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Proiectul Legii pensiilor, care promite
o dublare a pensiilor pânã în anul 2021,
a fost lansat în dezbatere publicã la
Craiova, în prezenþa ministrului muncii
ºi justiþiei sociale, Lia Olguþa Vasilescu.
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ADMINISTRAÞIE

de Nicuºor Fota

C

el ce a dat glas criticilor a fost consilierul
municipal al PNL Marian Vasile, care susþine cã a fost
asaltat de sesizãri pe aceste
teme.

Vasile: Drumul
spre „ciumã”, pavat
cu bune intenþii
De menþionat cã pe ordinea
de zi a ºedinþei extraordinare de
ieri figura ºi un proiect de hotãrâre care permitea SC Salubritate Craiova SRL sã finalizeze
achiziþia în leasing a ºase autocompactoare care sã acopere
deficitul parcului auto al societãþii. Acest lucru nu i-a tãiat din
elan lui Marian Vasile, care a
þinut sã precizeze cã problema
gunoaielor din Craiova ºi a mirosului pe care-l degajã treneazã deja nepermis de mult. „Nu
ºtiu unde vom ajunge cu aceastã situaþie a gunoiului din Craiova. Am mai ridicat aceastã
problemã ºi s-a promis cã situaþia se va rezolva, dar nu s-a rezolvat nimic. Vin tot felul de
sesizãri, vedem imagini peste
imagini din diferite cartiere,
oamenii reclamã situaþiile cu
pricina. Ce se poate face cu
aceste focare de infecþie? Ce se
15 - 21 august 2018
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Nu miroase-a
ghenã, miroase
a Mofleni

Problema gunoaielor rãmase la dospit în oraº
în aºteptarea maºinilor Salubritãþii a ajuns din
nou în dezbaterea aleºilor locali craioveni,
edilul-ºef fiind tras la rãspundere de cãtre
opoziþie pentru mai multe probleme ce þin de
activitatea operatorului local de colectare a
deºeurilor, pe lângã problema tomberoanelor
negolite la timp, consilierii plângându-se cã
locuitorii Craiovei suferã ºi de pe urma þânþarilor, rãmaºi imuni pânã acum la atacurile, din
aer ori la firul ierbii, purtate de angajaþii srl-ului
municipal de profil.
întâmplã, de fapt? Nu putem
asigura o minimã igienã în acest
oraº?! Þânþari avem, gunoi
avem. Dacã mai punem ºi mirosul, deja nu ºtim ce sã mai
facem. Unde vreþi sã ajungem?
La ciumã, cumva?”, a spus consilierul PNL.

Genoiu: Problema
e la periferie,
nu la tomberoane.
Se va rezolva
În replicã, primarul Mihail
Genoiu a spus cã a investigat
problema mai în detaliu în momentul în care s-a confruntat
personal cu mirosul persistent
de gunoi ºi cã de vinã ar fi damful venit de la depozitul ecologic de la Mofleni, nu banalele
tomberoane dintre blocuri puse
pe lista de aºteptare de Salubri-

tate. Ambele posibile surse ale
mirosului sunt însã în curs de
anihilare, a dat asigurãri edilulºef. „Le dãm acum posibilitatea celor de la salubritate sã îºi
completeze parcul auto cu câteva autospeciale luate în leasing. ªtiþi bine cã a face finanþãri pentru societatea de salubritate, atâta timp cât a fost atribuit contractul de salubritate
pentru operatorul regional, este
o treabã mai complicatã. ªi am
gãsit aceastã variantã de a achiziþiona maºinile într-un leasing
operaþional ºi sperãm ca la sfârºitul lunii sã fie flota completã
ºi sã înceapã acþiunea. Mirosul
de gunoi însã nu are nicio legãturã cu tomberoanele. Sunt, întradevãr, disfuncþionalitãþi, se întâmplã chiar ºi la mine acasã.
Am sunat ºi eu la salubritate,
tocmai de asta am ajuns la
aceastã concluzie sã luãm ma-

Primarul
Mihail Genoiu
ºinile în leasing operaþional.
Dar în niciun caz mirosul de
gunoi nu vine de la aceste platforme izolate care au o suprafaþã relativ micã. Mirosul de
gunoi nu poate sã vinã decât
dinspre groapa de gunoi sau mai
sunt focare, cum este balta Craioviþei sau alte zone care aduc
gunoi. Un miros puternic era ºi
în zona Sineasca, dar dupã ce
am casetat, nu mai este miros.
Probabil cã dupã ce se acoperã
celula 5 de la Mofleni – ºi înþeleg cã este acoperitã în mare
proporþie ºi este în curs de obþinere a avizului pentru celula 6
– , va dispãrea ºi mirosul”, a
spus Genoiu.

Þânþarii plouaþi,
greu de ucis
Primarul a þinut sã apere Sa-

lubritatea ºi în ceea ce priveºte
combaterea þânþarilor, care a
fost, susþine Genoiu, mult peste campaniile de dezinsecþie din
anii precedenþi. „În ceea ce priveºte þânþarii, pot sã vã spun cã
acþiunile Salubritãþii în acest
domeniu anul acesta au fost de
douã ori, dacã nu de trei ori mai
multe ºi mai intense decât în anii
anteriori. Ca intensitate ºi ca
numãr au fost mult mai multe,
atât cele cu avionul, cât ºi cele
derulate la sol, însã ploile care
au fost în ultima perioadã au
fãcut ca dezvoltarea þânþarilor sã
fie foarte puternicã. Salubritatea nu ar putea sã facã mai mult
decât a fãcut pentru cã, deja,
sunt niºte parametri care trebuie sã fie aprobaþi de cãtre direcþia de sãnãtate publicã pe care
nu putem sã îi depãºim”, a precizat edilul-ºef al Craiovei.
www.indiscret.ro

Jandarmeria, un fiasco 3
de proporþii naþionale

SPECIAL

teascã din interior instituþia ºi sã
ofere un exemplu pentru acei
jandarmi, mulþi, mi-aº permite
sã apreciez, care au ales aceastã meserie nu din dragoste pentru bãtaie, ci de dreptate.
Prin prisma ultimelor evenimente, cred cã a sosit momentul unei evaluãri absolut imparþiale ale activitãþii Jandarmeriei
ºi reformarea acestei instituþii
pânã la punctul la care, indiferent din ce unghi ar fi privitã,
sã emane profesionalism ºi dragoste pentru un serviciu public
imperios necesar societãþii româneºti. Altfel, riscãm la un
moment dat sã nu mai existe
nimic sãnãtos sub umbrela Ministerului Afacerilor Interne. ªi
asta ar fi un dezastru!

Dacã cineva se mai îndoia de metodele primitive ale Jandarmeriei Române de a se pune în
serviciul public, acum cred cã lucrurile sunt pe
deplin lãmurite. Evenimentele zguduitoare de la
sfârºitul sãptãmânii trecute din Bucureºti,
intervenþia abuzivã a sutelor de angajaþi ai
acestei instituþii, violenþele iraþionale ale unor
angajaþi ai statului român, jandarmii, faþã de
cetãþenii acestei þãri, plãtitori de taxe, devoaleazã un adevãr crunt pe care Jandarmeria românã se chinuie de ani de zile sã îl ascundã: lipsa
unei reforme structurale ºi unor criterii profesionale clare în cazul promovãrilor în grad ºi
funcþie. Jandarmeria Românã a fost, este ºi cel
mai probabil va fi o instituþie represivã, aflatã la
cheremul unei clase politice româneºti imature
ºi cu apucãturi dictatoriale.
de Cosmin Pretorian

L

a sfârºitul sãptãmânii trecute, România a fost martora unei noi reprezentaþii de forþã a celei mai opace
instituþii publice aflatã în subordinea Ministerului Afacerilor
Interne, Jandarmeria Românã.
Istoria modernã a României ne
dezvãluie originile hidoase ale
acestei instituþii, trupele de Securitate ale regimului Ceauºescu. Dupã evenimentele din
1989, puterea instalatã la Bucureºti cu preþul a mii de români
morþi în toatã þara a luat decizia
de a reînfiinþa arma Jandarmeriei pe scheletul defunctelor trupe ale Securitãþii Statului, pãstrând în proporþie covârºitoare
corpul ofiþeresc ºi menþinând
statutul militar al angajaþilor.
Iniþial, Jandarmeria a fost formatã pe de o parte din ofiþeri ºi
subofiþeri angajaþi, pe de altã
www.indiscret.ro

parte din soldaþi în termen. Odatã cu scoaterea serviciului militar obligatoriu, locul soldaþilor
în termen a fost luat de sergenþi
angajaþi cu contract de muncã,
dar schimbarea statutului oamenilor nu a atras dupã sine ºi o
reformã realã a instituþiei.

Jandarmii, mai rãi
decât pãrinþii
spirituali, trupele
de Securitate
Reînfiinþatã cu scopul legiferat de a proteja statul de drept
ºi a veghea la asigurarea liniºtii
publice, Jandarmeria a fost din
capul locului gânditã ca un braþ
înarmat al potentaþilor politici
aflaþi la putere. ªi, neabãtut, s-a
comportat ca atare pânã în prezent. O realã independenþã faþã
de politicienii aflaþi la putere nu
a existat niciodatã, indiferent de
cadrul legislativ sub care ºi-a

desfãºurat activitatea. Foºtii ofiþeri de trupe de Securitate din
eºalonul doi au preluat comanda imediat dupã 1989, iar rând
pe rând generaþiile de ofiþeri
care s-au perindat în fruntea
Jandarmeriei ºi-au tras „seva“
din apucãturile lipsite de virtuþi
ale acestora. De-a lungul anilor,
politicienii, fie ei de dreapta sau
de stânga, pesediºti, bãsiºti sau
peneliºti fãrã excepþie, ºi-au
impus oameni la conducerea
instituþiei, pentru ca mai apoi sã
se foloseascã de ea atunci când
interesele le-o cereau. Aºa au
fãcut Ion Iliescu ºi Traian Bãsescu, aºa face acum Liviu
Dragnea. În spatele statutului de
militar al instituþiei, politica de
personal coordonatã de la vârful Ministerului de Interne a fost
una tot timpul viciatã de ordinele venite pe linie de partid, iar
concursurile pentru angajarea
„scutierilor“ au fost ºi sunt în
continuare „mânãrite“ pe plan
local, de multe ori tot în urma
intervenþiilor unor exponenþi ai
clasei politice. Aºa se face cã
jandarmii angajaþi mai degrabã
în baza mãrimii bicepºilor decât luând drept criteriu numãrul de neuroni ajung ca, în momente cheie, sã facã abuzuri
grosolane în relaþia cu cetãþenii,
mãrturie stând ºi evenimentele
din 10 august de la Bucureºti.
Nu poþi fi decât o brutã nesimþitã atunci când, din senin, te pui
cu bulanul pe oamenii nevinovaþi, stând în genunchi ºi cerºind îndurare. Iar o astfel de
brutã, protejatã de conducerea
jandarmeriei de la cel mai înalt
eºalon, nu face decât sã perver-

Pe cine aparã
Jandarmeria Românã

P

artidul Miºcarea
Popularã Dolj cere în
temeiul Legii accesului liber la informaþiile de interes public nr. 544/2001, Inspectoratului de Jandarmi al
Judeþului Dolj sã facã precizãri cu privire la participarea
unor efective de jandarmi la
evenimentele din Piaþã Victoriei Bucureºti din datã de
10.08.2018.
Având în vedere cã la aceastã datã jandarmii au folosit for-

þa împotriva protestatarilor
paºnici printre care se aflau
femei ºi copii, PMP vrea sã afle
dacã printre jandarmii care au
acþionat în forþã ºi cu violenþã
sunt ºi efective din Dolj.
PMP condamnã modul de
intervenþie în forþã al jandarmilor ºi crede cã aceºtia au
acþionat la comandã politicã
ºi nu au respectat Legea de
organizare ºi funcþionare a
Jandarmeriei Române nr 550/
2004.
Cãtre
INSPECTORATUL DE JANDARMI AL JUDEÞULUI
DOLJ
În atenþia domnului inspector ºef,
General de Brigadã Constantin Florea

În temeiul Art.6 din Legea 544/2001 privind accesul liber la
informaþiile de interes public,va rugãm sã ne rãspundeti la urmãtoarele întrebãri cu privire la activitatea efectivelor de jandarmi din zona dumneavoastrã de autoritate în ziua de 1008.2018.
Au fost dislocate efective de jandarmi în zona capitalei pentru
ziua 10.08.2018 ºi, dacã da, ce efectiv?
Ce rol au avut efectivele de jandarmi dislocate din Dolj în
acþiunea din Piaþa Victoriei din Bucureºti în ziua de 10.08.2018?
Au fost implicaþi jandarmi din Dolj în acþiunea de represiune
asupra protestarilor?
Existã jandarmi din Dolj rãniþi sau care au avut de suferit în
vreun fel?
Cu ce armament au fost dotaþi jandarmii din Dolj pentru acþiunea din 10.08.2018?
Au existat pierderi sau prejudicii de orice naturã pentru unitatea pe care o conduceþi?
Cine a coordonat acþiunea efectivelor din Dolj dislocate în
Bucureºti în datã de 10.08.2018?
Dan Pãloiu,
preºedinte PMP Dolj
15 - 21 august 2018
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ACTUALITATE
de senator
Mario Ovidiu Oprea,
preºedintele PNL Craiova

Un primar
ca Mihail Genoiu
aºteaptã sã treacã timpul

Când se gândesc
la cãldurã, pe craioveni D
îi ia cu frig
Dupã câþiva ani de
incertitudine legat de
furnizorul agentului
termic în municipiu,
pe craioveni îi cam
trec din nou fiorii
când se gândesc cã
nu mai este mult pânã
când sezonul rece îºi
va intra în drepturi, iar
autoritãþile nu au gãsit
încã o soluþie definitivã. În ciuda lipsei
oricãrui progres în
aceastã direcþie,
reprezentanþii municipalitãþii susþin cã nu
vor exista probleme
cu cãldura în iarna ce
vine.
ncã de la momentul în care
s-a scufundat în datorii SC
Termo SRL, furnizorul
agentului termic în municipiul
Craiova, cãldura locuitorilor a
atârnat mai mereu de un fir de
aþã. Asta, deºi, în ciuda promisiunilor nenumãrate, autoritãþile locale nu au reuºit sã vinã cu
o soluþie pe termen lung, mult
aºteptata societate mixtã, care sã
aibã în acþionariat Consiliul
Local Craiova ºi Complexul
Energetic Craiova, producãtorul energiei termice, rãmânând
pânã acum doar un vis frumos.
Tocmai din acest motiv, nu este

Promisiuni „cãlduþe“
În schimb, deºi nu a înregistrat niciun progres real în aceastã privinþã, reprezentanþii Primãriei Craiova dau asigurãri cã,
în iarna ce urmeazã, cãldura nu
va pune probleme la nivel de
oraº. Conform viceprimarului
Stelian Bãrãgan, încã se poartã
discuþii, la Bucureºti, pentru a
se clarifica sub ce formã juridicã se continuã legãtura cu CEO.
„Cetãþenii sã nu se sperie. Vom
avea cãldurã, ca ºi anul trecut.
În ceea ce priveºte relaþia cu
CEO, chiar ºi sãptãmâna trecutã am avut o discuþie sã vedem
în ce direcþie mergem. Vrem sã
ºtim cum putem accesa fonduri

europene pentru a pune pe picioare partea de termoficare.
Sãptãmâna viitoare avem o soluþie finalã. Se studiazã între o
societate comunã, Primãria Craiova-CEO, ori o societate doar
aparþinând CEO. În luna octombrie aflãm dacã se aprobã sau
nu ºi prelungirea planului de
reorganizare pentru încã un an”,
a spus Bãrãgan, referindu-se la
situaþia SC Termo SRL.
În ceea ce priveºte costul gigacaloriei, autoritãþile locale nu
întrevãd, la aceastã datã, o creºtere în acest sens.
Reamintim cã, în anul 2015,
pentru o datorie de 300 milioane de lei, Complexul Energetic Oltenia a solicitat intrarea în insolvenþã a SC Termo
Craiova SRL, societatea care
furnizeazã cãldurã ºi apã caldã craiovenilor. Tribunalul
Dolj a admis cererea, iar conducerea societãþii a fost atribuitã unui administrator judiciar, iar acesta a întocmit un
plan de reorganizare, pe trei
ani, care expirã în aceastã
toamnã. Creditorii au acceptat
sã renunþe la o parte din datoriile de recuperat, cu condiþia
sã se respecte calendarul de
plãþi ºi de sume restante, cea
mai mare reducere a venit din
partea CEO, care a acceptat sã
primeascã 119 milioane de lei
în loc de 299 de milioane lei.

tare. Un primar a cãrui singurã ocupaþie stabilã este sã semneze condica în locul Olguþei
Vasilescu, sperând sã nu-ºi
greºeascã numele ºi care aºteaptã cuminte sã se instaleze
paragina peste Craiova. Chiar
dacã scopul precis ºi trasat de
la centru este îndepãrtarea oricãrei forme de manifestare intelectualã sau de inteligenþã,
Craiova nu va ajunge copia
„20-20” a Vioricãi Dãncilã ºi
nu va fi „educatã” precum
„Suprema”, care nu ºtie niciodatã unde se aflã ºi nici dacã
limba maternã cu o gramaticã
impecabilã este legalã când ai
o aºa funcþie în PSD.
Acest primar al Craiovei
ales cu „o majoritate din minoritate” nu a fãcut decât sã-ºi
batã joc de prestigiul ºi importanþa Colegiului Naþional ”Carol I”, care, din 1895, are valoare simbolicã pentru oraºul
nostru, azi guvernat de microbi politici cu tulpini multiple.
Chiar dacã bucãþi de tencuialã
continuã sã cadã pe trotuar,
nimeni din conducerea administraþiei craiovene nu calcã pe
acolo, nu oferã o ºansã elevilor cu potenþial, nu poartã grija ca aceastã clãdire sã redevinã o fabricã de eminenþi, care
sã punã la dispoziþie un spaþiu
sigur ºi o logisticã adecvatã.
Un primar adevãrat construieºte. Un primar adevãrat reparã. Un primar adevãrat cautã soluþii. Un primar adevãrat
nu renunþã. Un primar ca Mihail Genoiu aºteaptã sã treacã
timpul.

Publicitate

Î

deloc surprinzãtor cã tot mai
mulþi craioveni îºi fac griji în
privinþa cãldurii din apartamente în sezonul rece care stã sã
înceapã. „Ce-i drept, la asociaþia noastrã nu au existat probleme. Dar nu ºtii niciodatã când
te poþi trezi fãrã cãldurã în plinã iarnã. Mai ales cã situaþia la
Termo este în continuare incertã, iar societatea aceea nouã de
care se tot vorbea nu a mai apãrut. Este clar cã existã niºte probleme pentru care cei de la CEO
(Complexul Energetic Oltenia n.red.) nu vor sã se bage în treaba asta“, ne-a spus preºedinta
unei asociaþii de proprietari din
cartierul Valea Roºie.

eloc curtat de inspiraþie sau de un vag interes faþã de cuvântul
dat craiovenilor, primarul Craiovei s-a spãlat pe mâini de neputinþa consolidãrii ºi reabilitãrii Colegiului Naþional ”Carol I”. Probabil sãtulã sã bifeze
eºecurile salvãrii acestei clãdiri
monument, primãria s-a descotorosit de grijã în luna martie
prin câteva hârtii cu rol de protocol, proiectul fiind predat
Companiei Naþionale de Investiþii (CNI), subordonatã Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice. Asistãm adicã la un „fotbal” cu moloz, de proastã calitate, la niºte
pase între protagoniºti incapabili, dat fiind faptul cã CNI nu
a izbutit nici ea cu licitaþia pentru actualizarea proiectului tehnic. Departe de orice procedurã anulatã ºi reluatã, departe de
orice amânare sau îndulcitor
verbal, domnului Genoiu ar trebui sã-i fie ruºine pentru faptul
cã umbreºte activitatea a douã
instituþii de renume precum
Colegiul Naþional ”Carol I” ºi
Opera Românã Craiova. Acest
monument nu va fi niciodatã
protejat ºi reabilitat de primãrie întrucât cultura ºi învãþãmântul nu produc voturi pentru PSD. Orice scuzã sau explicaþie sunt irelevante pentru
cã rezultatul nu existã, iar degradarea se vede cu ochiul liber.
Este un primar în stand by
care, în complicitate, susþine
un PSD avid de inculturã a
cãrui þintã este minima dezvol-
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În doi ani, Guvernul 5
României a finanþat 9.500
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nanþare europeanã, la fel de importante
ºi ele dar destul de birocratice, cum se
construieºte o grãdiniþã nouã în satul
Bistreþu Nou, comuna Bistreþ, iar din
toamnã va fi extinsã ºi modernizatã reþeaua publicã de apã ºi canalizare ºi apã
uzatã. În comuna Cerãt, pe care am vizitat-o recent, asfaltarea celor 2,4 km de
drum se apropie de final. În Giurgiþa,
luna aceasta, începe asfaltarea tuturor
strãzilor. O investiþie de aproximativ 8
milioane de lei. Lucru valabil în Goicea,
Galiciuica sau la Bârca. Exemplele pot
continua în toate localitãþile din Dolj,
chiar ºi acolo unde nu sunt primari PSD.
O altã minciunã a PNL este demontatã.
La Gighera vor fi alocaþi aproximativ 15
milioane lei pentru extinderea alimentãrii cu apã ºi reabilitarea grãdiniþei din
satul Zãval, pentru înfiinþarea reþelei de
canalizare ºi o nouã staþie de epurare la
nivelul întregii comune, plus modernizarea grãdiniþei din satul Gighera. La fel
se întâmplã la Izvoare, Întorsura, Mãceºu de Sus ºi în restul localitãþilor doljene. Pe site-ul Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice gã-

siþi contractele. Pe lângã asta, Executivul alocã sume considerabile de bani
pentru modernizarea exploataþiilor agricole, prin sprijinul acordat agricultorilor, pentru politici sociale dedicate tinerilor de la sate ºi pentru îmbunãtãþirea
infrastructurii legatã de internet. Am reuºit împreunã sã asigurãm un program
prioritar dedicat modernizãrii Satului

Românesc, precum ºi comasarea tuturor
programelor de finanþare de bazã întrun singur program - PNDL, cu un singur minister integrator ºi cu aceleaºi reguli de implementare.
Florinel Stancu,
deputat PSD Dolj
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rimele mele intervenþii în plenul
Camerei Deputaþilor, dupã ce am
fost ales de locuitorii judeþului
Dolj, au fãcut referire la situaþia satului
românesc, la declinul demografic din þara
noastrã ºi la românii neajutoraþi din mediul rural.
Am semnalat faptul cã este nevoie de
implicare pentru dezvoltarea României.
Aveam cu toþii un plan care se numea
Programul de Guvernare al Partidului
Social Democrat 2017-2020, bazat pe o
viziune de politici publice lansate de la
premisa construirii unei societãþi echilibrate, bazatã pe principii incluzive, mai
rãmânea sã punem în practicã ce fusese
scris în el. Sã modernizãm satul românesc, sã facem din România un stat
prosper. O evaluare din anul 2012 demonstra cã zona ruralã din þara noastrã
avea nevoie de fonduri suplimentare
aducãtoare de civilizaþie ºi bunãstare.
Satele din România erau încã departe de
standardele occidentale. O bunã parte din
localitãþile de la þarã nu dispuneau de apã
curentã ºi canalizare, ºcoli ºi unitãþi sanitare moderne, drumuri asfaltate sau
terenuri cadastrate corespunzãtor. În vederea rezolvãrii acestor probleme precare a fost creat, începând cu 2013, Programul Naþional de Dezvoltare Localã
(PNDL) finanþat ºi coordonat de Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice. Programul a finanþat în
perioada 2013-2016 proiecte în vederea
alimentãrii cu apã ºi canalizare, întreþinerii ºi modernizãrii infrastructurii sau
de construire a bazelor sportive în mediul rural, în total, de aproape 6 miliarde
lei. A fost un program bun, iar drept dovadã ne serveºte faptul cã nici mãcar
Guvernul Cioloº nu a îndrãznit sã renunþe la el, doar l-a stagnat, aºa cum a fãcut
cu multe alte proiecte. La alegerile parlamentare din 2016 românii au susþinut
programul nostru de dezvoltare. PNDL
este parte din el. Astãzi, în judeþul Dolj,
dar ºi în restul þãrii, acest program dã
roade. Cifrele o spun, nu noi. Faptul cã
opoziþia îl contestã ºi i se opune face ca
propriii primari sã-i pãrãseascã. Primarii nu þin cont de politicã atunci când este
vorba de oportunitãþi pentru dezvoltarea
ºi creºterea bunãstãrii locuitorilor. Ei vor
sã demonstreze cã sunt capabili de rolul
pe care îl au în comunitãþile lor. Vor sã
demonstreze, alãturi de noi, cã în România se construieºte pentru români, nu
pentru alþii.
De exemplu, prin intermediul PNDL
II am vãzut, în afara proiectelor cu fi-
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Aºa se murea pentru þarã
ºi credinþã la 1714

P

e 15 august 1714, Constantin Brâncoveanu
(domnul Þãrii Româneºti, 1688-1714) împreunã cu
cei patru fii ai sãi – Constantin, ªtefan, Radu ºi Mateiaº –
ºi Enache Vãcãrescu, ginere,
erau decapitaþi la Constantinopol, pe vremea sultanului Ahmed al III-lea. Spun cronicile
cã înainte de a se lãsa securea
asupra capului lor, au fost întrebaþi pe rând dacã voiesc sã
se facã turci ºi atunci vor fi
pãsuiþi. Cât infam vicleºug e
picurat aici – priceapã fiecare,
chiar dacã s-au scurs de atunci
peste trei secole. La o aºa insultã sau decãdere, nu doar a
sa, bãtrânul Brâncoveanu se
adresã celor de-un sânge: “Fiii
mei! Iatã, toate avuþiile ºi tot
ce am avut, am pierdut. Sã nu
ne pierdem însã ºi sufletele!
Staþi tare ºi bãrbãteºte, dragii
mei, ºi nu bãgaþi seama de
moarte!” Un citat pe care istorici ºi dascãli cu chemare la
generaþiile încãpute pe mânã
nu s-au sfiit sã-l rosteascã pe
dinafarã. Acesta a fost sfârºitul Brâncovenilor. Purgatoriul
începuse mai de mult. Au fost
închiºi la Edikule, purtaþi în
picioarele goale pe strãzile capitalei, umiliþi ºi batjocoriþi.
Ultimul mare domnitor român
din Evul Mediu a fost întins pe
roatã, torturat cu fierul roºu,
tãiat la mâini ºi la picioare spre
a se lepãda de þarã ºi credinþã,
dar ºi pentru a mãrturisi pe
unde îºi þine comorile. Nici
una, nici alta. Ce infam joc al
sorþii! Domnitorul Þãrii Româneºti împlinea 60 de ani

chiar în ziua tãierii capului sãu
ºi al fiilor, dintre care Mateiaº nu trecea de 16 primãveri.
Sfãtuiþi de pãrintele lor sã
moarã creºtineºte ºi nepãtaþi
în onoare. Ceea ce nu se poate sã nu-i fi miºcat pe ambasadorii marilor puteri invitaþi
la festin de sultanul Ahmed al
III-lea: ai Angliei, Franþei,
Imperiului Habsburgic ºi Veneþiei. Turcii au însãilat nu
mai puþin de nouã capete de
acuzare, din care meritã sã
amintim: acumularea de averi
ºi sãrãcirea þãrii prin grele
asupriri ºi impozite; sub pretextul de a schimba aerul,
domnitorul obiºnuia sã locuiascã luni întregi la Târgoviºte, pricinuind pagube supuºilor sãi ºi traficului din Bucureºti; tot el ºi-a procurat din
Viena timpane ºi trâmbiþe de
argint, ceea ce era de netolerat, cãci însuºi Marele Sultan
nu le avea. Similitudini mai
vechi ºi mai noi cu profiluri
ale liderilor de la vârf în vremurile de azi stau la îndemânã. Subliniere: apostilate de
marile puteri, toate aceste capete de acuzare ºi altele s-ar
fi nãruit de la sine în condiþiile trãdãrii de þarã ºi credinþã,
baºca ale adaosului cuvenit de
capital ºi aur. Numai în 1700,
domnitorul cinstise Poarta cu
300 de pungi înglobând
160.000 de taleri, o avere exorbitantã. 16 august, Ziua
Sfinþilor Martiri Brâncoveni,
continuã prin pilde ºi învãþãturi sã lumineze dreapta cale
a destinului românesc: “Sã nu
ne pierdem ºi sufletele!...”
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ei pasionaþi de cãlãtorii, locuri ºi destinaþii exotice, decoruri fantastice sau doar experienþe de-o varã, pot împrumuta cãrþile despre „cele mai
fericite locuri din lume”, ghidurile de supravieþuire în cãlãtoriile alãturi de copii, perimetrul Mãrii Negre sau întinderile nesfârºite ale continentului african, cu diversitatea de culturi ºi obiceiuri,
experienþele trãite în Japonia
ºi China, narate în stilul inconfundabil al lui Nikos Kazantzakis, dar ºi multe altele
asemenea.
Amatorii de istorie, relaþii
internaþionale ºi domeniile
conexe au reale motive de
bucurie pentru cã seriile de
profil s-au îmbogãþit cu titluri
recent lansate. Din literatura
românã sau strãinã de specialitate, cãrþile disponibile pentru împrumut trateazã chestiuni precum direcþia în care
se îndreaptã umanitatea, comunismul, dinastia românã,
evoluþia sinuoasã a educaþiei
publice în România secolelor XIX-XX, a comunitãþilor
de italieni din România, respectiv judeþul Dolj. Învãþãturile antice cu aplicabilitate în
contemporaneitate, respectiv
biografiile consacrate unor
personalitãþi mondene, istorice sau politice, vin sã completeze o specie literarã care

Cãrþile sunt prieteni reci, se spune. Cu atât mai
potriviþi pentru sezonul cald, pentru vacanþele
ºi drumeþiile în care trebuie sã ne însoþeascã.
În ultimele luni - iunie, iulie august -, zeci de
cãrþi au ajuns pe rafturile bibliotecii. Este vorba
despre noutãþile sezonului cald. Ca de fiecare
datã, cãrþile propuse cititorilor acoperã o gamã
pe cât de diversã, pe atât de generoasã. Publicate în ultimii doi ani, 2017 ºi 2018, cele mai noi
cãrþi ajunse pe rafturile bibliotecii ating o paletã extinsã de gusturi ºi interese de lecturã, de
la psihologie, formare ºi dezvoltare profesionalã la romane consacrate sau proaspãt lansate,
de istorie, religie ºi spiritualitate, la beletristicã,
jurnale de cãlãtorie, biografii ºi monografii.
îºi are adepþii sãi.
La fel de atractive sunt memoriile ºi însemnãrile personale, monografiile sau romanele
aºezate pe rafturile bibliotecii.
Scrise în limbile românã ºi englezã, cãrþile se adreseazã tuturor categoriilor de public, indiferent de vârstã.
Pentru cã cititorii bibliotecii
manifestã un interes aparte pentru cãrþile de formare ºi dezvoltare profesionalã sau personalã, colecþia de profil a fost completatã prin achiziþionarea celor
mai râvnite titluri apãrute pe
piaþa internã.
„Achiziþia de carte este una
din activitãþile curente pe care
le desfãºurãm neîntrerupt. Practic, scurtarea timpului dintre
momentul apariþiei unei cãrþi ºi
disponibilitatea acesteia la raft
este o chestiune de cea mai mare
importanþã pentru noi ºi publicul cititor în egalã mãsurã. Facem acest lucru cu speranþa cã
utilizatorii noºtri vor continua
sã frecventeze biblioteca ºi vor
considera folositoare toate proiectele care au legãturã directã

cu fondul de carte. Pentru a ne
pãstra atractivitatea, completãm
în mod regulat colecþiile de carte cu cele mai noi apariþii, cãrþi
din varii domenii, pe care cititorii noºtri au posibilitatea sã le
împrumute la domiciliu. Subliniez ºi aportul posesorilor de
card de bibliotecã în efortul de
selectare ºi prioritizare a titlurilor care ajung în bibliotecã. Þinem întotdeauna cont de sugestiile ºi interesele de lecturã pe
care le manifestã, iar asta face
ca titlurile noastre sã circule ºi
sã fie lecturate de cât mai mulþi
craioveni”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Cãrþile pot fi împrumutate de
la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, de la
compartimentele Împrumut
cãrþi, de luni pânã vineri, în intervalul orar 08:30-20:15. De
asemenea, cãrþile pot fi împrumutate ºi de la cele patru filiale ale bibliotecii din Craiova,
cartierele Brazda lui Novac,
Craioviþa Nouã, Valea Roºie ºi
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Cãrþi reci pentru
vacanþe toride
Rovine.
Suplimentar, serviciul de
împrumut, într-o formã mult
simplificatã, se desfãºoarã ºi
prin intermediul proiectelor
„Summer Books & Water Library”, în incinta Water Parkului din Craiova, „Books on
tracks”, în trenurile Hyperion,
respectiv „Flying Books”, în
cadrul Aeroportului Internaþional Craiova.
Selecþie de titluri:
Adrian Cioroianu, „Aproape un secol de dinastie: povestea monarhiei române de ieri,
pentru tinerii de azi ºi de mâine”, Craiova, Editura Scrisul
Românesc Fundaþia-Editura,
2018.
Ana Hogaº ºi Ionuþ Florea,
„Oyibo: 2 oameni, 1 motocicletã, 14 luni în Africa”, Bucureºti,
Editura Humanitas, 2018.
Berit Brogaard ºi Kristian
www.indiscret.ro

Marlow, „Mintea supraumanã
sau despre genialitate ca însuºire fireascã a creierului nostru”,
traducere din englezã de Cristina Jinga, Bucureºti, Editura
Humanitas, 2018.
Catherine Durandin, „România mea comunistã”, traducere din limba francezã de Doina Jela, Bucureºti, Editura Vremea, 2018.
Cãtãlina Mihalache, Leonidas Rados, coord., „Educaþia
publicã ºi condiþionãrile sale:
(secolele XIX-XX)”, Iaºi, Editura Universitãþii „Alexandru
Ioan Cuza”, 2015.
Constantin Avramescu,
„Povestiri din alte vremi”, Bucureºti, Editura Vremea, 2018.
Eric Weiner, „Geografia fericirii: în cãutarea celor mai fericite locuri din lume”, traducere de Silvia Palade, Bucureºti,
Editura Niculescu, 2018.
Etgar Keret, „ªapte ani

Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene

buni”, traducere din englezã
de Ioana Miruna Voiculescu,
Bucureºti, Editura Humanitas, 2018.
Ivan Kiriow ºi Lea Milsent, „Zapping prin ºtiinþe:
esenþialul pe care trebuie sã-l
ºtii”, traducere din limba
francezã de Andreea Floricicã ºi Liliana Butcu, Bucureºti, Editura RAO, 2018.
Melanie Benjamin, „Lebedele de pe Fifth Avenue”,
traducere din englezã ºi note
de Florica Sincu, Bucureºti,
Editura Humanitas, 2018.
Natalie Haynes, „Ghidul
antic al vieþii moderne”, traducere din limba englezã de
Mihai Moroiu, Bucureºti,
Editura Baroque Books &
Arts, 2018.
Nikos Kazantzakis, „Jurnal de cãlãtorie: Japonia, China”, traducere din greacã ºi
note de Ion Diaconescu ºi
Elena Lazãr, Bucureºti, Editura Humanitas, 2018.
Sylvie Tenenbaum, „Depresia: o moºtenim sau nu?”,
traducere de Alex. Vlad, Bucureºti, Editura Niculescu,
2018.
Yu Hua, „China în zece cuvinte”, traducere din chinezã
ºi note de Mugur Zlotea, Bucureºti, Editura Humanitas,
2018.
15 - 21 august 2018

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

E

xistã voci la nivel european care încep sã punã
sub semnul întrebãrii
dacã România, în contextul
tensiunilor politice ºi sociale,
mai poate onora, aºa cum se
cuvine, preluarea Preºedinþiei
Consiliului Uniunii Europene
la 1 ianuarie 2019.
Înmulþirea acestor voci poate genera un precedent extrem
de periculos la nivelul Uniunii Europene. Precedent care
trebuie evitat. Acest lucru poate fi fãcut deopotrivã prin corecta informare a oficialilor de
la Bruxelles asupra realitãþii
româneºti, dar ºi prin modul în
care decidenþii de la Bucureºti
vor înþelege sã comunice UNITAR la Bruxelles în perioada
urmãtoare.
La mai bine 10 ani de la integrarea sa deplinã, România
va da un examen de maturitate instituþionalã ºi politicã prin
modul în care va gestiona cele
ºase luni ale Preºedinþiei rotative a Uniunii. ªi, înainte de
asta, prin modul în care autoritãþile române vor gestiona
perioada pânã la preluarea Preºedinþiei.
Cred cã toate vocile responsabile de la Bucureºti, de la
Preºedinte pânã la liderii Opoziþiei, de la premier pânã la
Ministerul de Externe ºi pânã
la diplomaþia parlamentarã,
vor trebui sã utilizeze cu responsabilitate ºi patriotism raþional toate canalele oficiale ºi
semioficiale în dialogul cu liderii UE.
România nu trebuie sã fie

pusã în situaþia jenantã ºi inacceptabilã de a nu putea valorifica instituþional un drept ce îi
revine în baza statutului pe care
îl are de membru cu drepturi
depline al Uniunii Europene.Preºedinþia Consiliului UE
este un bun prilej de a demonstra cã ºtim sã înþelegem rolul
ce ne revine ºi putem sã îl jucãm cu maturitate ºi profesionalism. România este pregãtitã tehnic ºi nu numai de a face
faþã cu brio provocãrii de a conduce destinul Uniunii pentru
ºase luni de zile.
Preºedinþia românã a Consiliului Uniunii Europene, în
prima jumãtate a lui 2019, se
va exercita într-un context
complex, pe fondul unor procese de anvergurã, aflate în
derulare, aºa cum sunt: Brexit,
migraþia, tensiunile în relaþiile transatlantice sau alocarea
bugetului UE pe ºapte ani (mai
bine de un trilion de euro).
Liderii de la Bucureºti trebuie sã fie convingãtori în a
arãta cã suntem pe deplin conºtienþi de provocãrile existente ºi cã România îºi poate asuma cu succes mandatul ce îi
revine. Nicio fisurã nu trebuie
sã aparã în linia acestui discurs
unitar.
Trãim într-o lume a dezinformarilor de tot felul. ªi
aceasta este o provocare cãreia trebuie sã îi facem faþã. Iar
când este vorba de interesul
major al þãrii noastre, nu ar mai
trebui sã fie loc de ezitãri, rivalitãþi ºi jocuri de mizã
micã...
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România îºi poate juca
rolul european cu
responsabilitate
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Premii pentru tinerii
sculptori craioveni

ECONOMIE

C

Muzeul Olteniei s-a
întors cu douã premii
de la Olimpiada Naþionalã de Meºteºuguri
Artistice ºi Tradiþionale, organizatã de
Complexul Naþional
Muzeal ASTRA Sibiu.

D

Vacanþa pentru leu
s-a sfârºit

riza prin care trece lira
turceascã a afectat
euro, dar ºi monedele
de la marginea ei, din cauza expunerii marilor instituþii financiare la bãncile turceºti, un
semnal de alarmã fiind tras
chiar de BCE, care a transmis
cã este „îngrijoratã”.
Lira turceascã s-a prãbuºit la
începutul perioadei la 7,98 de
lire/euro, cel mai scãzut nivel
al ultimilor 13 ani, în ciuda faptului cã Banca Centralã a Turciei a anunþat cã va oferi „toate lichiditãþile de care bãncile
au nevoie”, dar ºi cã va diminua cerinþele cu privire la rezervele minime obligatorii,
mãsurã care ar trebui sã permitã intrarea în sistem financiar a ºase miliarde de dolari.
Scãderea s-a amplificat dupã
ce Administraþia Trump a
anunþat creºterea tarifelor de
import pe oþel ºi aluminiu fãcute din Turcia.
Preºedintele Recep Tayyip
Erdogan, unul dintre idolii celor care conduc PSD, a þinut un
discurs prin care a îndemnat
cetãþenii turci sã vândã aurul,
euro ºi dolarii pe care îi deþin
ºi sã îi schimbe în lire, chemând în ajutor ºi Divinitatea!
Evoluþia leului din perioada
analizatã a fost influenþatã ºi de
proiecþiile negative ale BNR,
care în ultimul sãu raport asupra inflaþiei estimeazã o scãdere puternicã a creºterii economice, la un nivel de 4%. În
Raport, banca centralã anticipeazã „decelerarea notabilã a
creºterii economice în 2018,

oi tineri sculptori de la
Muzeul Olteniei Craiova au participat anul
acesta, alãturi de alþi 260 de reprezentanþi ai tradiþiilor populare din 32 de judeþe ºi din strãinãtate (Mexic, Republica Bulgaria, Republica Moldova, R.P.
Chinezã), la un eveniment cultural cu reprezentativitate majorã – Ediþia a XXIII-a a Olim-

marcatã de evoluþiile nefavorabile din trimestrul I, inclusiv în contextul diminuãrii încrederii agenþilor economici”.
Reamintim cã PSD ºi-a construit proiectul de buget pentru acest an pe o creºtere a PIB
de 5,5%.
O veste bunã a venit din partea INS care a anunþat o decelerare a creºterii preþurilor în
iulie la 4,56%, dupã ce rata
lunarã a inflaþiei din iunie a
fost de 5,4%.
Cursul euro a început perioada cu o medie de 4,6426
lei ºi a încheiat-o la 4,6607 lei,
într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat în culoarul
4,655 – 4,664 lei.
Media dolarului american a
urcat de la 4,0055 la 4,0937
lei, cotaþiile de la sfârºitul intervalului atingând un vârf de
4,103 lei.
La sfârºitul perioadei, moneda elveþianã s-a apreciat ca
urmare a crizei create de sistemul financiar din Turcia,
pânã la 1,129 franci/euro, investitorii cãutând „refugii sigure” pentru plasamente, iar
media a urcat la 4,1152 lei, cel
mai ridicat nivel începând cu
26 iulie 2017.
Perechea euro/dolar a scãzut la finalul perioadei pânã la
1,1365 dolari, minim care nu
a mai fost atins din mai 2017.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg a încheiat perioada la 6.469,22 dolari.

piadei Naþionale de Meºteºuguri Artistice ºi Tradiþionale,
organizatã de cãtre specialiºtii
Muzeului ASTRA Sibiu. Muzeul Olteniei Craiova a fost reprezentat la acest prestigios eveniment cultural de Secþia de etnografie (“Casa Bãniei”), mai
exact de doi dintre participanþii
la atelierul de sculpturã lemn ce
fiineazã la aceastã secþie de peste 5 ani ºi este coordonat de profesorul Ionu Smarandache.
Astfel, Robert Preda ºi Andrei
Vârtosu au obþinut locul II, respectiv locul III, la Secþiunea
sculpturã lemn, pentru frumoasele lucrãri pe care le-au
realizat timp de 5 zile, spre finalul lunii iulie, la Muzeul în aer
liber din Dumbrava Sibiului.

Analiza cuprinde
perioada 7 – 13 august

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.
15 - 21 august 2018
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Olguþa Vasilescu:
Vrem o lege a
pensiilor echitabilã!
Proiectul Legii pensiilor, care promite o
dublare a pensiilor
pânã în anul 2021, a
fost lansat în dezbatere publicã la Craiova,
în prezenþa ministrului
muncii ºi justiþiei
sociale, Lia Olguþa
Vasilescu.

C

onform ministrului Vasilescu, legea urmãreºte eliminarea inechitãþilor dintre cei care au cotizat
egal ºi primesc pensii diferite,
dar ºi dintre bãrbaþi ºi femei, aºa
cum se întâmplã în prezent.
„Proiectul de lege urmãreºte eliminarea inechitãþilor din sistemul public de pensii, care au
www.indiscret.ro

fãcut ca persoane care au lucrat
acelaºi numãr de ani, în aceeaºi
profesie ºi au cotizat egal, sã
aibã pensii diferite. De asemenea, se eliminã inechitãþile din
sistem dintre femei ºi bãrbaþi
care au lucrat acelaºi numãr de
ani, în aceleaºi condiþii ºi care
au contribuit egal, dar care
aveau pensii diferite. Prin actul
normativ, pensiile în discuþie se
egalizeazã”, a declarat ministrul
muncii în faþa celor peste 100
de pensionari craioveni prezenþi
la Centrul Multifuncþional.
Proiectul proiectului, viitorul
act normativ, se bazeazã pe mai
multe principii fundamentale:
contributivitate, adicã platã în
funcþie de contribuþie; egalitate,
adicã pensionarii care au aceeaºi
vechime, dar care au ieºit la pen-

sie în momente diferite, primesc
aceeaºi sumã de bani; solidaritate socialã, adicã generaþiile în
activitate susþin, prin plata contribuþiilor lor, generaþiile de pensionari ºi, în viitor, vor fi susþinute la rândul lor; imprescriptibilitate, adicã dreptul la pensie
nu se poate prescrie.
Lia Olguþa Vasilescu a þinut
sã elimine orice îngrijorare a
pensionarilor, declarând cã proiectul de lege precizeazã cã
nicio pensie în platã nu va scãdea. „Dacã, în cazul în care, în
urma recalculãrii, va rezulta o
sumã mai micã decât cea aflatã
deja în platã, atunci se va menþine suma în platã“, a precizat
ministrul muncii, care a adãugat cã nu se modificã vârsta
standard de pensionare.
15 - 21 august 2018
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Dolj: Bani
pentru elevii
de media 10
Elevii doljeni absolvenþi ai claselor a VIII-a ºi a
XII-a cu media maximã obþinutã la Evaluarea
Naþionalã ºi Bacalaureat au fost premiaþi în
cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

A

bsolvenþii clasei a VIIIa au primit câte 1.000
de lei, iar cei de clasa a
XII-a câte 3.000 de lei. „Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a
gãzduit festivitatea de premiere
a absolvenþilor care au obþinut
media 10.00 la Evaluarea Naþionalã pentru clasa a VIII-a din
anul 2018 ºi la Examenul Naþional de Bacalaureat, sesiunea
iunie-iulie 2018. Ministerul Edu-

caþiei Naþionale premiazã absolvenþii care au obþinut medii maxime, în semn de apreciere a performanþelor realizate”, a spus
prof. Nicoleta Liþoiu, purtãtorul
de cuvânt al IªJ Dolj.
În total, 24 de absolvenþi de
clasa a VIII-a au obþinut punctaj maxim la Evaluare, în vreme ce la examenul de Bacalaureat au existat doar doi elevi
care au obþinut media 10.

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

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

Festivalul „Puppets 13
Occupy Street“ pune
stãpânire pe Craiova

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

CULTURÃ

”Puppets Occupy
Street”, primul ºi
unicul festival de arta
animaþiei din România, derulat exclusiv
în spaþii neconvenþionale ºi care aduce la
un loc doar artiºti
independenþi ºi trupe
private, se pregãteºte
sã ocupe din nou
strãzile Craiovei, în
deja cunoscuta perioadã 25 august - 1
septembrie, cu cea
de-a V-a ediþie.
n 2018, pãpuºari din lumea
întreagã, pãpuºi uriaºe,
care alegorice, spectacole
pe strãzi, în parcuri, grãdini,
pieþe publice, ateliere, expoziþii situeazã Pãmântul în centrul
universului ”Puppets Occupy
Street” ºi anunþã închiderea
conceptului cu poveºti, întâmplãri ºi creaþii care au pus în
valoare elementele primordiale – Apa, Focul, Aerul – sub
semnul cãrora s-au aflat ultimele trei ediþii ale festivalului.
”Puppets Occupy Street” este
organizat de Teatrul Colibri ºi
finanþat de Primãria ºi Consiliul Local Municipal Craiova,

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

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

Î

www.indiscret.ro

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

15 - 21 august 2018

UTILE

P

ãrinþii, indiferent dacã
sunt cãsãtoriþi sau nu,
au obligaþia legalã de
a întreþine copiii. Dacã unul
din pãrinþi nu a recunoscut
copilul, celãlalt pãrinte poate
obþine hotãrârea judecãtoreascã privind existenþa legãturii
de sânge.
Dacã obligaþia de întreþinere faþã de copil nu se executã
de bunãvoie, în naturã, instanþa de tutelã obligã pãrintele
debitor. Judecãtoria va dispune executarea întreþinerii ei
prin plata unei pensii în bani.
Pensia de întreþinere se poate
stabili sub formã unei sume
fixe sau într-o cotã procentualã din venitul net lunar al celui care datoreazã întreþinere.
Aºadar, pensia alimentarã sau
obligaþia de întreþinere reprezintã o instituþie juridicã ce
genereazã obligaþii patrimoniale, fiind reglementatã de Codul Civil. Pensia de întreþinere se raporteazã la mai multe
aspecte. Nu poate pretinde întreþinere copilul care s-a fãcut
vinovat faþã de cel obligat la
întreþinere de fapte grave, contrare legii sau bunelor moravuri. Astfel, copilul care ºi-a
jignit ori calomniat pãrintele,
grav, în public, pierde dreptul
la întreþinere. Copilul care se
aflã în stare de nevoie din culpa sa poate cere numai întreþinerea de strictã necesitate.
Astfel, copilul de 19 de ani,
dacã ºi-a dat demisia fãrã motive, nu mai poate cere întreþinere de la pãrintele sãu pentru
alte aspecte decât strictul necesar. Starea de nevoie a persoanei îndreptãþite la întreþinere, precum ºi mijloacele celui
care datoreazã întreþinere, pot

fi dovedite prin orice mijloc de
probã.

Cine plãteºte pensie
de întreþinere
ºi în ce procent
Copilul are drept la întreþinere atâta timp cât se aflã în nevoie, neputându-se întreþine din
muncã sau din bunurile sale.
Legiuitorul a prezumat cã un
copil, devenit chiar major, pânã
la 26 de ani, dacã continuã studiile, trebuie ocrotit de pãrinþi
prin întreþinere lunarã. Obligaþia de întreþinere a copilului poate fi acordatã numai dacã pãrintele a recunoscut copilul sau
dacã o instanþã de judecatã a
constatat calitatea de pãrinte.
Pensia se datoreazã numai dacã
sunt întrunite condiþiile cerute
de lege. Obligaþia se stabileºte
pânã la o pãtrime din venitul sãu
lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii.
Cuantumul întreþinerii datorate copiilor, împreunã cu întreþinerea datoratã altor persoane,
potrivit legii, nu poate depãºi
jumãtate din venitul net lunar al
celui obligat. Obligaþia de întreþinere se executã în naturã, în
principal. Asta înseamnã cã pãrintele trebuie sã asigure cele
necesare traiului ºi eventualele
cheltuieli pentru educare, învãþãturã ºi pregãtire profesionalã.
Doar dacã apare refuzul ori
omisiunea, Judecãtoria impune
obligaþia achitãrii unei sume de
bani.

meascã pensie pânã la 26 de ani.
Pensia înceteazã când pãrintele nu mai deþine venituri suficiente. Pentru încetarea din cauza lipsei veniturilor, pãrintele
debitor trebuie sã sesizeze Judecãtoria.

Pensia alimentarã
neplãtitã
Dacã pensia nu a fost achitatã cel puþin trei luni, persoana
interesatã, pãrintele la care se
aflã minorul în grijã ori copilul
devenit major, pot sesiza Secþia
de poliþie. Doar pensia alimentarã stabilitã printr-o hotãrâre
judecãtoreascã va avea relevanþã. În momentul în care pãrintele obligat la pensie este citat,
este foarte posibil sã-ºi achite

obligaþiile. De asemenea, cel
obligat prin hotãrâre judecãtoreascã poate fi supus executãrii
silite, prin Judecãtoria competentã.

De când se achitã
pensia de
întreþinere
Pensia de întreþinere se datoreazã de la datã cererii de chemare în judecatã.
Poate fi acordatã ºi pentru o
perioadã anterioarã, dacã introducerea cererii de chemare în
judecatã a fost întârziatã din
culpã debitorului. Pensia de întreþinere se plãteºte periodic, de
obicei lunar. Pãrþile pot stabili
termenele. În lipsa acordului lor,
instanþa va stabili termenele

JURIDICA
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Pensie alimentarã copil.
Pensie alimentarã copil neplãtitã

prin hotãrâre judecãtoreascã.

Pensia de
întreþinere
poate fi modificatã
Dacã se iveºte o schimbare
în ceea ce priveºte mijloacele
celui care presteazã întreþinerea ºi nevoia celui care o primeºte, judecãtoria poate mãri
sau micºora pensia de întreþinere ori poate hotãrî încetarea
ei. Pensia de întreþinere stabilitã într-o sumã fixã se indexeazã de drept, trimestrial, în funcþie de rata inflaþiei. Pentru
aceasta, persoana interesatã se
va adresa din nou instanþei.

Pânã când
se plãteºte pensia
de întreþinere
Teoretic, pensia înceteazã
când copilul împlineºte 18 ani.
Însã, dacã acesta continuã studiile, va avea dreptul sã pri-

Reintroducerea unei reglementãri a bacºiºului
a revenit pe agenda discuþiilor

R

eintroducerea unei reglementãri a bacºiºului
a revenit pe agenda
discuþiilor, în ultimele luni, fiind
susþinutã de o parte a industriei
HoReCa (hoteluri, restaurante ºi
cafenele), pe considerentul cã va
aduce beneficii atât pentru industrie în ansamblu, cât ºi pentru bugetul de stat. Evident cã o eventualã propunere ar trebui sã îmbrace o formã diferitã de cea
aplicatã în urmã cu trei ani ºi
abrogatã la scurt timp de la intrarea în vigoare, din cauza nea15 - 21 august 2018

junsurilor constatate în practicã.
În acest context, o privire asupra mãsurilor adoptate de alte
state poate aduce un plus de claritate în cadrul dezbaterilor pe
marginea acestui subiect.
În Uniunea Europeanã, abordarea nu este una unitarã. Unele þãri, cum ar fi Spania, Bulgaria, Ungaria, nu au nicio reglementare în legislaþie. Altele însã
au prevederi în acest scop.
În Franþa, de exemplu, bacºiºul este inclus pe bonul fiscal,
iar sumele astfel încasate de cã-

tre companii sunt, ulterior, distribuite cãtre angajaþi, conform
legii. În alte state, de exemplu
în Germania, Italia sau Cehia,
societãþile includ fie în preþul
produselor, fie pe un rând separat de pe bon o “taxã pentru
servicii”, cuprinsã între 10%
ºi 15% din valoarea notei de
platã. Sumele devin venit la nivelul companiei ºi, ulterior,
sunt distribuite cãtre angajaþi
ºi impozitate ca atare.
C.A. Coltuc
www.indiscret.ro
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Crampoane

Călcând
pe iar
bă
iarbă

de Virgil Dumitrescu

SPORT

4-3-2-1, scara “greilor”
din fotbal

L

a început au fost patru
echipele bune pentru export, în litera ºi spiritul
campionatului Ligii I odatã încheiat. Cu trecerea din Cuptor
în Gustar, Viitorul, campioana
României cu doar un sezon în
urmã, a capotat în faþa unei
echipe olandeze cu ecou din cel
de-Al Doilea Rãzboi Mondial.
Tinerii jucãtori ai lui Hagi au cedat fãrã prea mare zbatere. Joi,
încã douã echipe de-ale noastre se vor înfrunta pe graniþa
dintre a fi ºi a nu fi în Europa
League, iar misiunea cea mai
dificilã o are “U” Craiova. Numele cãlãului circulã de o sãptãmânã în triplã ipostazã pe buzele oltenilor: Konate, Cunha,
Poulsen. Adicã RB Leipzig.
Pentru conformitate, a trimis ºi
Martic un trasor (min. 90+4)
care le-a stat în gât redbulliºtilor. “Golul primit a enervat,
pentru cã meciul era practic jucat”, a rãbufnit cel ridicat la
rang de antrenor, Rangnick.
Bãtrânului Ralf i s-a pãrut evoluþia elevilor sãi, “aproape perfectã, în ciuda lipsei de concentrare din faþa porþii”. Aici, ca sã
zic aºa, ar fi o pâine de mâncat.
Vulcanul de pe “Ion Oblemenco” ar putea mãri pulsul marcatorilor de pe Red Bull Arena, ca
sã ne referim doar la Konate,
Cunha ºi Poulsen. Sunt pline
tabelele electronice de rãsturnãri care n-au avut de a face cu
valori intrinseci, dictând în
compensaþie nebãnuita formã
“de zile mari”, norocul direcþionat la o poartã ºi ghinionul la
altã poartã, categorii filosofice

Anomalii ale
lui Don Balon
I

storia lui Don Balon
seamãnã în unele privinþe cu istorioara lui
Don Quijote. Aruncã în joc trei
puncte ºi, dupã ce moara macinã vânt, culege douã. Cum
dracului vine? La victorie le
iei pe toate, aºa cum la înfrângere le pierzi pe toate. Iar între victorie ºi înfrângere e
meciul egal. În care FIFA ºi
UEFA investesc regulamentar
trei puncte ºi culeg, neregulamentar, douã puncte: unul mie,
unul þie. ªi al treilea? Întrebaþil pe Don Balon. L-a luat vântul. O anomalie perpetuatã de
când se joacã fotbal, fiindcã nam citit sã se fi sesizat cineva
din oficiu cum cã de ce douã
puncte când sunt trei.
Dacã e matematicã, hai s-o
punem la punct. În loc de
1+1=3, propunem 1+2=3, ºi
nimeni n-ar strâmba din nas.
Adicã: echipa care evolueazã pe teren propriu ºi nu reuºeºte decât egal sã primeascã
regulamentar ceea ce i se cuvine – 1 punct. Veþi fi de
acord cu mine cã un egal în

deplasare e altceva decât un egal
acasã, ce naiba, Don Balon,
unde þi-a stat mintea?! Rãsplata – 2 puncte. A, stai cã se enerveazã tehnicienii lui Scrumbie:
Nu, Don Balon, cã se pun ãia
din deplasare cu autobaza în
poartã, iar noi îi încurajãm în
pofida celor care atacã ºi nu sunt
în stare sã-i destrame. Joc ofensiv, frate!
Zãu? Nimic mai greºit, pentru cã în runda urmãtoare – ce
sã vezi? – vine rândul oii sã se
facã berbec. Cei ce o iau de
bunã ºi pe termen lung îºi propun sã câºtige apãrându-se, dau
de bucluc în toate partidele din
deplasare. ªi haideþi sã n-o mai
lungim. Orice campionat propune atâta apãrare cât atac ºi invers. Deci, stop 1+1=3!
O altã anomalie priveºte supercupele care au invadat lumea
pentru niºte bani în plus. Bine,
atât FIFA cât ºi UEFA vor susþine din rãsputeri altceva – interesul publicului. Nimeni din
lume însã nu considerã cã deasupra echipei campioane trebuie
sã troneze o supercampioanã.

Un nonsens. Deasupra cifrei
1, corespunzãtoare echipei
campioane, o altã cifrã 1 corespunzãtoare echipei aºa-zis
supercampioane. Cum vine
asta? O echipã campioanã nar fi trebuit sã accepte niciodatã modul meschin de a fi
cãlcatã în picioare prin atribuirea superputerii câºtigãtoarei de supercupã.
Pentru a ieºi campioanã –
în România, de exemplu –,
respectiva candidatã la titlu
are de disputat 30 de partide
în campionatul regulat ºi alte
10 în play-off. Aºadar, ceea
ce a reuºit în 40 de partide
prin muncã ºi un morman de
bani investiþi, poate pierde,
formal, într-un singur meci,
cel din supercupã. Pãi asta ºi
vrem sã spunem: formã fãrã
fond. O ultimã întrebare, desigur, retoricã. Echipa campioanã merge în Champions
League, câºtigãtoarea cupei
merge în Europa League.
Pãi ºi supercampioana?
Nicãieri. Superdovada!
(V.D.)

aflate nu de azi în teoria fotbalului de aiurea. De ce, la o adicã, “piticii din România”, în
expresia trufaºã a cotidianului
Bild, nu ar fi capabili sã doboare un guliver ca Leipzig? Nici
noi nu suntem din cale-afarã de
pãtimaºi ca sã nu recunoaºtem
cã între RB Leipzig ºi CS Universitatea existã o fâºie de cãrbuni pe iarbã greu de penetrat,
mai ales dacã Devis Mangia nu
îl va fi citit îndeajuns pe Rangnick. Altminteri, fotbalul românesc va rãmâne pe metereze
cu douã din patru reprezentante mari ºi tari. Ba chiar cu una,
fiindcã, aºa cum am vãzut-o pe
Hajduk Split, aceasta e o nucã
tare, iar 0-0, de la care se pleacã, implicã riscuri. Singura ca
ºi calificatã în play-off-ul Europa League este campioana
CFR Cluj, cãreia sorþii i-au scos
în cale, din multe alte variabile
insomniace, un team ale cãrui
tricouri reintrã în uitare cu ultimul fluier de arbitru: Alashkert.
Dupã toate semnalmentele, pe
CFR o aºteaptã în play-off Legia Varºovia. Noua campioanã
a þãrii n-a fost în stare sã întoarcã fotbalului mai nimic din coeficientul care a permis participarea cu douã echipe româneºti
în Champions League. Iar tãmbãlãul creat dupã ruºinoasa
mazilire a lui Edi Iordãnescu de
la cârma echipei adaugã niºte
umbre greu de ºters cu chewing-gum. Rãmâne, peste toate, acelaºi sentiment de neputinþã al echipelor de club în confruntãrile cu fotbalul “parfumat”.
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Parcul Industrial Craiova – punct
de reper pentru economia Doljului
Înfiinþat în 2006, Parcul Industrial Craiova s-a
transformat rapid într-unul dintre cele mai de
succes proiecte ale Consiliului Judeþean
Dolj. Graþie unui amplasament favorabil, dar
mai ales facilitãþilor oferite firmelor interesate, parcul a devenit în scurt timp un reper pe
harta economicã a judeþului. Cu zeci de firme
amplasate pe cele 18 hectare, Parcul Industrial Craiova a ajutat la crearea a peste 1.500
de locuri de muncã ºi a atras investiþii de
peste 30 de milioane de euro, o performanþã
incontestabilã dupã orice standard.

P

arcul Industrial Craiova a apãrut în
urmã cu mai bine de
un deceniu în apropierea
Fabricii de Avioane Craiova, dupã ce Guvernul României de la acea vreme a
fost de acord sã cedeze o
suprafaþã de 8 hectare cãtre
autoritãþile judeþene. Investiþia a reprezentat dorinþa reprezentanþilor Consiliului
Judeþean Dolj de a pune
umãrul la dezvoltarea economicã a acestui judeþ, întro perioadã în care fostele
uzine de stat se închideau,
iar locurile de muncã reprezentau o mare problemã
pentru întreaga zonã de Sud
a þãrii. „Primul lucru pe care
l-a fãcut noua societate care
fusese înfiinþatã pentru administrarea acestui parc a
fost sã reabiliteze infrastructura. Vorbim despre reþelele
de apã, canal ºi electricitate. Nu a trecut mult ºi primele firme au început sã
vinã, atrase de faptul cã aici
beneficiau de anumite avan-

taje, cum sunt scutirea de la plata taxelor ºi impozitelor locale
pentru teren ºi clãdiri“, a declarat Marian Nicoli, directorul general al SC Parc Industrial Craiova SA.

Investiþii de peste 30
de milioane de euro
De-a lungul anilor, Consiliul
Judeþean Dolj a cãutat sã extindã pe cât posibil parcul industrial, astfel cã în prezent acesta
a ajuns la 18,4 hectare, gradul
de ocupare fiind de 100%. Aici
ºi-au desfãºurat sau încã îºi desfãºoarã activitatea 41 de firme,
care au realizat investiþii de
aproape 30 de milioane de euro.
„Cele 41 de firme care au avut
sau încã au locaþia în Parcul Industrial au generat aproape
1.600 de locuri de muncã. În
prezent, doar aici avem active peste 750 de locuri de
muncã, iar pe orizontalã
vorbim de alte 700 de locuri de muncã. Sunt aici
firme care produc maºini
de ambalat, se produc aici
trotinete electrice, sunt firme de confecþii, firme de

Marian
Marian Nicoli
Nicoli
advertising. Toate acestea au
investit aici aproape 30 de milioane de euro, banii mergând
în mijloace de producþie, în tehnologii, licenþe de fabricaþie
etc. Acest efort investiþional sSuccesul Parcului Industrial Craiova a determinat autoritãþile judeþene sã sprijine
înfiinþarea unui al doilea parc,
num it Hig h-Tech Ind ustr y
Park Craiova, situat în partea esticã a Aeroportului Craiova, pe o suprafaþã care va
ajunge la 30 de hectare ºi care
va gen era crea rea a pes te
2.000 de locuri de muncã.
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a vãzut în dezvoltarea parcului“, a declarat Nicoli. Acesta a
precizat cã, pe lângã investiþiile private, în Parcul Industrial
au fost investiþi peste 10 milioane de euro, bani veniþi din
partea Consiliului Judeþean
Dolj ºi care au mers în infrastructura parcului.

Afaceri de succes
nãscute la Craiova
Deºi Parcul Industrial s-a dovedit un succes, Consiliul Judeþean Dolj nu s-a limitat doar la
atragerea de investitori, ci a încercat sã stimuleze crearea de

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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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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de Valentin Zarea

noi afaceri. Acest lucru a fost
posibil prin realizarea unui incubator de afaceri, ridicat în incinta parcului, o clãdire de
2.000 mp cu 24 de unitãþi numite „celule de incubare“, în
care oamenii de afaceri care vor
sã vinã primesc spaþiu ºi consultanþã pe o perioadã de trei
ani. „În anul 2008, CJ Dolj a
aplicat, în cadrul unui program
european, ºi a obþinut o sumã
de 6 milioane de euro, bani cu
ajutorul cãrora s-a realizat, printre altele, o clãdire nouã destinatã sprijinirii afacerilor aflate
la început de drum. Proiectul a
fost finalizat în 2010, iar în
2011 am avut primele solicitãri,
fiind acum la un grad de ocupare de 70%. Vorbim despre
mai multe spaþii, cu suprafeþe
între 60 ºi 120 de metri, care
beneficiazã de condiþii de producþie, birouri, dar ºi activitate
de cercetare. Incubatorul s-a
dovedit a fi un real motor de
dezvoltare pentru numeroase
afaceri de succes“, a precizat
directorul general al SC Parc
Industrial Craiova SA, care a
dat exemplul firmei Hedone,
cunoscutul producãtor de aparate de cafea, care a început la
drum într-unul dintre spaþiile
incubatorului de afaceri, iar
acum îºi desfãºoarã activitatea
în incinta parcului.

