzii Multinaþionale Sud-Est, la
care vor fi prezente peste 250
de persoane“, a declarat Ion
Prioteasa. Acesta a precizat cã
instituþia pe care o conduce va
continua sã investeascã masiv
în dezvoltarea aeroportului. „Ne
vom implica în continuare în
investiþiile pe care Consiliul
www.indiscret.ro

Judeþean Dolj le realizeazã pentru dezvoltarea Aeroportului
Internaþional Craiova, iar anul
viitor vom începe lucrãrile de
extindere a terminalelor de sosiri ºi plecãri, lucrãri cu o valoare estimatã la circa opt milioane de euro, finanþare pe care
o vom asigura din bugetul propriu al instituþiei noastre. De
asemenea, vom amenaja o nouã
parcare pentru pasageri ºi, aºa
cum deja se ºtie, în curând vom
construi ºi dota, printr-un proiect cu finanþare europeanã, o
unitate de pompieri în apropierea aeroportului. Aº mai adãuga faptul cã în aceastã sãptãmânã traficul va depãºi 300.000 de
cãlãtori, o evoluþie care ne determinã sã grãbim implementarea acestor mãsuri“, a mai spus
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

Peste 300.000 de
pasageri în acest an
În cadrul conferinþei de presã, vicepreºedintele CJ Dolj,
Cosmin Vasile, a reiterat angajamentul instituþiei în realizarea
investiþiilor impuse de creºterea
notabilã a volumului de activitate la AIC. „Încep prin a felicita conducerea Aeroportului Internaþional Craiova pentru
aceastã nouã rutã, pe care o
anunþãm acum, ºi prin a mulþumi companiei Wizz Air pentru seriozitatea care defineºte
colaborarea noastrã.
În condiþiile în care, în prezent, vorbim deja despre atingerea unui numãr de 300.000 de
pasageri, nu credem cã ne mai
desparte mult timp de momentul în care vom depãºi pragul de
500.000 de cãlãtori. Aceasta

face neîncãpãtoare actualele terminale, astfel cã vom iniþia în
perioada urmãtoare proiectul de
extindere a zonelor de sosiri ºi
plecãri. Aeroportul Internaþional Craiova rãmâne unul dintre
principalele noastre obiective
investiþionale ºi sper cã ne vom
revedea cât mai curând pentru
a marca împreunã o nouã reuºitã“, a afirmat vicepreºedintele
CJ Dolj, Cosmin Vasile.
La rândul sãu, directorul general al Aeroportului Internaþional Craiova, Mircea Dumitru,
a precizat: „Craiova – Bruxelles este o rutã pe care ne-o doream de aproape trei ani, iar
acum putem anunþa faptul cã va
fi lansatã în data de 15 decembrie. Pentru început, zborurile
vor fi operate de 2 ori pe sãptãmânã, în zilele de marþi ºi sâmbãtã. Tarifele pornesc de la

14,99 euro pe tronson, ceea ce
înseamnã aproximativ 30 de
euro pentru o cãlãtorie dus-întors. Nu discutãm astãzi despre
programul de varã ºi noutãþile
pe care le-ar putea aduce el.
Craiova – Bruxelles este o rutã
care începe chiar din ultima lunã
a acestui an, iar biletele tocmai
s-au pus în vânzare. Noi ne-am
grãbit sã o anunþãm pentru a fi
suficient timp ca informaþia sã
ajungã la toþi beneficiarii. Cred
însã cã ne vom mai întâlni o
datã, probabil la începutul lunii
octombrie, moment în care vom
vorbi despre programul de varã,
despre ce urmeazã de la finalul
lunii aprilie 2019.
Aºa cum cunoaºteþi, frecvenþele de operare deja au crescut
pe o serie de rute. Milano – Bergamo ºi Londra – Luton sunt
acum zboruri zilnice. Barcelona a revenit la douã curse pe
sãptãmânã, Madrid a crescut la
trei, la fel ºi Roma. Avem convingerea cã, în programul de
varã, surprizele vor fi cu mult
mai mari ºi în privinþa creºterii
frecvenþelor, dar ºi a noilor destinaþii“.
În prezent, pe Aeroportul Internaþional Craiova sunt operate curse externe regulate cãtre
Londra, Paris, Madrid, Barcelona, Valencia, Roma, Milano,
Bologna, Tel Aviv ºi Köln, precum ºi zboruri estivale cãtre
Antalya.
Aeroportul Internaþional
Craiova, obiectiv aflat în
subordinea Consiliului Judeþean Dolj, a fost revitalizat, începând cu anul 2009, printr-o
serie de investiþii care au depãºit 40 de milioane de euro,
peste jumãtate din aceastã
sumã fiind atrasã printr-un
proiect cu fonduri europene,
restul fiind bani de la bugetul
propriu al instituþiei conduse
de Ion Prioteasa. Cu ajutorul
lor, au fost derulate ample lucrãri care au vizat, printre altele, reabilitarea ºi modernizarea pistei de decolare-aterizare, a sistemului de balizaj, precum ºi renovarea ºi extinderea
cãii de rulare ºi a platformei
de îmbarcare. Aeroportul Internaþional Craiova se poate
lãuda în prezent cu terminale
moderne, separate, pentru sosiri ºi plecãri, un nou turn de
control ºi echipamente performante, autobuze pentru transportul pasagerilor la ºi de la
aeronave, toate la nivelul exigenþelor internaþionale.
8 - 14 august 2018
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În democraþie
revoluþia
se face la urne!

itingul anunþat de
diaspora pentru 10
august ar trebui sã
fie un lucru bun pentru democraþie. Românii din strãinãtate contribuie la dezvoltarea þãrii prin cele peste 8
miliarde de euro pe care le
trimit anual. Vocea lor trebuie auzitã ºi ascultatã inclusiv prin astfel de manifestãri, atât timp cât ele sunt
DEMOCRATICE. Ceea ce
înseamnã sã respecte toate
prevederile democratice în
materie de mitinguri autorizate.
Din pãcate, observãm cã
sunt setate o serie de aºteptãri de la acest miting care
depãºesc cadrul democratic.
”Sã ne luãm þara înapoi!”,
”Sã terminãm acum ce au
început pãrinþii noºtri în decembrie 1989”, ”Poporul
român trebuie sã câºtige
rãzboiul cu PSD/ALDE”sunt doar câteva din obiectivele acestui miting enunþate prin sloganuri. ªi nu fac
aici referire la altele care
îndeamnã de-a dreptul la
violenþã.
Pãstrez speranþa cã toate
acestea sunt ºi vor fi retorici ºi nimic mai mult. Cã
mitingul de vineri se va desfãºura paºnic ºi se va termina în condiþii civilizate. Ro-

mânia este o democraþie ºi
trebuie sã rãmânã o democraþie. Iar în democraþie ”revoluþiile” se fac la urne, nu
în stradã. Diaspora este România aºa dupã cum ºi România care a dat prin votul
ei acest guvern, PSDALDE, tot România este.
Respect dreptul oricãrui
om de a protesta ºi de a-ºi
apãra adevãrul lui atâta vreme cât ºi el respectã dreptul meu de a protesta ºi de
a-mi apãra adevãrul. Iar
competiþia între aceste opþiuni/adevãruri diferite se
tranºeazã într-un singur locla urne!
Sper ca vara româneascã
a anului centenar sã nu fie
umbritã de o zi de care apoi
sã ne fie ruºine multã vreme. Putem construi o lume
mai bunã pentru toþi dacã
vom învãþa sã ne ascultãm
mai mult unii pe alþii.
Aº face un apel cãtre toþi
politicienii sã evite a participa la acest miting. Este o
manifestare a societaþii civile care trebuie respectatã ºi,
prin urmare, nepolitizatã.
Le doresc gândul cel bun
românilor care vor participa vineri la miting ºi sã nu
uite cã ”Vrem o þarã ca afarã!” înseamnã respect pentru reguli ºi pentru lege.

Publicitate

Publicitate

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

8 - 14 august 2018

pag. 8

www.indiscret.ro

9

SPECIAL

Univ
er
sit
at
ea Cr
aio
va suf
eră în aces
pionat
niver
ersit
sitat
atea
Craio
aiov
suferă
acestt început de cam
campionat

S-a stins
„Magia Mangia“?!
În urmã cu doar douã luni, Universitatea Craiova era pe culmile fericirii
dupã ce, la capãtul unei aºteptãri de peste douã decenii, alb-albaºtrii
reuºeau sã ridice deasupra capului un nou trofeu, Cupa României. Performanþa venea la doar câteva zile dupã ce bãieþii lui Devis Mangia
terminau sezonul pe podiumul Ligii I, un rezultat extrem de important,
care oferea garanþia participãrii în cupele europene. Însã, mai mult decât
atât, Universitatea Craiova redevenise, printr-un joc spectaculos ºi
eficient, o echipã de temut.
Acele zile par însã acum doar un trecut demult apus!
de Dan Olteanu

P

rivitã drept un candidat
serios la câºtigarea titlului în acest sezon, Universitatea Craiova are un început de sezon catastrofal. Fãrã
victorie în primele trei etape, albalbaºtrii sunt departe de forma
ºi jocul cu care ºi-au încântat suporterii în sezonul trecut. Ce-i
drept, echipa a pierdut douã piese importante, Alex Bãluþã ºi
Gustavo, însã efectele plecãrii
acestora par mult mai grave decât ar fi anticipat chiar ºi cel mai
pesimist fan. Parcã, undeva în
cantonamentul din Austria,
ªtiinþa ºi-a pierdut magia.

campiona CFR Cluj. Apoi a venit remiza albã, tot pe teren propriu, cu Poli Iaºi, o echipã pe care
juveþii o învinseserã fix în ultima etapã din play-off. A fost
momentul în care au apãrut ºi
primele semne de îngrijorare în
rândul suporterilor. Însã toatã
lumea spera cã este vorba doar

despre un început greoi al albalbaºtrilor ºi cã lucrurile se vor
rezolva rapid. Apoi a venit dezastrul din etapa a doua, când
elevii lui Mangia au pierdut în
faþa lui Sepsi Sf. Gheorghe la finalul unui joc execrabil. Eºecul,
extrem de usturãtor, a determinat o rarã intervenþie din partea

finanþatorului echipei, Mihai
Rotaru, menitã sã aducã un pic
de liniºte în sufletul suporterilor.
Din pãcate, nici a treia încercare
n-a fost cu noroc, astfel cã ªtiinþa a rãmas fãrã victorie ºi dupã
meciul împotriva celor de la
Botoºani. Iar viitorul se anunþã
cenuºiu.

Nevoie de sânge
proaspãt
Cum jocul echipei nu se ridicã nici pe departe la pretenþiile
suporterilor, conducerea Universitãþii i-a adus lui Devis Mangia
doi jucãtori în numai douã zile.
Este vorba despre mjlocaºul

Matteo Fedele ºi de Cesar Daniel Meza Colli, o extremã care
sã întãreascã o ofensivã aflatã în
suferinþã. Rãmâne de vãzut cât
de repede se vor integra cei doi,
mai ales cã meciul de Europa
League contra nemþilor de la
Leipzig bate la uºã, iar un nou
eºec poate cântãri greu în economia acestui sezon. Dar, mai
important, vor putea noile transferuri sã readucã magia pe gazonul Stadionului „Ion Oblemenco“?! Pentru cã, deocamdatã, magia este doar în tribune!

Când pierzi
cu Sepsi...
Rãmasã fãrã doi dintre cei mai
buni jucãtori, Universitatea a început aventura din noul sezon cu
un eºec în Supercupa României,
fiind învinsã pe teren propriu de
www.indiscret.ro
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ECONOMIE
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n mod tradiþional, luna august este una în care leul
se apreciazã în condiþiile
creºterii ofertei de valutã la nivelul caselor de schimb, primitã de la românii care se întorc
în þarã pe perioada concediilor.
Perioada a debutat cu o medie a monedei euro de 4,6283
lei, în ultima ºedinþã din iulie,
pentru a scãdea apoi pânã la
4,6206 lei, un curs mai mic fiind atins în 8 noiembrie 2017.
Intervalul s-a încheiat la
4,6250 lei când tranzacþiile sau efectuat în culoarul 4,615 –
4,629 lei.
Deprecierea leului de la sfârºitul perioadei a fost provocatã de decizia BNR de a menþine dobânda sa de politicã monetarã la 2,5%, nivel stabilit în
mai, oferind astfel un semnal
cã inflaþia va scãdea spre 3 –
3,5%, chiar dacã analiºtii de la
Unicredit Bank anticipeazã
pentru iulie un nivel al inflaþiei de 5,2%, faþã de 5,4% în
iunie.
Cursul dolarului american a
încheiat iulie la 3,9487 lei,
pentru a creºte la sfârºitul perioadei la 4,0 lei, când cotaþiile au fluctuat între 3,987 ºi 4,08
lei.
Moneda elveþianã a fluctuat
pe pieþele internaþionale între
1,15 ºi 1,16 franci/euro, iar
media ei a crescut de la 3,9860
la 4,0191 lei.
Pentru a tempera creºterea
dobânzilor interbancare, BNR
a decis la începutul perioadei
sã facã o injecþie de 10,5 miliarde lei, printr-o operaþiune de
tip repo, la o dobândã de 2,5%.
A fost prima operaþiune de
acest tip din 2018.
Astfel, dupã patru ºedinþe
consecutive în care a stagnat
la maximul ultimilor patru ani
ºi jumãtate de 3,47%, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la

Î

calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a scãzut la 3,40%.
Indicele la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a scãzut de la
3,53%, maxim care nu a mai
fost atins din marie 2014, la
3,49%.
Indicii ROBOR la nouã ºi
12 luni au cunoscut, la rândul
lor, scãderi la 3,53%, respectiv la 3,60%.
Perspectivele pozitive ale
economiei americane au fost
subliniate în comunicatul de
presã al Rezervei Federale
care a urmat ºedinþei sale de
politicã monetarã de la jumãtatea perioadei, semnal pentru
investitori cã va urma o nouã
majorare a dobânzilor din
SUA. Conform datelor preliminare, economia SUA a crescut în al doilea trimestru cu
4,1% în ritm anual, stimulatã
de reducerea impozitelor operatã de Administraþia Trump,
iar ºomajul a coborât la 3,9%.
Pe acest fond optimist pentru moneda americanã, euro a
scãzut de la 1,1746, la debutul perioadei, pânã la 1,1546
dolari, la finalul ei.
Entuziasmul arãtat de investitori dupã anunþul cã bursa
din New York se pregãteºte sã
lanseze o platformã pentru
tranzacþionarea bitcoin, s-a
temperat la finalul intervalului.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg a încheiat perioada la 6.969,54
dolari, dupã o creºtere la
aproape 7.400 dolari. La scãderea bitcoin a contribuit ºi
aprecierea monedei americane.
Analiza cuprinde
perioada 31 iulie – 6 august

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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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remea extrem de capricioasã din aceastã varã a afectat culturile de legume. Fermierii
din judeþul Olt se plâng cã
au pierderi foarte mari, indiferent de legumele cultivate.
Cele mai afectate culturi sunt
cele înfiinþate în aer liber, dar
producþii mai mici se înregistreazã ºi la culturile din spaþii protejate. Pentru cã producþiile au scãzut, fermierii
au ridicat preþul. Pentru unele legume, în ultimele douã
sãptãmâni preþul a crescut cu
mai mult de 50%. Tendinþa
de creºtere a preþurilor a fost
observatã ºi de cumpãrãtori.
De teamã cã în toamnã nu
vor avea legume pentru a-ºi
face zarzavaturile sau vor fi
nevoiþi sã le cumpere la preþuri foarte mari, mulþi olteni
au început aprovizionarea
încã de pe acum.

Ploile ºi cãldura neau lãsat fãrã legume
Elena Radu cultivã de câþiva
ani legume în comuna Obârºia.
Vremea capricioasã i-a dat peste cap toate calculele economice. Dacã la începutul anului se
gândea la nivelul profitului,
acum îºi face calcule pentru a
reduce cât de mult poate din
pierderile cauzate de vreme. Îºi
doreºte ca la final sã reuºeascã
sã scoatã mãcar banii pe munca
depusã luni bune ca sã înfiinþe-

ze ºi sã îngrijeascã suprafeþele
cultivate cu roºii, ardeii ºi vinete. “Anul acesta a fost unul
atipic. Nu a fost deloc bun pentru legumicultori. Ploile numeroase au fãcut ca de multe ori
plantele sã zacã în adevãrate
bãlþi ºi astfel plantele de roºii,
vinete sau ardei sã putrezeascã.
Acolo unde nu au fost distruse
de ape, au fost afectate de temperaturile ridicate. Practic, cãldura mare în alternanþã cu ploile au fãcut ca florile sã avorteze
ºi sã nu lege. În plus, vremea a

Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã, colaborare cu vecinii
bulgari pentru banii europeni
Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã a lansat, marþi - 7 august, la Craiova, un
proiect finanþat prin Programul de cooperare
transfrontalierã Interreg V-A România – Bulgaria care va permite achiziþia unor noi maºini ºi
echipamente specifice, efectuarea antrenamentelor comune cu vecinii de peste Dunãre ºi
revizuirea planului comun de intervenþie. Valoarea proiectului, care se va derula timp de trei
ani, se ridicã la aproape un milion de euro,
banii urmând sã fie împãrþiþi între partea românã ºi cea bulgarã.
„Inspectoratul General pentru
Situaþii de Urgenþã deþine calitatea de beneficiar lider în cadrul proiectului «Eficientizarea
acþiunilor comune de rãspuns în
cazul situaþiilor de urgenþã»
(Streamlining the joint response actions in emergency situations”), proiect finanþat prin
Programul de cooperare transfrontalierã Interreg V-A România – Bulgaria. Obiectivul acestui proiect este îmbunãtãþirea
managementului comun al riscurilor în zona transfrontalierã.
Ne dorim eficientizarea rãspunsului comun în situaþii de urgenþã, în zona transfrontalierã, prin
antrenamente comune în poligoane specializate, achiziþionarea de echipamente ºi îmbunãtãþirea cadrului operaþional comun”, a declarat Daniel Dragne, managerul de proiect ºi

prim-adjunct al IGSU.
Printre altele, programul vizeazã modernizarea poligonului
pentru misiuni de cãutare ºi salvare din mediul acvatic ºi a celor de salvare de la înãlþime din

zona Balcic, procurarea vehiculelor, mijloacelor ºi echipamentelor tehnice speciale ºi dezvoltarea unui cadru operaþional
transfrontalier comun pentru
situaþii de urgenþã prin desfãºurarea unor sesiuni comune de
antrenament ºi a unor exerciþii
de cooperare.
Totodatã, Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã va
achiziþiona în cadrul acestui
proiect un modul mobil pentru
purificarea apei. Acesta va fi
compus din douã unitãþi mobile de purificare a apei, de mare
capacitate, ce vor asigura un
debit de 225.000 litri pe zi, o
unitate mobilã de stocare a apei
ºi un laborator mobil de tratare.
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Olt: Vremea capricioasã a scumpit 11
legumele, iar preþurile au explodat REPORTAJ

fãcut sã aparã tot felul de boli
care au dus ºi ele la scãderea
calitãþii legumelor. La începutul anului estimam un profit
bun, care sã ne rãsplãteascã
munca depusã la înfiinþarea
culturilor ºi dupã, cu îngrijirea lor. Vremea ne-a dat calculele peste cap. Acum sperãm ca atunci când vom trage
linie ºi vom face calculele sã
nu ieºim în pierdere, sã nu fi
muncit pe degeaba. Noroc cu
banii de pe program, cei
3.000 de euro, cã ne mai scoatem o parte din cheltuieli sau
din investiþii, cã altminteri situaþia era complicatã rãu de
tot”, ne-a explicat femeia.

Vremea a afectat
toate tipurile de
culturi de legume
În situaþia Elenei Radu sunt
toþi legumicultorii olteni din
cele douã mari bazine legumicole, indiferent de legumele care predominã culturile înfiinþate sau dacã au fost puse
la „rece” sau la solar. „Mulþi
spun cã sunt afectate doar
culturile înfiinþate la câmp, în
aer liber. Adevãrul este cã
afectate sunt toate culturile,
inclusiv cele din solar, doar
gradul diferã. Este adevãrat
cã pierderile cele mai mari
sunt la culturile din câmp. Ele
au fost cele mai expuse. Culturile din solar au fost ºi ele
afectate pentru cã le-a luat apa
pe dedesupt ºi le-a spãlat rãdãcinile. Pierderile sunt importante pentru oricare dintre
fermieri, indiferent de suprafaþã sau de culturi. Cel mai
mult au avut de pierdut cei
care au pus ardei ºi vinete
pentru cã, spre deosebire de
cei cu roºii, ei nu au primit
www.indiscret.ro

ajutor din partea statului niciun
euro”, a susþinut un fermier din
Strejeºti care ne-a mãrturisit cã
de mulþi ani nu a mai avut aºa
mari probleme cu culturile. “Ce
nu a stricat ploaia, a distrus grindina ºi ce a scãpat de amândouã au fost afectate de caniculã.
Dacã este sã ne luãm dupã meteorologi, nu am avut temperaturi extreme, dar a fost foarte
cald, iar perioadele caniculare
au alternat cu ploi. Pentru plante acest lucru este echivalent cu
diverse boli ºi cu diminuarea
producþiei”, a mai spus omul.

Producþiile
de pepeni, mai mici
cu pânã la 70%
Pierderi însemnate au înregistrat ºi fermierii care au pus accentul pe cultivarea pepenilor,
indiferent de zona reprezentatã. Dacã în alþi ani, la început
de august eram în plin sezon de
comercializare a lubeniþelor,
cum li se mai spune pepenilor
verzi, acum situaþia e cu totul
diferitã. Fermierii care au ieºit
printre primii cu lubeniþele leau ºi terminat. Prin pieþele slãtinene se mai gãsesc câþiva producãtori de lubeniþe din “zonele noi” de cultivatori de pepeni.
“E cam ultima recoltã, ºi sã
vrem sã mai culegem nu prea
mai avem ce. Ploile ne-au afectat grav producþia din acest an.
Cu o aºa situaþie nu ne-am mai
confruntat de ani buni. Comparativ cu anul trecut, producþia
din acest an a fost sub jumãtate. Ca ºi cum nu ar fi fost suficient, din cauza ploilor lubeniþele culese de pe la mijlocul lui
iulie nu au avut nici dulceaþa
necesarã. Mulþi clienþi au venit
sã cumpere ºi, dupã ce au gustat,
au renunþat. Ne-au spus cã nu

Elena Radu
sunt bune. Degeaba le-am explicat, cã nu i-am putut convinge sã se rãzgândeascã. În opinia lor, lubeniþele nu erau
bune”, ne-a mãrturisit Valericã
Brad, un cultivator de pepeni
din Dãbuleni care a ales sã-ºi
vândã marfa în cea mai mare
piaþã din Slatina.

Ofertã micã, preþuri
mari, cãmãri goale
De teamã cã vor rãmâne cu
cãmãrile goale în toamnã, fie
din lipsa legumelor necesare, fie
din cauza preþului prea mare,
unii slãtineni au început aprovizionarea. “Am luat roºii pentru zarzavat ºi vinete pentru a
le coace ºi a le bãga la ladã. Am
înþeles cã nu prea mai sunt legume ºi am gândit sã nu rãmân
cu cãmara goalã. Nu ºtiu dacã
fac sau nu bine pentru cã este
devreme. Am luat roºiile cu 3,5
lei kilogramul, cu mult peste
preþul de acum douã sãptãmâni
când aceleaºi roºii le luam cu 2
lei. Vinetele au fost pânã sãptãmâna trecutã, 1,5 lei kilogramul,
iar acum sunt cel puþin 2 lei. În
ultima perioadã a crescut preþul la mai toate legumele. Dovlecelul a ajuns 3 lei kilogramul
ºi a fost un leu... Despre varzã
ce sã mai zic, cã este incredibil
de scumpã. Dai pe o varzã mai
mare ºi 10 lei, cã a ajuns cel
puþin 3,5 lei kilogramul. Nu ºtiu
unde o sã ajungem cu preþurile
astea... Cu siguranþã nu vom
mai face aceeaºi cantitate de
zarzavat, iar cãmãrile vor rãmâne mai mult goale decât pline
pentru iarnã”, ni s-a destãinuit
tanti Ioana, o slãtineancã gospodinã care obiºnuieºte sã se

aprovizionez în toamnã cu toate cele necesare pentru iarnã.

Autoritãþile
ºi legumicultorii
nu se pun cu natura
Autoritãþile recunosc efectele
vremii asupra producþiei de legume din acest an. Ei sperã ca
mãcar de acum încolo vremea sã
nu le mai afecteze munca legumicultorilor. „Legumicultorii
olteni au motive întemeiate sã se
plângã de producþii mici. Atât
ploile cât ºi cãldurile le-au afectat grav culturile. Cel mai mult
au de suferit fermierii care au
plantat legume “la rece” în câmp.
Afectatã a fost ºi cultura din spaþii protejate. Din pãcate, nu putem sã ne luptãm cu capriciile
naturii. Tot ce putem face este sã
sperãm cã nu vom mai avea perioade de ploi abundente care sã
continue sã afecteze producþia de
legume astfel încât, în toamnã,
sã nu prea mai gãsim legume româneºti în pieþe sau ele sã fie
prea scumpe pentru ca oamenii
sã ºi le permitã” - a declarat
Dragoº Drãghicescu, directorul
Direcþiei pentru Agriculturã Olt.
Acesta nu a putut preciza cam la
cât se ridicã pierderile legumicultorilor cauzate de vremea capricioasã din aceastã varã. “Nu
avem o estimare a scãderilor de
producþie înregistrate de fermieri
ºi cu atât mai mult valoarea pierderilor. Este extrem de greu sã
facem aºa ceva pentru cã o astfel de situaþie trebuie sã þinã cont
de mai mulþi factori. Cert este cã
sunt pierderi importante pentru
fermieri, indiferent de culturile
înfiinþate ºi de modul de producere a legumelor. Sunt pierderi
ºi la cei care au ales ºi au putut
sã cultive în spaþii protejate, dar
mai ales la cei care au pus legu-

me în câmp. Probabil cã pierderile cele mai mici sunt în
dreptul legumicultorilor din
cadrul programului Tomata,
care au beneficiat ºi de sprijinul de 3.000 de euro”, a mai
spus Drãghicescu.

Preþuri fãrã concurenþã pentru legumele din import
În principalele pieþe din
Slatina preþurile la principalele legume au crescut, în ultimele douã sãptãmâni, chiar
ºi cu peste 50%. Astfel, preþul unui kilogram de roºii variazã, în funcþie de calitate ºi
soi, între 3 ºi 5 lei, iar unul de
vinete între 2 ºi 3 lei. Preþul
nu a rãmas pe loc nici pentru
ardeiul kapia sau gogoºar care
se comercializeazã cu peste 4
lei kilogramul, iar preþul la
varzã sare de 3,5 lei. La dovlecei preþul s-a triplat comparativ cu cel practicat la mijlocul lunii trecute, iar la pepeni a revenit la 4 lei kilogramul, preþ practicat la scurt
timp dupã ce au apãrut pe piaþã. Producãtorii agricoli sunt
convinºi cã tendinþa de creºtere a preþurilor se va menþine pânã pe la mijlocul lunii
septembrie, când se va ºti cam
care sunt cantitãþile de legume estimate pentru comercializare pe timpul toamnei. Din
pãcate, preþurile pentru legumele româneºti sunt ºi la acest
moment mult mai mari decât
la cele din import. Astfel se
facã cã mulþi români nu-ºi vor
putea permite sã simtã în continuare gustul deosebit al legumelor autohtone ºi vor fi
nevoiþi sã achiziþioneze legume din afarã, mult mai accesibile pentru buzunarul lor.
8 - 14 august 2018
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Craiova: Douã etape de
dezinsecþie pe domeniul public
SC Salubritate Craiova SRL desfãºoarã, în
perioada 07.0817.08.2018, douã
etape de dezinsecþie
pe domeniul public, a
ºaptea ºi a opta din
acest an, care vor
avea loc alternativ,
prin pulverizare aerianã ºi terestrã a substanþelor împotriva
insectelor dãunãtoare.

A

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.

Publicitate

stfel, în perioada 7-8 august 2018 va avea loc o
intervenþie prin pulverizare aerianã dimineaþa, în intervalul orar 06:00-12:00. Vor fi
vizate lacurile de pe teritoriul
municipiului (din Parcul Nicolae Romanescu, Tanchiºtilor,
Valea Fetii, Fãcãi, din Grãdina
Botanicã, Valea ªarpelui ºi cel
de la Hanul Doctorului), parcurile, grãdinile publice ºi zonele
verzi din cartierele oraºului. Suprafaþa totalã pe care va avea loc
dezinsecþia este de 780 hectare,
graficul intervenþiei putând suferi modificãri în funcþie de condiþiile meteorologice existente.
Produsul folosit în cadrul acestei intervenþii este Aqua K-othrine, substanþã din grupa a treia de toxicitate, avizatã de Ministerul Sãnãtãþii.
Începând cu noaptea de 8 august 2018, va demara dezinsecþia prin pulverizare terestrã,
substanþa folositã în cadrul
acestei intervenþii fiind Extratox, aflatã în grupa a treia de

toxicitate ºi avizatã de Ministerul Sãnãtãþii. Suprafaþa pe care
va avea loc operaþiunea de combatere a insectelor dãunãtoare în
cadrul acestei etape este de
762,35 hectare, programul de
intervenþie putând fi modificat
în funcþie de condiþiile meteorologice existente.
SC Salubritate Craiova SRL
reaminteºte proprietarilor de terenuri, agenþilor economici, instituþiilor publice ºi asociaþiilor
de proprietari din municipiul
Craiova cã, potrivit art. 109 din
Regulamentul privind desfãºurarea activitãþilor de salubrizare, au obligaþia de a realiza
dezinsecþia în spaþiile deþinute
cu orice titlu.
De asemenea, potrivit prevederilor art.4 lit. d din HCL nr.
319/2009 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, prin
care a fost aprobat Regulamentul privind stabilirea unor mãsuri pentru gospodãrirea municipiului Craiova, precum ºi stabilirea faptelor ce constituie
contravenþii ºi se sancþioneazã
cu amendã cuprinsã între 500 ºi
2.500 lei pentru persoane fizice ºi cu amendã între 1.000 ºi
2.500 lei persoane juridice pentru “neasigurarea condiþiilor de
igienã prin operaþii de curãþenie, dezinsecþie ºi deratizare a
locuinþelor individuale, blocurilor de locuinþe, anexe gospodãreºti, în jurul blocurilor de
locuinþe ori în jurul spaþiilor în
care îºi desfãºoarã activitatea,
de cãtre proprietari, chiriaºi ori
deþinãtorii legali”.
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
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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

RAADPFL Craiova, în luptã cu ambrozia
A

vând în vedere numãrul
mare de sesizãri primite pe adresa RAADPFL
Craiova sau la Telefonul Cetãþeanului privind terenurile cu
ambrozie, instituþia aduce urmãtoarele precizãri:
„RAADPFL Craiova a demarat încã de la începutul lunii iunie acþiunea de identificare ºi combatere a ambroziei
de pe terenurile aparþinând domeniului public. Craiovenii
care observã tufe de ambrozie
sunt rugaþi sã ne sesizeze, pe
pagina de facebook a instituþiei (RAADPFL Craiova), urmând ca o echipã a RAADPFL
Craiova sã intervinã în cel
mai scurt timp. Facem un apel
www.indiscret.ro

la cetãþenii care deþin terenuri
private sã ia mãsurile de toaletare a spaþiilor verzi. Menþionãm faptul cã pe terenurile
proprietate privatã, proprietarii sunt obligaþi sã asigure salubrizarea, cosirea buruienilor,
vegetaþiei ierboase ºi lemnoase, colectarea ºi transportul
deºeurilor rezultate de pe terenurile virane pe care le deþin.
În fiecare dintre cele 14 sectoare de activitate, din cadrul
Secþiei Zone Verzi a RAADPFL, care intervin pe domeniul public, s-au format echipe
pentru intervenþie rapidã“, se
aratã într-un comunicat al RAADPFL Craiova.

Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) este o plantã anualã, perenã, prezentã în grãdini, pe marginea drumurilor
ºi a cãilor ferate, în apropierea dãrâmãturilor, pe ºantierele de construcþii, în zone
unde s-a depozitat pãmânt excavat, pe terenurile lipsite de
vegetaþie ºi prost întreþinute.
Planta, denumitã popular ºi
ambrosie, înfloreºte în perioada iulie-septembrie, prezintã
mecanisme de rãspândire ºi de
înmulþire caracteristice ºi se
aflã pe lista plantelor invazive. Ambrozia poate avea efecte negative asupra sãnãtãþii
umane, prin producerea de
alergii.
8 - 14 august 2018
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Deputatul Neaþã: „Cei care nu îºi
achitã amenzile contravenþionale
riscã închisoarea”

Potrivit unor statistici,
gradul de încasare a
amenzilor contravenþionale în România este
de circa 40%. Din
aceastã cauzã, bugetele locale sunt lezate
de sume mari de bani,
iar cei cei care nu îºi
achitau amenzie nu
erau nicicum constrânºi de lege. Deputatul PSD de Vâlcea,
Eugen Neaþã, ministrul de interne, Carmen Dan, ºi alþi câþiva
parlamentari au adus
un amendament Legii
nr. 286/2009 privind
Codul penal care
vizeazã mãsuri în
atare cazuri.
de Marielena Popa

n prezent, sancþiunile contravenþionale neachitate
pot fi transformate de instanþã, printr-o hotãrâre judecãtoreascã, în muncã în folosul comunitãþii. Potrivit amendamentului propus, dacã persoanele în
cauzã refuzã ’i sã presteze munca în folosul comunitãþii, încãlcând astfel hotãrârea judecãtoreascã, riscã închisoare de la 3
luni la 2 ani.

Î

Refuzã sã plãteascã
amenzile ºi refuzã
munca în folosul
comunitãþii
„În prezent, bugetul de stat,
cât ºi bugetele locale au doar
scriptic o grãmadã de bani din
amenzi, bani care nu se ºtie dacã
vor putea fi recuperaþi vreodatã, pentru cã persoanele vizate
refuzã plata acestora, iar în situaþia înlocuirii amenzii cu
sancþiunea obligãrii contravenientului la prestarea unei activitãþi în folosul comunitãþii, refuzã munca, considerând cã este
umilitor sã faci curat pe stradã,
sã deszãpezeºti drumurile, sã
aduni gunoaiele din parcuri.
Dar pentru cetãþenii corecþi,
cei care îºi plãtesc taxele ºi impozitele, nu este umilitor când
sunt sfidaþi de cei care cred cã
lor nu li se aplicã legea?
Potivit art. 5 alin.(2) lit. c) din
Ordonanþa Guvernului nr. 2/
2001 privind regimul juridic al
contravenþiilor, prestarea unei
activitãþi în folosul comunitãþii
reprezintã o sancþiune contra8 - 14 august 2018

venþionalã principalã. Totodatã,
conform dispoziþiilor art. 9
alin.(3) ºi art. 391 din acelaºi act
normativ, atunci când contravenientul persoanã fizicã nu a achitat amenda ºi nu existã posibilitatea executãrii silite, se poate
proceda la înlocuirea amenzii cu
sancþiunea prestãrii unei activitãþi în folosul comunitãþii.
Esenþa unei sancþiuni este tocmai posibilitatea executãrii silite a acesteia, în cazul în care
cel sancþionat refuzã conformarea de bunã voie. Analizând însã
prevederile art. 21 din Ordonanþa Guvernului nr. 55/2002, se
poate constata cã „sancþiunea
neexecutãrii cu rea-voinþã a
hotãrârii judecãtoreºti prin care
s-a dispus sancþiunea prestãrii
unei activitãþi în folosul comunitãþii este transformarea acesteia în amendã. Însã, dupa cum
am arãtat, neexecutarea amenzii poate conduce la înlocuirea
acesteia cu sancþiunea prestãrii
unei activitãþi în folosul comunitãþii”, se aratã în expunerea de
motive.

Vechea lege
încuraja
prescripþia faptei
„Corelând cele douã meca-

nisme, putem exprima sintetic
activitatea de executare silitã,
astfel: amenda se transformã în
prestarea unei activitãþi în folosul comunitãþii, care se transformã în amendã, ºi tot aºa,
pânã intervine prescripþia. Aºadar, în actualul context legislativ, executarea efectivã a unei
activitãþi în folosul comunitãþii nu se realizeazã decât atunci
când contravenientul este de
bunã-credinþã. Reaua voinþã nu
este sancþionatã în mod real în
niciun fel, motiv pentru care
executarea unei hotãrâri judecãtoreºti este lãsatã exclusiv la
latitudinea contravenientului,
rezultând o lipsã de eficienþã a
sancþiunii aplicate pentru comiterea unei fapte antisociale.
Implicit prin neexecutarea unei
hotãrâri judecãtoreºti, este suprimat însuºi elementul esenþial pentru înfãptuirea justiþiei.
De remarcat este cã în mecanismul actual contravenientul
ajunge sã nu execute o hotãrâre judecãtoreascã, deºi aceasta
este pronunþatã în cadrul unui
proces echitabil în care sunt
garantate toate drepturile persoanei.
În consecinþã, un mecanism
legal care nu dã eficienþã obligativitãþii executãrii legilor ºi

hotãrârilor judecãtoreºti prezintã vicii de constituþionalitate; potrivit art. 124 alin. (1)
din Constituþia României, republicatã, justiþia se înfãptuieºte în numele legii. În concluzie, având în vedere mecanismul procedural ce a stat la
baza adoptãrii sale, o hotãrâre
a instanþei de judecatã prin
care a fost aplicatã o sancþiune contravenþionalã, cum este
cea a prestãrii unei activitãþi
în folosul comunitãþii, trebuie
sã beneficieze de întreg sprijinul legislaþiei naþionale pentru a fi pusã în executare în
mod efectiv.
În situaþia în care nu se identificã o soluþie în sensul impunerii legii împotriva voinþei
contravenientului, atunci
prestarea unei activitãþi în folosul comunitãþii îºi pierde natura de sancþiune, ea putând deveni, în plan contravenþional,
cel mult un mecanism alternativ de platã a amenzii de cãtre
persoana care, deºi nu beneficiazã de resursele pecuniare,
doreºte de bunã-voie sã îºi plãteascã datoria faþã de societatea
ale cãrei drepturi le-a lezat prin
comiterea faptei”, mai aratã
documentul.

Neaþã: „O mãsurã
de constrângere ºi
reeducare care va
determina achitarea
sancþiunilor”
„Pentru restabilirea ordinii,
propunem completarea art. 287
din Legea nr.286/2009 privind
Codul penal cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, astfel
încât aceasta sã cuprindã o mãsurã de constrângere ºi reeducare, care sã conducã la achitarea sancþiunilor iniþiale, la îndreptarea contravenienþilor ºi la
prevenirea sãvârºirii contravenþiilor. În acest scop, propunem
completarea art. 287 din Legea
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu un nou alineat, alin.(11)
cu urmãtorul cuprins:
(11) Nerespectarea hotãrârii
judecãtoreºti prin care s-a aplicat sancþiunea prestãrii unei activitãþi în folosul comunitãþii
sãvârºitã prin neprezentarea la
primar pentru luarea în evidenþã ºi executarea sancþiunii, sustragerea de la executarea sancþiunii dupã începerea activitãþii
sau neîndeplinirea îndatoririlor
ce revin la locul de muncã se
pedepseºte cu închisoarea de la
3 luni la 2 ani”, a precizat deputatul Eugen Neaþã.
www.indiscret.ro

Leipzig – Craiova, linie
de înaltã tensiune
J

oi, 9 august, pe Red
Bull Arena, din Leipzig
(44.000 locuri), Universitatea Craiova primeºte
botezul ierbii în Europa League, în calitate de câºtigãtoare a Cupei României. RB
Leipzig, adversara de joi în
manºa I turul III EL, a terminat pe locul 6 în ediþia trecutã
din Bundesliga ºi pe locul 2
în urmã cu doi ani. Dacã oltenii au intrat direct în turul III,
saxonii au disputat un tur mai
devreme, când au eliminat-o
pe Hacken (Suedia) cu 4-0 ºi
1-1. Ca impresie generalã,
valoarea lotului antrenat de
Ralf Rangnick (60 de ani) este
de 300 milioane euro, faþã de
15 milioane euro valoarea
”alb-albaºtrilor”. Universitatea vine dupã trei etape de
campionat confuze, al cãror
bilanþ pune pe gânduri: douã
egaluri (Iaºi, Botoºani) ºi o înfrângere (Sepsi). Echipa resimte încã absenþa lui Bãluþã
(mai ales) ºi a lui Gustavo,
plecaþi afarã. Cel puþin aºa se
vede din tribunã sau din faþa

ecranelor. În aceastã situaþie,
Devis Mangia a trebuit sã improvizeze, fãrã sã-ºi piardã cumpãtul, ºi a forþat cu Mitriþã, care
a ºi marcat de douã ori cu FC
Botoºani. Publicul din Bãnie,
pasional ºi exigent, a taxat declinul echipei, la ultima partidã
de pe ”Oblemenco” prezentându-se fracþionat, doar 7.000 de
fani. Revine în discuþie, ºi nu
doar în cazul Craiovei, problema spinoasã a transferurilor, în
ambe direcþii. E la mintea cocoºului cã o echipã se rodeazã în
luni de antrenamente ºi de pliere pe noul sistem, relaþia pe
dreptunghiul verde este, ne convine au ba, una de duratã. Timpul mãsurabil în ediþii de campionat ar avea rãbdare cu jucãtorii. Jucãtorii nu au rãbdare cu
timpul! Prind de la distanþã gustul strãinãtãþii ºi al banilor – e
dreptul lor –, mental li se pune
frâna, nu mai dau randament. Înlocuirea nu survine cât ai bate
din palme ºi nici acomodarea
celor nou-veniþi la echipã. Zilele trecute, la Universitatea s-au
transferat Matteo Fedele (26

de Virgil Dumitrescu

SPORT

Pe Mureºan
l-au ajuns frustrãrile

ani), mijlocaº central, de la
Foggia, cu opt prezenþe în
Serie A, ºi atacantul paraguayan Cesar Mezza Colli (26 de
ani), de la FK Keshla (Azerbaidjan), un jucãtor exploziv
de picior stâng. Neavând drept
de joc în Europa League,
acestuia nu îi rãmâne decât sã
demonstreze ce poate în campionat. ”Dubla” cu nemþii de
la RB Leipzig se anunþã dificilã. Am precizat valoarea lotului. Red Bull GmbH este denumirea companiei austriece
producãtoare de bãuturi nealcoolice energizante, care, numai în 2017, a vândut 6 miliarde de cutii. RB mai sponsorizeazã pe Salzburg, Basel,
New York. O eliminare a saxonilor de cãtre olteni (câte
minuni nu sunt posibile în fotbal!), mai ales cã returul din
16 august are loc pe noua arenã ”Ion Oblemenco”, ar însemna o imensã gurã de oxigen pentru întreg fotbalul de
la noi. Ne apropiem cu paºi
repezi de Liga Naþiunilor, iar
campionatul gâfâie. (V.D.)

S

ã nu trecem prea uºor
peste eºecul campioanei
CFR Cluj în turul doi
preliminar al Ligii Campionilor.
Eºecul putea veni în turul trei
sau în play-off, dar singurul element operaþional de rostogolit
în virtutea inerþiei ar fi rãmas
unul ºi acelaºi: norocul. L-am
fi pândit, ca ºoarecele la caºcaval, pânã ºi la alcãtuirea grupelor în care se bat între ele Real
Madrid, Barcelona, Manchester
City ºi United, Bayern Munchen, Juventus, Roma, Paris
Saint-Germain... Sã fie adversarul tras la sorþi cât mai slab,
ca sã pozãm noi în cât mai tari.
Prin acest eºec, mai mult sau
mai puþin aºteptat, cu Malmo,
România rateazã ºansa, mai
mult sau mai puþin predictibilã,
de a se face cã respirã în Europa. Greu de spus dacã ”viºiniii” lui Antonio Conseicao ar fi
ajuns sã prindã tragerea la sorþi
de la Nyon, dar nici cã ”Di blae”
ai lui Uwe Rosler sunt de speriat. Fie ºi numai pentru cã în
campionatul lor, din 15 meciuri,
nu obþinuserã decât 6 victorii.
E adevãrat, în 2015-2016, Malmo a picat ca din cer în Champions League: 0-2 ºi 0-5 cu Paris Saint Germain, 0-2 ºi 0-8 cu
Real Madrid (la noi nici Dunãrea nu i-ar fi albit pe ”mizerabili”!), 1-0 ºi 0-4 cu ªahtior.
CFR Cluj ieºise din insolvenþã
ºi îºi potrivea paºii, dar pentru
unul ca Dan Petrescu, iute la
mânie pe banca tehnicã, timpul
trebuie biciuit. Aºa cum s-a mai
întâmplat în play-off, ”gãrzile
de corp” se repoziþioneazã ºi

Informare de presã privind situaþia
centralizatã a lucrãrilor derulate
de Apavil SA în municipiul Rm. Vâlcea
în perioada 30 iulie – 03 august 2018

www.indiscret.ro

Pãtraºcu Vodã ºi Mircea Vodã;
- au fost ridicate la cotã 3 cãmine canalizare menajerã pe str.
Lucian Blaga, Bl. A51;
- a fost înlocuitã o ramã cu
capac carosabil pe str. Morilor
nr. 42A;
- a fost refãcutã suprafaþa carosabilã pe str. Sora ºi Splaiul
Mircea Vodã, Bl. 1;
- au fost ridicate la cota strãzii 7 guri de scurgere de pe str.
Ion Referendaru;
- s-a continuat verificarea ºi
curãþarea gurilor de scurgere, a
cãminelor de canalizare menajerã ºi a colectoarelor, manual
ºi mecanizat;
- s-a adus la starea iniþialã suprafaþa carosabilã în zonele în
care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotã cãminele de canalizare menajerã tasate/deteriorate.
CÃMINE CURÃÞATE. Sau verificat ºi curãþat manual
cãminele de canalizare ºi gurile
de scurgere pe strãzile: Preot
Gheorghe Veþeleanu, Lucian
Blaga, Emil Avrãmescu, Calea
lui Traian, Mihai Eminescu,

Luceafãrului, Tineretului, Ostroveni, I.L. Caragiale, Nichita
Stãnescu, Bogdan Amaru.
S-a intervenit pentru desfundarea, curãþarea ºi spãlarea mecanizatã a reþelelor de canalizare menajerã la urmãtoarele
adrese: Aleea Bradului – Bl. C5;
str. Nicolae Iorga – Bl. A32/1,
Bl. A27/1; str. Alexandru Sahia
nr. 31; str. Regina Maria – Bl.
C2; str. Mihai Eminescu – Bl.
B13, sc. D, sc. A; str. ‘tirbei
Vodã nr. 49; str. Decebal – Bl.
G159, sc. A; str. Constantin
Brâncuºi – Bl. H3, sc. B; str.
Barajului – nr. 12C; Bd. Tineretului – Bl. A9, sc. A; str. Luceafãrului – Bl. A18, sc. G; str.
Ostroveni – Bl. A40/1.
12 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
aceastã perioadã au fost montate 12 apometre, dintre care 10
verificate ºi înlocuite ºi 2 montaje apometre noi ºi au fost realizate 5 lucrãri de intervenþie la
contoarele de apã rece montate
în reþea. De asemenea, au fost
întocmite 13 avize de amplasament ºi 5 avize tehnice.

legiunea portughezã rupe firul
de la sosire. Umbra ”Bursucului” se simte de la Guizhou Hengfeng, astfel cã în partida tur cu
Malmo ceferiºtii stabilesc un
record: niciun ºut pe poartã.
Suedezii, mulþumiþi în Gruia cu
1-0, pornesc ca din tun pe
Swedbank Stadium ºi puteau
avea alt 1-0 încã din minutul 2.
Au mai testat ºi bara prin Rosenberg, pentru ca, în mitanul
secund, dupã golul miraculos al
lui Djokovic, sã pecetluiascã
soarta partidei prin ghiuleaua
islandezului Traustason.”Sunt
frustrat”, a spus preºedintele
clubului campion, Iuliu Mureºan. ”Din pãcate, n-a fost sã
fie”, ”Ce sã facem? mergem mai
departe”, a completat el. În accepþiune mai largã, frustrãrile
lui Iuliu Mureºan, dupã eliminarea echipei din Champions
League – o eliminare prematurã, orice-am zice – , sunt ºi frustrãrile sau complexele întregului fotbal românesc. Oricât am
forþa nota ºi am inventa eroi,
oricât am scoate pe bandã speranþe ºi ”academicieni” mai
ceva ca pe Calea Victoriei 125,
lipsesc meseriaºii de profil.
Comparându-ne cu actualul val
de fotbaliºti din Franþa, Croaþia, Belgia etc., pe care i-am urmãrit la Mondial, n-avem decât
a ridica mâinile: aceºtia suntem.
Marin Sorescu are un sfat poetic valabil ºi pentru elitele neaoºe care rateazã cu poarta goalã: ”Mai uºor cu pianul pe
scãri”. Când îl vom cãra pânã
sus, salahoreºte, abia atunci
vom scãpa de Malmo FF.

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
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PAVIL SA a desfãºurat
ºi în perioada 30 iulie –
03 august 2018 o activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrãri de amenajare teren
prin betonare/asfaltare pe str.
Gib Mihãescu intersecþie cu str.
Libertãþii, str. ªtirbei Vodã, str.
Gabriel Stoianovici.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util, pierderile de apã potabilã pe strãzile: Apusului, ªtirbei Vodã, Antim Ivireanu nr.64, Eftime’ti
nr.70 ºi Nicolae Labiº.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor,
bd. Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE:
- continuã lucrãrile pentru
reabilitarea reþelelor de apã potabilã ºi branºamente pe strãzile Carol I, Regina Maria, ªtirbei Vodã, Gabriel Stoianovici,
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Sãrbãtoarea poeziei

Cea de-a VI-a ediþie a
Festivalului Mondial
de Poezie „Mihai
Eminescu“ se va
desfãºura în perioada
16-21 septembrie
2018, din convingerea
generalã cã scriitorul
e vrednic de faimã, iar
poezia are capacitatea de a provoca un
extaz comun ºi emoþii
ce desãvârºesc Fiinþa.

LA MULÞI ANI!

Indiscreþii
de Vâlcea
Neaþã, candidat?
Prin mediile politice circulã un zvon din ce în ce mai
insistent privind o potenþialã candidaturã a deputatului
Eugen Neaþã la preºedinþia
Consiliului Judeþean Vâlcea. Cum votul nu mai este
direct, Neaþã ar urma sã candideze pe lista de consilieri
judeþeni ai Partidului Ecologist, formaþiune politicã din
care face parte ºi primarul
Râmnicului, Mircia Gutãu,
care îi este ºi foarte bun priten. Însã pânã la alegerile
locale mai este cale lungã ºi
orice zvon se poate pierde
în neant.

Un destin
de tovarãºã
stipendiatã
ºi “înainte”,
ºi “dupã”
A reapãrut în spaþiul public tovarãºa Venerica Pãtru,
prim-secretar al Comitetului
Judeþean de Partid Vâlcea
din 1986 pânã la 2 iunie
1989. Primãria Râmnicu
Vâlcea a invitat-o la ceremonia de înmânare a Me-

daliei Aniversare “Ziua Imnului Naþional” , alãturi de
alþi 400 de oameni. Cu
aceastã ocazie, asistenþa a
remarcat cã “tovarãºa prim”
a reuºit sã sfideze anii, arãtând foarte bine. Iar cineva
din salã ºi-a amintit cã, deºi
un judeþ întreg tremura în
faþa ei de teamã, coafezele
de pe terasa Alutus se codeau sã o pieptene fiindcã
nu le dãdea niciodatã bacºiº.

de Ion Deaconescu

D

e ce poezie, când lumea ºi mai nou ºi natura ºi-au ieºit din
matca lor fireascã, iar visarea ºi iubirea ºi-au pierdut
consistenþa, dacã nu ºi anotimpul bucuriei ºi al împlinirii? O civilizaþie începe sã
disparã când omul nu mai
poate sã-l întâlneascã pe celãlalt. Avem nevoie de poeþi
pentru cã ei ne îndeamnã sã
vedem realitatea ºi ne oferã,
prin cuvintele ºi trãirile lor,
raþiunea de a spera, de a desluºi taine ºi a înþelege rostul
vieþii ºi al frumuseþii. Fiind
forma privatã a utopiilor
noastre, poezia continuã sã
existe ca ºi un limbaj universal, aidoma muzicii, picturii,
dansului etc., mijlocind legãtura între oameni, ea se con-

Vâlcenii
capitaliºti,
reuniune
la Bucureºti
sub aripa BNR
Recent, la Bucureºti, a
avut loc un eveniment interesant: Reuniunea anualã a
vâlcenilor capitaliºti. Întâlnirea s-a desfãºurat pe 23
iulie, la Arenele BNR. Printre invitaþi s-a aflat ºi deputatul PSD de Vâlcea, Vasile
Cocoº. Evenimentul a fost
organizat sub coordonarea
lui Dumitru Cornoiu, fost
prefect de Vâlcea, devenit
un nume deja mare în Banca Naþionalã a României.

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

stituie ca ultimul refugiu al
omului liber. Parafrazându-l pe
Cioran, poetul poate sã fie asemuit cu un plugar în Sahara,
când gândurile ºi cuvintele lui
prefac nisipul în oaze ºi în rãcoare, cu un azur decolorat de
tãcere ºi doruri.
Poeþi din 40 de þãri îºi vor da
întâlnire la Craiova, dintotdeauna o metropolã a culturii, cu
profunde veleitãþi ale spiritului
ºi fiorului estetic, în anul ce
consfinþeºte un veac de la Marea Unire, temeiul unei noi conºtiinþe naþionale ºi al unui neam
al cãrui mers s-a auzit de-atâtea ori în lume.
Poeþi importanþi, mari creatori din Argentina, Columbia,

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.
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Tovarãºa Venerica Pãtru

Maroc, Lituania, Algeria, India,
China, Portugalia, Franþa, Chile, Serbia, Bulgaria, Italia, Turcia, Belgia, Kosovo, Moldova,
Ungaria, Macedonia, Slovacia
etc. vin la Craiova, pentru cã tot
mai mult credem cã e nevoie de
noi provocãri, de altfel de ambiþii, dar ºi de un exces de perspectivã literarã pentru a reuºi
împreunã. Cãci, trebuie sã trãim
în culturã, pentru a fi victorioºi
unii lângã alþii.
Marea Patrie, cea a Poeziei,
ne adunã pe noi toþi, poeþi ºi
cititori, la o altfel de sãrbãtoare, deoarece, din pãcate, societatea de astãzi a obosit de atâta
civilizaþie tehnologicã, conºtiinþa asfinþeºte, doctrinele nu
mai au vlagã, ne-a dispãrut
surâsul ºi am devenit tot
mai triºti ºi indiferenþi. În
aceste circumstanþe, se simte o nevoie tot mai acutã de
ranforsare a acestei familii
a poeziei fãrã frontiere, de
a preamãri moºtenirea spiritualã, dar ºi capacitatea de
a merge la întâlnirea cu celelalte popoare ale lumii.
Budha credea cã trãim în
fricã ºi de aceea nu trãim,
adicã suntem fiinþe fãrã
existenþã. Iatã cã a venit
vremea sã trãim în iubire ºi
frumos, în concordie, sã-i
ascultãm ºi sã-i înþelegem
ºi pe alþii.
Acest lucru e posibil doar
prin poezie.

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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Cu ocazia împlinirii
vârstei de 75 de ani,
prietenii – ziariºti ºi scriitori
craioveni – îi ureazã
domnului ªTEFAN TUNSOIU
sãnãtate, noi realizãri
ºi viaþã lungã!...

