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de Cosmin Pretorian
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Dupã controversata
taxã de parcare prin
SMS, care face deja
ravagii printre ºoferi
prin centrul Craiovei,
primãria lanseazã o
nouã þeavã de absorbit banii contribuabililor prin intermediul
telefoniei mobile.
Craiovenii care vor aºi face sau reînnoi
cãrþile de identitate
vor avea posibilitatea
sã plãteascã taxele
aferente mai simplu,
printr-un SMS.
de Nicuºor Fota

T

otul în urma unei achiziþii simplificate la extrem lansate de Primãria
Craiova, care a organizat recent
o cerere de oferte pentru desemnarea firmei ce va încasa taxa
pe buletin, evident prin intermediul firmelor consacrate de telefonie mobilã. „Având în vedere cã viitoarea colaborare nu
presupune niciun fel de cost/
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comision/preþ pentru Primãria
Municipiului Craiova nu este
necesarã organizarea unei proceduri de achiziþie publicã”, îºi
motiveazã edilii alegerea acestui tip de achiziþie.
Cererea de ofertã poartã data
de 12 iulie ºi proclamã interesul autoritãþilor locale pentru
implementarea sistemului de
platã prin SMS a taxelor specifice încasate de Direcþia de Evidenþã a Persoanelor Craiova, în
temeiul unei ordonanþe de urgenþã din 2016 privind unele
mãsuri de simplificare la nivelul administraþiei publice, prin
oferirea unor metode alternative de platã a serviciilor publice
furnizate contracost.
Mãsura gânditã de mai-marii
Primãriei Craiova are în vedere cele trei taxe încasate la nivelul direcþiei de evidenþã, toate cu valori modice: contravaloare carte de identitate – 7 lei,
contravaloare carte de identitate
provizorie – 1 leu ºi taxa pentru furnizare date – 1 leu. La
aceastã orã, Direcþia de Evidenþã a Persoanelor Craiova încaseazã aceste taxe fie prin casieria proprie, fie prin intermediul

bãncilor comerciale prin virament în cont.
Ca mãsurã de siguranþã, edilii au prevãzut cã, în cazul în
care contribuabilul optând pentru plata prin SMS la schimbarea buletinului nu-ºi va plãti factura de mobil, direcþia primãriei
urmeazã sã-ºi încaseze banii de
la prestator, acesta trebuind sã
se îndrepte apoi pentru recuperarea sumei cãtre companiile de
telefonie mobilã.

Ofertã câºtigãtoare
sigurã, comision
incert
Pentru firmele interesate au
fost stabilite douã criterii de
departajare a ofertelor: valoarea
comisionului perceput „beneficiarului final” - numele cu care
sunt alintaþi contribuabilii deþinãtori de telefoane mobile (cu
un procent de 60 la sutã din
punctaj), respectiv termenul
garantat în care sumele plãtite
prin sistemul GSM vor ajunge
în contul de trezorerie al Direcþiei de Evidenþã a Persoane-

lor Craiova.
Achiziþia demaratã de primãrie s-a derulat cu succes. Douã
firme interesate au depus oferte la primãrie: SC Netopia SRL,
respectiv SC 4PAY Sistems
SRL. Câºtigãtoare a fost desemnatã Netopia SRL, care obþinut
80 de puncte, faþã de 71,90 de
puncte, cât a contabilizat concurenþa. Firma câºtigãtoare a
obþinut punctajul maxim la valoarea comisionului perceput,
având însã o ofertã mai slabã în
privinþa termenului de virare a
sumelor în contul direcþiei.
Anunþul privind evaluarea
ofertelor, datat 2 august ºi publicat de edili pe site-ul Primãriei Craiova, nu face vreo referire la valoarea comisionului
care va fi perceput de prestator.
Singura valoare de referinþã o
gãsim pe site-ul firmei câºtigãtoare, care prezintã o cotã a comisioanelor de 55 la sutã pentru plãþile în cuantum mai mic
de 3 euro efectuate prin SMS
în toate cele patru mari reþele de
telefonie mobilã active în România.

„Nu ºtiu de ce s-a ajuns la
aceastã situaþie. Noi am cãutat spaþii peste tot pentru
acest liceu, care ni s-a cam
pus în braþe. Universitatea
(n.r. – Universitatea din Craiova) l-a creat ºi, apoi, vãzând cã nu are cum sã rezolve cu acreditarea, din cauza
spaþiului, ni l-a predat nouã.
În cele din urmã, am rezolvat oarecum problema, dar
iatã cã am deranjat la Odobleja ºi nu ºtiu de ce”. Aceasta este afirmaþia absolut halucinantã a lui Mihai Genoiu, primarul Craiovei, fãcutã
în urmã cu câteva sãptãmâni
de la tribuna Consiliului Local Craiova, când opoziþia a
pus în dezbatere soarta Liceului „Voltaire“. Omul, ales
de craioveni sã le pãstoreascã destinele, pur ºi simplu nu
a înþeles un lucru simplu:
Consiliul Local, în mod normal Executivul Primãriei, are
obligaþia, prin lege, sã asigure instituþiilor de învãþãmânt
publice sau private, care fac
parte din reþeaua publicã educaþionalã naþionalã, un sediu
unde sã îºi desfãºoare activitatea. Astfel grãieºte legea în
România, iar juriºtii primãriei, aceia, câþiva competenþi
care au devenit o minoritate
în pãdurea de fuste scurte
angajate cu ordin de la partid, aveau obligaþia sã îl dezmeticeascã pe primar ºi sã îi
explice cã de soarta Liceului
„Voltaire“ este direct responsabil! Nu ºtiu dacã cineva a
îndrãznit „sã cârâie“ în front,
dar cu certitudine Genoiu nu
a reuºit încã sã rezolve problema acestei instituþii de învãþãmânt. Urmarea este una
tragicã: credibilitatea liceului, unul ce s-a dorit elitist la
înfiinþarea sa de cãtre Universitatea din Craiova, a fost fãcutã praf de bâlbele administrative ale Primãriei ºi Consiliului Local.
Dar, pentru ca lucrurile sã
fie ºi mai clare, iatã ce posta
pe o reþea socialã, la vremea
respectivã, preºedinta Asociaþiei „Arti“, persoanã juridicã ce patroneazã ªcoala
„Româno-Britanicã“ din
Craiova: „Incredibil! (...)
În contextul în care primarul Clujului susþine orice iniþiativã din domeniul educaþional, mai ales înfiinþarea de
noi unitãþi de învãþãmânt (financiar, logistic ºi nu numai),
Craiovei îi este neclar de ce
sã se implice autoritãþile publice în procesul de dezvoltare a noi instituþii de învãþãmânt.
www.indiscret.ro
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Primãria Craiova,
cioclu la mormântul
Educaþiei
DEZVÃLUIRI

Pornind de la o realitate cruntã care va afecta pe termen lung mersul
societãþii româneºti, dezastrul din învãþãmântul românesc, Indiscret în
Oltenia îºi propune ca, începând din aceastã sãptãmânã, sã scoatã la
ivealã modul în care autoritãþile locale craiovene, Primãria municipiului
Craiova, Consiliul Local Craiova ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
înþeleg sã se implice în rezolvarea miilor de probleme cu care se confruntã sistemul educaþional doljean. În primul episod, ne vom opri asupra instituþiilor de pe A.I. Cuza, Consiliul Local ºi Primãria Craiova, ºi vã
vom dezvãlui incapacitatea acestora de a sprijini cu adevãrat procesul
educaþional craiovean. Confuzia cu privire la menirea lor, politizarea ºi
incompetenþa unei pãrþi importante din administraþie, indiferenþa cu care
trateazã bunul cel mai de preþ al societãþii, copilul, sunt doar câteva din
concluziile ce se vor desprinde din acest articol. Toate, împreunã, ºi
fiecare, luat separat, constituie o crimã la adresa viitorului acestui oraº...
Detalii:
h t t p : / / w w w. c v l p re s s . ro /
28.07.2018/situatia-liceuluivoltaire-nu-este-nici-acum-clarificata/
E important sã se lãmureascã ºi sã se înþeleagã cã TOATE
unitãþile de învãþãmânt din
acest oraº au ca organ tutelar
Consiliul Local al Municipiului
Craiova. (...)
Am observat reacþiile ca urmare a cererii legitime a Liceului VOLTAIRE, membru în reþeaua ºcolarã a municipiului
Craiova, de a i se aloca un spaþiu din patrimoniul public. Inclusiv ªcoala Româno-Britanicã ºi ªcoala Terraveda au fãcut în timp astfel de solicitãri ºi
mi-este teamã cã nu a fost înþeles contextul legal în care se întâmplã asta.
Sper ca urmãtoarele detalii
sã ne facã sã înþelegem cã, din
pãcate, este ceva care þine de
autoritatea localã:
- marea diferenþa dintre o
ºcoalã publicã ºi cea privatã
þine de persoana juridicã iniþiatoare;
În contextul în care vorbim de
ºcoli supra-aglomerate (în primul rând datoratã sistemului de
finanþare per elev, ºcolile publice încasând aproape 5.000 de
lei anual/ elev, însã alocã cheltuieli pentru 2 clase în loc de
3), niºte persoane juridice private sau publice (cum este Uni-
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versitatea), ale cãror atribuþii
nu vizeazã dezvoltarea reþelei
educaþionale, cum e cazul Consiliului Local, au luat iniþiativa
de a înfiinþa noi unitãþi ºcolare.
Acestea nu pot sã fie înfiinþate
fãrã finanþate mixtã pentru cã
statul nu acordã finanþarea de
stat decât dupã un ciclu educaþional, aºadar finanþarea este în
sistem mixt. Adicã pãrinþii acestor copii plãtesc de 2 ori: plãtesc la stat (TVA-ul finanþând
educaþia), fãrã ca timp de 5 ani
copiii lor sã beneficieze de ceva,
ºi plãtesc taxa de ºcolarizare
ºcolii ca sã poatã exista ºi funcþiona;
- dupã primirea ordinului de
ministru, persoana juridicã iniþiatoare are 5 ani la dispoziþie,
pânã la acreditare, sã depunã
declaraþia 040 la ANAF ºi sã
obþinã CIF separat pentru
ºcoalã/liceu. Acolo, ORGANUL
TUTELAR este bifat Consiliul
Local. Asta oferã garanþia cã ºi
dacã se întâmplã sã pãþeascã
ceva persoana juridicã iniþiatoare, ºcoala rezistã ºi merge
mai departe prin organele sale
de conducere: Consiliul de Administraþie în care este ºi un reprezentant al administraþiei publice locale;
- în mod normal, dacã o ºcoalã are mai mulþi elevi, este normal ca autoritatea localã sã suplineascã cu spaþii sau construcþii. Aºadar, avem 35 de

reascã ºi sã se înþeleagã
faptul cã TOATE unitãþile de învãþãmânt din
acest oraº au ca organ
tutelar Consiliul Local
al Municipiului Craiova. Succint ºi elocvent,
nu, domnule primar? Înþelegeþi acum menirea
care v-a fost hãrãzitã de
cele câteva zeci de mii
de craioveni care
v-au votat?
(Va urma)

copii în clase pt. cã ºcolile
spun cã nu au spaþii sã organizeze alte clase. E nevoie
sã se construiascã alte
spaþii pentru acea ºcoalã, cum mi se pare
normal sã se întâmple pentru CN
Fraþii Buzeºti,
de exemplu. Dar,
atunci când orice
unitate ºcolarã
privatã solicitã
spaþii pentru
dezvoltare,
este normal
sã
avem
aceeaºi
abordare:
aceea de a
investi în
educaþie.
Nu existã
spaþii? Existã alte prioritãþi precum arhive? Sigur! Construiþi.
Renovaþi. Gãsiþi o soluþie! Nu
vã vãitaþi! Este datoria dumneavoastrã sã respectaþi drepturile tuturor copiilor ºi pãrinþilor. Copiii ºi pãrinþii din sistemul privat nu au un deficit de
drepturi doar pt. cã sunt nevoiþi sã ºi plãteascã pentru
educaþia copiilor, în contextul în care autoritãþile publice nu au mai înfiinþat
ºcoli de 20 de ani“.
E important sã se lãmu-
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POLITICÃ Combaterea
risipei alimentare –
urgenþã naþionalã
Vâlcea: Senatorul Bulacu,
mesagerul mediului de afaceri
în Parlamentul României

C

Publicitate

ombaterea risipei alimentare
trebuie sã devinã cu adevãrat
o prioritate naþionalã. Acþiunea
în acest sens ar fi un veritabil exerciþiu
de solidaritate la scara întregii þãri.Trebuie depãºitã faza acþiunilor de conºtientizare a acestui flagel ºi trecut la
mãsuri concrete.
România/românii risipesc zilnic 6000
de tone de mâncare ceea ce inseamnã
peste 2, 1 milioane de tone anual (cca
130.000 de tiruri în coloanã!!!). Locul
9 în Uniunea Europeanã la acest capitol deºi la nivelul de trai ocupãm încã
unul din locurile din coada clasamentului european.
În aceeaºi realitate 225.000 de copii
se duc zilnic la culcare flãmânzi, iar
72% dintre familiile din mediul rural
nu le pot asigura copiilor sub 5 ani o
dietã minim acceptabilã. Dacã mai adãugãm ºi faptul cã sunt câteva sute de
mii de români adulþi care se hrãnesc la
limita supravieþuirii avem un tablou
menit sã îngrijoreze cu adevãrat.

Considerãm cã douã tipuri de mãsuri
ar trebui luate pentru ca deopotrivã comercianþii ºi consumatorii(inclusiv cei
din Dolj) sã fie mai responsabili în gestionarea alimentelor.
Prima mãsurã are în vedere deblocarea Legii privind risipa alimentarã
prin finalizarea normelor de aplicare.Aceastã lege propune operatorilor
agroalimentari luarea unor mãsuri bine
stabilite pentru a se reduce pe cât posibil acest fenomen îngrijorãtor. Prin
aceastã lege, operatorii economici care
vor dona alimentele vor beneficia de
facilitãþi fiscale: reducerea impozitului,
scãderea bazei de impozitare etc.
O a doua mãsurã legatã organic de
prima este extinderea programelor de
tip Share Food prin care ºi cetãþenii sã
dobândeascã deprinderea de a dona în
timp util produsele alimentare pe care
nu le folosesc.
„Existã incã mulþi oameni în nevoie
ºi în Craiova ºi în judeþul nostru pentru
care hrana insuficientã constituie o problemã. Efortul de a crea mecanisme
concrete, operaþionale de reducere a risipei alimentare va ajuta enorm ca ºi
aceºti oameni sã ducã o viaþã normalã
mãcar din perspectiva unei alimentaþii
decente”- apreciazã Aniºoara Stãnculescu, liderul ALDE Craiova.

Senat, apãrãtor asiduu ºi purtãtor de
mesaj al mediului de afaceri. Începând
cu data de 1 februarie 2018, senatorul
Bulacu a fost ales vicepreºedinte al
Comisiei pentru buget, finanþe, activitate bancarã ºi piaþã de capital, comisie-cheie a Senatului. Parlamentarul
vâlcean este ºi membru al Comisiei
economice, industrii ºi servicii din
Senat. În paralel, Romulus Bulacu coordoneazã Comisia Naþionalã pentru
Economie, Mediul de Afaceri, Energie
ºi Turism din PNL. În aceastã calitate,
Bulacu a organizat mai multe întâlniri
ºi i-a îndemnat pe întreprinzãtorii privaþi sã facã propuneri ºi sã prezinte
problemele cu care se confruntã.

Publicitate

Aniºoara Stãnculescu,
preºedinte ALDE Craiova:
„Legea privind diminuarea
risipei alimentare trebuie
deblocatã pentru a putea fi
aplicatã”

2

9 de iniþiative legislative, 17 declaraþii politice, 40 de întrebãri
cãtre diverºi miniºtri, 15 interpelãri. ªase interpelãri adresate prim-ministrului, 23 de luãri de cuvânt, semnatar a opt moþiuni simple ºi moþiuni
de cenzurã. Aceasta este activitatea în
cifre a senatorului liberal vâlcean Romulus Bulacu, unul dintre cei mai activi parlamentari ai actualei legislaturi.
Fondator al SC MINET SA Râmnicu
Vâlcea, care este cea mai importantã
companie producãtoare de textile neþesute din România, având o cifrã de
afaceri în 2015 de 25.000.000 euro ºi
300 de angajaþi, Romulus Bulacu a
devenit, în cei doi ani de activitate în
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Alexandra Presurã, deputat PSD de Dolj,
despre Legea privind angajarea tinerilor
dezavantajaþi în instituþiile statului: POLITICÃ
„Beneficiarii vor acumula
experienþã ºi vechime în muncã”
Legea privind integrarea în
muncã, în cadrul instituþiilor
publice de la nivel local, a
tinerilor dezavantajaþi a fost
promulgatã, urmând sã
producã efecte începând cu
data de 22 august 2018.
„Acest lucru va permite, pentru prima datã în România, angajarea tinerilor dezavantajaþi în instituþiile statului.
Principalul obiectiv al acestei legi este
asigurarea integrãrii tinerilor dezavantajaþi pe piaþa muncii, prin crearea de
oportunitãþi de angajare pe perioadã
determinatã în instituþiile publice de la
nivel local. De asemenea, actul normativ permite consolidarea competenþelor
ºi abilitãþilor profesionale ale acestor
tineri, pentru adaptarea la cerinþele
practice ºi exigenþele locului de muncã, în vederea integrãrii în muncã. Beneficiarii acestei legi vor acumula experienþã ºi vechime în muncã, precum
ºi vechime în specialitate, iar efectele
pe termen scurt ºi mediu vor fi stimularea incluziunii sociale ºi responsabilizarea comunitãþilor locale în vederea
susþinerii integrãrii tinerilor cu probleme”, spune Alexandra Presurã, deputat
PSD de Dolj.

Tinerii
dezavantajaþi
primesc
o ºansã uriaºã
„Acest act normativ reglementeazã
acordarea prioritãþii la angajare tinerilor dezavantajaþi, într-un procent de
5% din posturile existente ºi bugetate,
specifice personalului contractual, raportat la numãrul total de angajaþi cu
contract individual de muncã, care vor
fi ocupate de cãtre aceºti tineri. Odatã
cu intrarea în vigoare a acestei legi,
tinerii dezavantajaþi primesc o ºansã
uriaºã de a-ºi dezvolta o viaþã cât mai
apropiatã de normalitate, de a dobândi
experienþã într-un loc de muncã asigurat de stat, ºi totodatã, vechime în specialitãþi ce cu siguranþã le vor folosi
ulterior în carierã. Este cât se poate de
evidentã preocuparea Guvernului ºi a
majoritãþii parlamentare pentru îmbunãtãþirea vieþii tinerilor români, iar
aceastã nouã lege adoptatã este un alt
exemplu elocvent cã PSD sprijinã crearea unei vieþi mai bune pentru tânãra
generaþie”, a punctat deputatul socialdemocrat.

Angajarea se va face
pe o perioadã de doi ani

www.indiscret.ro
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„Legea prevede cã angajarea tinerilor
dezavantajaþi se face pe o perioadã de
24 de luni, prin încheierea unui contract
individual de muncã pe duratã determinatã, potrivit prevederilor Legii nr. 53/
2003 – Codul muncii, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Conform acestui proiect extrem de important, tânãrul dezavantajat este persoana cu vârsta cuprinsã între 16 ºi 26 de
ani, care nu are vechime în muncã sau
care are o vechime în muncã de pânã la
12 luni, ºi care se aflã în sistemul de protecþie a copilului sau provine din acest
sistem, are copil/copii în întreþinere, s-a
aflat sau se aflã în evidenþa serviciului
de probaþiune, se aflã în executarea unei
mãsuri educative neprivative de libertate, dintre cele prevãzute de Legea nr.
253/2013 privind executarea pedepselor,
a mãsurilor educative ºi a altor mãsuri
neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ori a unei alte mãsuri neprivative,
precum amânarea aplicãrii pedepsei sau
executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul
comunitãþii”, precizeazã deputatul doljean.
22 - 28 august 2018
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

„Alpiniºtii” neamului
n urma bãtãliei oarbe, la
figurat, dar ºi la propriu,
din cauza gazelor toxice
pulverizate în ochii protestatarilor din Piaþa Victoriei, Darius
Vâlcov (consilierul personal al
premierului Viorica Dãncilã) a
prezentat pe Facebook un document care ar fi trebuit sã-i
întoarcã din drum pe diasporenii trecuþi de graniþa cu þaramamã. Cunosc lecþia: Vâlcov,
cumulard veros; Dãncilã, o incultã; Dragnea, un dictator;
PSD, un partid corupt pânã în
mãduva oaselor, „ciuma roºie”, un ocean de sânge în mijlocul cãruia, de curând, total
anapoda, a rãsãrit un nufãr:
Ecaterina Andronescu. Cu observaþia cã despre Vâlcov nici
mãcar nu s-a ºoptit c-ar fi nebun, sã revenim la documentul incriminator. Citez pentru
a nu fi suspectat de manipulare, boalã contagioasã care ar
umple spitalele: „Statul român
a fost prejudiciat în perioada
2006-2018 cu 2 miliarde de
dolari ca urmare a reactualizãrii redevenþelor plãtite de companiile petroliere”. „Ce înseamnã aceºti bani pentru România?” – se întreabã consilierul personal al premierului
Dãncilã. Iatã ce: „Alocaþiile
tuturor copiilor pentru 2 ani.
Sau construcþia de 10 spitale
mari, complet utilate, cu câte
600 de paturi fiecare. Sau construcþia ºi utilarea a câte 3 grãdiniþe în fiecare localitate din
România. Sau finalizarea autostrãzii Ploieºti- Poiana Braºov”. Poporul român, din bãtãtura cãruia a sãrit la berega-

Î

tã milionul de adepþi ai loviturii de stat din 10 august, înfulecã mãlai explozibil o datã la
o sutã de ani. Acelaºi popor vegetal pe care nici imnul naþional nu-l trimite la vot pe cât se
revoltã. „Blând ca un miel”,
credea Nichita Stãnescu. Fix la
29 de ani de la revoluþie, avem,
brusc, o altã psihologie socialã. Pânã aici, li se spunea din
înalt celor neîmpãcaþi cu soarta cã, dacã nu le convine, sã
plece unde-or vedea cu ochii.
Celor hârºâiþi la volan, cã România nu are nevoie de autostrãzi. Se deplaseazã cu avioanele. Mari suprafeþe de pãduri
montane au fost rase. Sute de
spitale ºi de ºcoli s-au închis.
Nu se nãscuserã protestatarii
de azi din Piaþa Victoriei ºi sunt
convins cã, dacã aceºtia s-ar fi
nãscut la timp, nu mai pupa
Bãsescu licurici. Ãsta ghinion!
De acord cu dibuitorul trãdãrii
de þarã a prim-ministrului actual. Demisia, Dãncilã! - þipã
Ludovic Orban. Nicãieri ºi
nicicând nu ni s-a þipat pe cine
sã punem în loc. Anticipate?
Dacã tot n-avem ce face, ca ºi
cum am avea de toate, sã mergem dar la urne. Cine dã garanþia cã, din întâmplare sau pe
bazã de contrareacþie, nu câºtigã tot PSD-ALDE? Televiziunea datornicã prost fãcãtoare de sondaje apropiate lui
Dragnea?! ªi cu onoarea „nereperatã” a statului român care
are de încasat 2 miliarde de dolari supte de companiile petroliere, cum rãmâne? Cine o „repereazã”? Ar fi buni niºte „alpiniºti”, dar de unde sã-i iei?!
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Primãria Iºalniþa vrea
incubator de afaceri
pe fonduri europene
A

tenþia pe care o acordã
Primãria Iºalniþa dezvoltãrii mediului de afaceri din localitate va cãpãta noi
valenþe în lunile care urmeazã.
Zilele trecute, administraþia condusã de primarul Ovidiu Flori a
depus o solicitare de finanþare
din fonduri europene pentru un
incubator de afaceri, proiect menit a crea peste 100 de noi locuri de muncã. Investiþia totalã
este estimatã la 12.425.346 lei,
dintre care fonduri nerambursabile 11.908.690 de lei. „Prin
aceastã investiþie, urmãrim sã
creãm un mediu economic favorabil pentru firmele nou înfiinþate ºi cele inovative cu potenþial de dezvoltare. Investiþia reprezintã o noutate absolutã la nivelul comunei ºi, dacã va fi aprobat, lucru de care sunt absolut

sigur, va fi doar al patrulea astfel de incubator pe raza judeþului Dolj. Proiectul a fost astfel
gândit încât sã asigure spaþiu
pentru desfãºurarea activitãþii a
minimum 10 societãþi comerciale de tip IMM dintr-un sector
direct productiv ºi minimum 5
afaceri inovatoare“, a declarat
primarul Iºalniþei, Ovidiu Flori.
Investiþia propusã de primãrie
vizeazã, în principal, companiile care activeazã în domeniu
auto, fãrã însã a se limita la acesta, ºi va cuprinde, printre altele:
o clãdire administrativã, spaþii
multifuncþionale, hale, 2 spaþii
service auto, salã de cursuri ºi
training, spaþii separate pentru
recepþie marfã, acces marfã, spaþii producþie (20 de compartimente) ºi birou al administraþiei
incubatorului. „Pentru o socie-

tate comercialã micã, din categoria microîntreprinderilor sau
IMM-urilor, aflate la început de
drum, costurile cele mai mari ale
afacerii sunt cele legate de spaþiul de producþie, de utilaje ºi de
utilitãþi. Am gândit acest incubator tocmai pentru a veni în întâmpinarea acestor firme cu o
chirie modicã, precum ºi servicii conexe gratuite în primele
luni de funcþionare“, a adãugat
Ovidiu Flori. Edilul subliniazã
faptul cã o dezvoltare economicã durabilã a Iºalniþei atrage
dupã sine ºi creºterea semnificativã a nivelului de trai al cetãþenilor comunei, iar primãria are
obligaþia moralã de a face tot
ceea ce este necesar ca sã atragã
cât mai mulþi investitori dispuºi
sã dezvolte afaceri în localitate.
(C.P.)
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Mii de autoturisme –
catastrofe pe patru roþi
Aproape 1.700 de
vehicule verificate
tehnic în trafic de
inspectorii RAR, în
prima jumãtate a
acestui an, prezentau
pericol iminent de
accidente, aproape o
sutã fiind descoperite
în Dolj.

R

egistrul Auto Român a
verificat, din punct de
vedere tehnic în trafic,
în primele 6 luni ale acestui an,
33.726 de vehicule, la nivelul
întregii þãri. În urma controale-

lor, s-a constatat cã aproape jumãtate dintre acestea erau neconforme. Cele mai multe probleme
au fost descoperite la instalaþia
electricã de iluminare ºi semnalizare, emisii poluante, punþi,
jante ºi anvelope, vizibilitate ºi
sistemul de frânare ºi direcþie. În
judeþul Dolj, au fost verificate
1.177 de vehicule dintre care
32,46% au fost gãsite neconforme, iar 97 de maºini prezentau
pericol iminent de accident.
La nivel naþional, aproximativ una din zece maºini trase pe
dreapta de poliþie ºi verificate
de RAR polua peste limita legalã admisã.

George Adrian Dincã, directorul general al Registrului Auto
Român, spune cã rezultatele
controalelor desfãºurate în trafic nu reflectã starea generalã a
parcului auto din România, deoarece echipajele mixte RARpoliþie opresc pentru verificare
doar acele vehicule care sunt
susceptibile de a prezenta defecþiuni. Acesta a adãugat cã, în
situaþia în care una dintre mãsurile luate a fost reþinerea certificatului de înmatriculare,
acesta poate fi redobândit numai dupã efectuarea unei inspecþii tehnice specifice la reprezentanþele RAR din þarã.
www.indiscret.ro

Viceprimarul, victima 7
unui accident fatal

Doliu într
-o primărie din Olt
într-o

SPECIAL

de Mihaela Bobaru

V

iceprimarul unei comune din judeþul Olt a
murit în chinuri groaznice. Bãrbatul a fost strivit de
un tub de beton ce urma sã fie
folosit la lucrãri edilitare. Vicele supraveghea descãrcarea tuburilor. Echipajul de la Serviciul Judeþean de Ambulanþã sosit la faþa locului nu a mai putut
face nimic pentru a-l salva, leziunile suferite fiind incompatibile cu viaþa. Bãrbatul avea 65
de ani ºi deþinea funcþia de 10
ani.

Un om “pâinea
lui Dumnezeu”
Locuitorii din Bãlteni-Olt
sunt în stare de ºoc de când au
aflat de sfârºitul tragic al viceprimarului comunei. Cu toþii au
doar cuvinte frumoase despre
cel care era tot timpul disponibil pentru a le rezolva problemele. Ei se roagã acum ca sufletul lui sã ajungã în rai ºi sã-i
ajute din ceruri aºa cum a fãcut-o când era în viaþã. Pentru
ei, “nea Nicolae” era cel mai
bun om, umãrul pe care o parte
dintre ei îºi plângeau amarul.
Nu înþeleg cum un om “pâinea
lui Dumneazeu” a avut parte de
un aºa sfârºit groaznic. “A fost
copil sãrman, a fost cuminte ºi
a muncit mult. Era aºa de bun
cã nu mai avea asemãnare. Cu
orice problemã apelai la el, te

tuburilor. Venise sã-l aducã pe
ºoferul de pe buldoexcavator ºi
a rãmas uitându-se la cei doi
ºoferi care manevrau tuburile de
beton. La un moment dat, cicã
a plecat pentru câteva minute.
A revenit pe finalul operaþiunii
de descãrcare ºi a rãmas. Probabil cã a vrut sã-l ducã acasã
pe ºoferul pe care-l adusese.
Mai aveau de descãrcat un tub.
Acesta a alunecat ºi a luat-o la
vale din autotren. În loc sã se
fereascã, viceprimarul a pornito spre tub în ideea de a-l împiedica sã-ºi continue alunecarea,
fãrã sã conºtientizeze cã din
cauza greutãþii tubul îl va strivi.
ªoferul de pe buldo a intervenit repede ºi a sãltat tubul de pe
el, îndepãrtându-l. În zadar,
pentru cã el, cred eu ºi au spuso ºi cei de pe ambulanþã, a murit pe loc”, a povestit edilul firul tragediei. Mulþi dintre localnici cred, asemenea unora dintre colegi, cã în cazul lui “nea
Nicolae” a fost vorba de soartã.

rezolva. Are douã fete, cuminþi
ºi bune ca el. Una e preoteasã,
alta e plecatã. La el îmi era speranþa sã mã îngroape, cã nu are
cine. Am o fatã moartã ºi pe
bãiatul ãsta, care stã cu mine ºi
nu are de niciunele. Acum, ce
sã mai zic? Sã-l odihneascã
Dumnezeu ºi sã-i ducã sufletul
în rai cã prea bun a fost”, ne-a
declarat tanti Elisaveta, o bãtrânã împovãratã de ani, pe care
am gãsit-o în faþa porþii îngrozitã de vestea primitã. “Azi de
dimineaþã aflai, maicã, ºi mi se
înmuiarã picioarele. Îmi pare
rãu de el ca de fata mea. Nu ºtiu
cum de a avut parte de o moarte aºa de rea, cã el a avut sufletul bun” - a mai spus femeia,
izbucnind în lacrimi.

Extrem de implicat
în tot ºi toate
Viceprimarul Nicolae Grigore era extrem de implicat în activitatea administrativã, în ciuda celor 65 de ani. Nu era lucrare în comunã fãrã sã fie atent
supravegheatã de el, fie cã avea
sau nu sarcinã de serviciu. Aºa
a fãcut ºi asearã când au fost
aduse câteva zeci de tuburi necesare pentru realizarea lucrãrilor de asfaltare.
“Vicele a fost un om foarte
bun, un coleg deosebit, era un
om plin de viaþã, cãruia îi plãcea munca, indiferent de natura
ei. Era genul de om care fãcea
tot ce putea sã ajute, indiferent

Autoritãþile
încearcã sã afle
dacã tragedia
putea fi evitatã

de cine-i cerea ajutorul. Regret
nespus de mult nefericita întâmplare. Nu pot nici acum sã-mi

revin din ºocul suferit când am
aflat. M-au sunat oamenii imediat ce s-a întâmplat accidentul.
Am venit în fugã în speranþa cã
se mai poate face ceva ca sã-l
salvãm. Nu s-a mai putut, a fost
pur ºi simplu strivit”, a povestit primarul comunei Bãlteni,
Tudor Marineaþã, lãsând sã i se
prelingã o lacrimã pe obraz.

Ghinion sau soartã

Locul unde s-a produs accidentul
www.indiscret.ro

Tragedia a vut loc în pragul
serii. Autotrenul cu cele 24 de
tuburi din beton pentru construirea podeþelui localnicilor a
întârziat în drumul de la Suceava de unde fuseserã achiziþionate. Vicele Nicolae Grigore a
mers la primãrie pentru a-l duce
pe ºoferul unui utilaj cu care sã
fie descãrcate tuburile. Deºi nu
avea sarcina sã urmãreascã descãrcarea tuburilor, vicele a rãmas la doi paºi de sediul administraþiei locale, unde urmau sã
fie depozitate tuburile. “Nu trebuia sã urmãreascã descãrcarea

În cauzã au fost deschise mai
multe anchete. Inspectorii de la
muncã încearcã sã stabileascã
împrejurãrile în care s-a produs
tragedia, iar poliþiºtii fac cercetãri pentru ucidere din culpã. “Inspectorii de la muncã au
demarat cercetãrile pentru a
stabili dacã este sau nu vorba
de un accident de muncã. Dupã
ce vom afla împrejurãrile în
care s-a produs tragedia, vom
putea trage o concluzie. Vom
audia toate persoanele prezente la momentul producerii tragediei ºi conducerea administraþiei locale, în speþã pe primarul localitãþii”, a afirmat
purtãtorul de cuvânt al ITM
Olt, Bogdan Þucã. În cauzã a
fost întocmit un dosar de cercetare penalã de cãtre poliþiºti.
Oamenii legii fac cercetãri pentru ucidere din culpã ºi nerespectarea normelor de protecþie
ºi securitate în muncã. Cel mai
probabil, dupã primele audieri
în cauzã se vor stabili împrejurãrile în care s-a produs accidentul soldat cu moartea viceprimarului. Viceprimarul comunei Bãlteni, Nicolae Grigore, avea 65 de ani, era cãsãtorit
ºi avea douã fete ºi trei nepoþi.
El se afla în echipa de conducere a administraþiei locale de
peste 10 ani.
22 - 28 august 2018

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

m spus de mult timp
cã PNL, prin modul
în care acþioneazã în
spaþiul public, este un partid
nonliberal cu tendinþa de a
deveni un partid antiliberal.
De la discursul negaþionistabsurd ºi panicard-apocaliptic al liderilor sãi pânã la
modul de a încerca sã blocheze cât mai mult timp aplicarea unor legi, fie prin contestãri repetate la Curtea Constituþionalã, fie prin plângeri
penale nesfârºite la Parchete, PNL îºi pierde pe zi ce trece legitimitatea de a purta
cuvântul Liberal în componenþa denumirii sale.
Este dreptul oricãrui partid
de opoziþie, ba chiar ºi obligaþia, de a veghea ca Puterea
sã nu facã derapaje ºi abuzuri. De aici însã ºi pânã la a
sancþiona aproape tot ceea ce
vine din partea coaliþiei de
guvernare cu plângeri penale ºi contestãri este cale lungã. În fapt, din dorinþa de a
„apãra” democraþia, Partidul
Non Liberal neagã, „îngroapã” democraþia.
Cei din PNL au devenit denunþãtorii de serviciu ai Parchetelor. Orice decizie care
nu le convine devine obiectul unei plângeri penale. PNL
devine Partidul Plângerilor
Penale(PPP).
Genul acesta de acþiuni trãdeazã o mentalitate antiliberalã. În viziunea PNL, votul

democratic nu mai are importanþã decât dacã e în favoarea lor (ceea ce,în treacãt
fie spus, greu de crezut cã se
va întâmpla prea repede). În
loc sã construiascã cu rãbdare ºi competenþã o alternativã adevãratã, cei de la PNL
nu au decât un þel: cum sã
ajungã la putere înainte de
alegeri! Ceea ce vorbeºte de
la sine despre boala gravã
care a cuprins acest partid.
Ultima ispravã a Partidului NU Liberal a fost de a
face plângere penalã pentru
cã nu a fost convocatã sesiunea extraordinarã a Parlamentului. Motivele pentru
care nu a fost convocatã sesiunea extraordinarã sunt
simple ºi þin strict de incompetenþa PNL. Cei de la PNL
nu au respectat regulamentul ºi nu au reuºit sã strângã
numãrul de semnãturi necesare: 110, unele semnãturi
fiind „diferite” de cele iniþiale ale semnatarilor respectivi sau chiar „copiate”!!!
Faptul cã PNL încearcã sã
îºi acopere incompetenþa
prin ameninþãri cu plângeri
penale este o dovadã în plus
a ridicolului în care se scaldã fãrã remuºcãri partidul
„condus” de domnul Orban.
Sunt convins cã maturitatea cetãþenilor români va feri
România ca dupã 2020 sã
încapã pe mâinile unor astfel de „liberali”...
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Fun in Summer –
bilanþ provizoriu
Vara este pe sfârºite.
La fel vacanþa ºi, de
asemenea, unul dintre
proiectele pe care
Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman”, prin American
Corner, le-a implementat în ultimele
douã luni pentru elevii
de toate vârstele. Fun
in Summer, proiect
educativ aflat la cea
de-a doua ediþie, a
însemnat bucurie,
recreere ºi implicare.
Prin cele cinci activitãþi de proiect, Movie
Club, Arts and Crafts,
English Club, Book
Reading ºi Games
Day, cei 171 de participanþi au deprins
cunoºtinþe ºi îndemânãri noi.

sens ºi sunt apreciate. În altã
ordine de idei, le sugerãm tuturor participanþilor ºi, în egalã
mãsurã celor care apeleazã la
servicile noastre, sã rãmânã conectaþi la activitãþile derulate
sub egida American Corner.
Oferta de acþiuni este extrem de
bogatã ºi se adreseazã tuturor
categoriilor de public”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Fun in Summer a fost organizat ºi s-a desfãºurat în cadrul
compartimentului American
Corner Craiova, înfiinþat în
aprilie 2006. Colecþia de docu-

9

CULTURÃ
mente în format clasic ºi modern, tehnologia informaþionalã, dar ºi bibliotecarii care deservesc secþia fac din American
Corner unul dintre cele mai
active compartimente ale Bibliotecii Judeþene „Alexandru
ºi Aristia Aman”. Implicat în
acþiuni de promovare a limbii
ºi culturii engleze, pe filierã
americanã, campanii ecologice, de responsabilizare ºi conºtientizare cu privire la diferite
subiecte ºi teme de actualitate,
American Corner Craiova este
un centru de informare ºi resurse fondat în baza parteneriatului dintre Ambasada SUA în
România ºi Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”.

D

e cel mai mare interes
s-au bucurat activitãþile de învãþare, respectiv lecturã în limba englezã. Cu
o medie de aproape 90 de participanþi, cluburile de englezã au
devansat toate celelalte activitãþi. Proiectul a mai însemnat ºi
81 de ateliere care au generat nu
mai puþin de 1.520 de vizite la
bibliotecã.
„Cei mai mulþi participanþi au
venit la toate atelierele din cursul sãptãmânii. Au fost bucuroºi
sã comunice în limba englezã
despre ei ºi despre oraºul în care
trãiesc, sã îºi dezvolte îndemânarea confecþionând diferite lucruri ºi jucãrii, sã se joace împreunã, reuºind sã relaþioneze
foarte bine, unii dintre ei reuºind chiar sã se împrieteneascã”, a declarat Carmen Ticã,
bibliotecar la American Corner.
Cã învãþarea ºi perfecþionarea
limbii engleze au reprezentat
principalul obiectiv de proiect
o demonstreazã ºi Mãdãlina
Bãileºteanu, bibliotecar în cadrul aceluiaºi compartiment.
„Ne bucurãm cã tinerii elevi au
putut sã înveþe prin joc, sã îºi
petreacã timpul liber într-un
mod constructiv, au învãþat sã
lucreze în echipã, sã înveþe limba englezã, dar ºi sã ia decizii
cu ajutorul jocurilor. Sperãm cã
orele petrecute în bibliotecã leau sãdit acea obiºnuinþã de a
veni ºi utiliza biblioteca cu toate serviciile sale pentru cã biwww.indiscret.ro

blioteca este un spaþiu prietenos, care le aparþine”, a arãtat
Mãdãlina Bãileºteanu.

Vara se închieie,
activitãþile la
„Aman“ merg înainte
Deºi la începutul verii cei mai
mulþi dintre participanþi deþineau carduri de bibliotecã, dea lungul sãptãmânilor de proiect
numãrul acestora din urmã a
fost suplimentat în aºa fel, încât absolut toþi elevii sã beneficieze de toate serviciile pe care
biblioteca le oferã utilizatorilor.
Dincolo de cifre ºi rezultate cantitative, Fun in Summer reprezintã garanþia promovãrii bibliotecii, dar ºi a utilitãþii ºi accesibilitãþii proiectelor implementate. De-a lungul anului
ºcolar, elevii sunt aºteptaþi la
American Corner pentru diferite activitãþi educative, propuse
de biblitoecari sau, dupã caz,
organizate de participanþi, pentru scrierea temelor, audiþii muzicale ºi vizionãri diverse.
„Ne pregãtim sã încheiem o
nouã ediþie a proiectului Fun in
Summer. ªi în acest an, la fel ca
în trecut, ne-am bucurat de implicarea neprecupeþitã a volun-

tarilor bibliotecii noastre. Le
mulþumim pe aceastã cale pentru cã ºi-au petrecut cea mai
mare parte a vacanþei de varã la
bibliotecã, în compania micilor
cititori. Considerãm cã ne-am
atins obiectivele pe care ni leam propus, cei aproape 200 de
copii demonstrându-ne cã lucrurile pe care le propunem au

Lucian Dindiricã
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entru punerea în siguranþã a gospodãriilor populaþiei ºi a obiectivelor riverane cursurilor
de apã din judeþul Vâlcea,
Administraþia Bazinalã de
Apã Olt, prin Sistemul de
Gospodãrire a Apelor Vâlcea, a efectuat în primele 7
luni ale acestui an lucrãri de
decolmatare, corecþie, reprofilarea albiilor minore ºi
protecþia malurilor (cuprinse în Planul tehnic al Administraþiei Bazinale de Apã
Olt pentru anul 2018), pe urmãtoarele cursuri de apã:
-Pr. Olteþ la Alunu, zona
Alimpeºti - completare dig
mal stâng pe o lungime de
120 metri, decolmatarea ºi
reprofilarea albiei minore pe
o lungime de 550 metri, volum terasamente de 9.000
mc;
- Pr. Olãneºti la Rm.Vâl-

ECONOMIE

stagneazã
Euro
Euro stagneazã
în
în culoarul
culoarul 4,64
4,64 –– 4,66
4,66 lei
lei

E

voluþia leului din pe
rioada analizatã a fost
influenþatã de criza prin
care trece sistemul financiar
din Turcia.
Cursul euro a început perioada la 4,6590 lei, dar odatã cu
temperarea scãderii monedei
turceºti, a încheiat-o la 4,6483
lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat în culoarul
4,6472 – 4,656 lei.
Majoritatea analiºtilor economici care fac parte din CFA
România anticipeazã o valoare medie a cursului euro pentru orizontul de ºase luni de
4,7224 lei, în timp ce pentru
orizontul de 12 luni valoarea
este de 4,7688 lei.
Principalul pericol pentru
economia româneascã este reprezentat de îndatorarea crescutã a statului, care foloseºte
aceastã cale ca sã majoreze salariile bugetarilor ºi pensiile.
Finanþele vor fi obligate sã plãteascã rate tot mai ridicate la împrumuturi, în condiþiile în care
Rezerva Federalã americanã îºi
majoreazã dobânda-cheie.
Un alt punct sensibil este reprezentat de creºterea economicã nesustenabilã. Conform
ultimei minute care a urmat
ºedinþei de politicã monetarã a
BNR, unde s-a decis menþinerea dobânzii-cheie la 2,5%,
consumul populaþiei va rãmâne principalul factor al creºterii economiei în 2018 ºi 2019,
deºi ritmul acestuia se va reduce semnificativ în acest an
Conform raportului BNR,
surse importante de incertitudini ºi riscuri rãmân sentimentul de încredere a consumatorilor ºi dinamica viitoare a veniturilor disponibile reale ale populaþiei, inclusiv în contextul
tensionãrii pieþei muncii, al majorãrilor recente ale unor venituri ºi al menþinerii la valori relativ ridicate, chiar dacã în scãdere, a ratei anuale a inflaþiei.

Cursul dolarului a scãzut de
la 4,0976 la 4,0737 lei, la sfârºitul perioadei, când cotaþiile
s-au miºcat între 4,069 ºi
4,081 lei.
Moneda elveþianã a fluctuat
pe pieþele internaþionale între
1,124 ºi 1,14 franci/euro. Media ei a crescut de la 4,1043 la
4,1247 lei, dar a încheiat perioada la 4,0891 lei.
Indicele ROBOR la trei
luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a avut o tendinþã
descendentã, piaþa reacþionând la decizia BNR de menþinere a dobânzii sale de politicã monetarã la 2,50%. El a
încheiat perioada la 3,27%.
Indicele la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele ipotecare, se plasa la finalul intervalului la 3,44%, cel
la nouã luni la 3,51%, iar cel
la 12 luni la 3,56%.
Perechea euro/dolar a fluctuat în culoarul 1,1301, minimul ultimelor 13 luni, ºi
1,1445 dolari.
De la începutul anului euro
s-a depreciat cu circa 5% faþã
de dolar, în condiþiile încetinirii ritmului de creºtere a economiei din zonã. La aceasta se
adaugã diferenþialul dintre dobânzile practicate de Rezerva
Federalã ºi BCE, care îi determinã pe investitori sã se retragã de pe plasamentele pe moneda unicã.
Analiºtii de la Deutsche
Bank ºi banca Nomura atrag
atenþia asupra posibilitãþii ca
euro sã scadã în urmãtoarele
sãptãmâni la un nivel de 1,10
dolari.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg a încheiat perioada la 6.480,85 dolari,
mai jos cu circa 1.000 de dolari faþã de începutul lunii.

cea, zona Aranghel - refacerea
apãrãrii din gabioane mal drept
pe o lungime de 66 metri, volum anrocamente de 680 mc;
- Pr. Trepteanca la Dãnicei decolmatarea ºi reprofilarea albiei minore pe o lungime de 3,1
km, volum terasamente de
17.600 mc;
- Pr. Pesceana la Amãrãºti,
Glãvile-Drãgãºani - decolmatarea albiei minore a cursului de
apã ºi îndepãrtare de masã lemnoasã în zonele Stadion-Amãrãºti,Târg-Glãviile, LupoaiaPesceana, pe o lungime de 600
metri, volum de terasamente de
8.000 mc;
- Pr. Urºani ºi pr. Râmeºti la
Horezu - reprofilarea albiei minore a cursului de apã pe o lungime de 350 metri, volum de
terasamente de 2.500 mc;
- Pr. Târâia la Milostea–Polovragi - decolmatarea ºi reprofilarea albiei minore ºi îndepãr-

tarea de masã lemnoasã pe o
lungime de 2.000 metri, volum
terasamente de 6.000 mc;
- Pr. Valea Plopilor la Vaideeni - decolmatarea albiei minore a cursului de apã ºi îndepãrtarea de masã lemnoasã pe o
lungime de 700 metri, volum
terasamente de 7000 mc;
- Pr. Verdea la Mitrofani - protecþie mal drept în zona Cãlinescu, cu gabioane pe o lungime
de 30 metri, volum de anrocamente de 75 mc;
- Pr. Lotru la Râpa Brãdiºor îndepãrtarea materialului aluvionar din albia minorã a pr.
Lotru aval acumulare Brãdiºor
(material provenit prin alunecare de piatrã ºi rocã, care se activeazã la precipitaþii), pe o lungime de 200 metri, volum de
terasamente de 4.000 mc;
- Pr. Olãneºti la Vlãdeºti decolmatarea albiei minore a
cursului de apã în zona stadion

Analiza cuprinde
perioada 14 – 20 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.
22 - 28 august 2018
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ABA OLT: Activitãþi de
gospodãrire a apelor
în primele ºapte luni ale anului

ªtefan Pralã, directorul Administraþiei Bazinale de Apã Olt
,,Chimistul’’pe o lungime de
100 metri, volum de terasamente 1.000 mc.
În prezent, SGA Vâlcea
acþioneazã pentru punerea
în siguranþã a zonelor critice pe urmãtoarele cursuri
de apã:
- Pr. Topolog la N. Bãlcescu, sector Tupan Dicu decolmatarea ºi reprofilarea
albiei minore pe cca 800 metri ºi montarea de stabilopozi
pe malul stâng în dreptul gospodãriei afectate (pânã în prezent au fost montaþi 6 stabilopozi, urmând sã fie montaþi
încã 8 stabilopozi);
- Pr. Sâmnic la Goleºti,
sector Valea lui Man-Poeniþa
- decolmatarea ºi reprofilarea
albiei minore pe o lungime de
cca. 800 metri ;
- Pr. Otãsãu la Pct. Otãsãu
- refacere apãrare mal stâng
cu grindã ºi pereu din beton
pe o lungime de 130 metri
(pânã în prezent a fost refãcutã grinda din beton pe o
lungime de 100 metri ºi 138
mc beton hidrotehnic) ºi reprofilarea albiei minore a cursului de apã pe o lungime de
450 metri ;
- Pr. Cerna la Stroeºti - refacerea apãrãrii de mal stâng,
www.indiscret.ro

din gabion, pe o lungime de 120
metri (pânã în prezent au fost
transportate 290 tone anrocamente) ºi decolmatarea albiei
minore pe o lungime de 250
metri.
Administraþia Bazinalã de
Apã Olt, prin formaþiile de lucru din cadrul Sistemului de
Gospodãrire al Apelor Vâlcea,
a desfãºurat în primele 7 luni ale
acestui an acþiuni de curãþire a
albiilor ºi malurilor prin defriºãri de vegetaþie arborescentã,
buruieni, tufiºuri, precum ºi îndepãrtarea de resturi menajere, vegetale ºi moluz pentru asigurarea secþiunii de scurgere a
râurilor în urmãtoarele zone:
- Localitatea Malaia, acumulare Brãdiºor - coadã lac ºi mal
stâng baraj, acumulare Malaia
- mal stâng baraj;
- Municipiul Rm.Vâlcea, albie pr. Olãneºti pe sectorul pod
Ostroveni pânã la stadion ,,Chimistul’’;
- Oraº Bãile Govora, albie
pr. Hinþa - zona ºtrand termal;
- Oraº Horezu, albie pr. Urºani, pr. Luncavãþ ºi pr. Râmeºti
în zona pod DN 67;
- Localitatea Frânceºti, albie
pr. Otãsãu la Mãnãstirea Dintrun Lemn;
- Localitatea Câineni, albie

pr.Valea Satului - zonã locuitã
ºi malurile râului Olt -zona primãrie;
- Localitatea Slãtioara, albie
pr. Cerna - zona pod DN 67;

- Oraº Drãgãºani, albie pr.
Pescena – pod Mamoteºti;
- Oraº Cãlimãneºti, albie pr.
Cãciulata la Cãlimãneºti.
Totodatã, de Ziua Mondialã a
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ADMINISTRAÞIE
Apei, împreunã cu Primãria
comunei Malaia ºi a ºcolii
generale Malaia - clasele IVIII, au fost efectuate igienizãri ale malurilor ºi albiei
pr. Lotru în localitatea Malaia.
De asemenea, împreunã cu
Primãria comunei Buneºti ºi
ªcoala generalã Buneºti, clasele I-VIII, au fost efectuate
igienizãri ale malurilor ºi albiei pr. Govora în localitatea
Buneºti.
În urma acestor acþiuni, au
fost colectaþi aproximativ
220 mc deºeuri diverse.
Pânã în prezent, au fost
efectuate 33 controale comune cu Instituþia PrefectuluiVâlcea, APM Vâlcea ºi GM
Vâlcea, privind acþiunea de
salubrizare ºi igienizare a albiilor ºi malurilor cursurilor
de apã din judeþ.
„Pentru îmbunãtãþirea
condiþiilor de scurgere a
apelor mari la viituri, astfel
de acþiuni sunt în permanenþã în atenþia noastrã, fiind
executate în tot Bazinul Hidrografic Olt cu muncitorii
formaþiilor de lucru ºi utilajele din dotarea Sistemelor
de Gospodãrire a Apelor
conform Planului Tehnic
anual’’, a precizat dl. ªtefan
Pralã, directorul Administraþiei Bazinale de Apã Olt.
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ACTUALITATE

Activitate Apavil
„Centrul Vest”
AVARII REZOLVATE. În
aceastã perioadã au avut loc mai
multe intervenþii pentru eliminarea pierderilor de apã în timp
util, printre care ºi o intervenþie
la reþeaua de apã stradalã din
oraºul Bãile Govora – str. Palangine, unde s-au efectuat operaþiile necesare remedierii problemelor ºi de aducere la stare
iniþialã a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- au fost identificate ºi înlocuite apometre ºi piese defecte
ale branºamentelor de apã potabilã în satele Vãleni, ªerbãneºti ºi Pãuºeºti – com. Pãuºeºti
Mãglaº; satele Pietrarii de Sus,
Cuculici, Angheleºti ºi Brodele
– com. Pietrari ºi satul Guriºoara din com. Mihãeºti;
- a fost igienizat perimetrul
rezervorului de înmagazinare
apã Palangine;
- s-au efectuat operaþiile necesare realizãrii instalaþiei de
preluat probe apã la rezervorul
staþiei de apã Buneºti;
- a fost golit, igienizat ºi umplut cu apã potabilã rezervorul
de înmagazinare apã Pãuºeºti –
Otãsãu, din incinta staþiei de apã
Barcanele;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
staþiile de pompare din cadrul
Sectorului Govora (Pãuºeºti –
Otãsãu, Pietrari ºi Buneºti), la
staþiile de epurare de la Pietrari,
Mihãeºti ºi Buneºti ºi la staþiile
de repompare din Pãuºeºti –
Otãsãu, Pietrari ºi Buneºti;
- au fost verificaþi parametrii
apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihãeºti, Buneºti, Pãuºeºti – Otãsãu, Pietrari
ºi Frânceºti, cât ºi ai apei menajere descãrcate în pârâul
22 - 28 august 2018

Govora de la cele 2 staþii de
epurare, Buneºti ºi Mihãeºti,
respectiv în râul Otãsãu de la
staþia de epurare Pietrari;
- s-au golit manual cãminele
staþiilor de repompare apã uzatã nr. 10 ºi nr. 17 din localitatea
N. Bãlcescu;
- s-a asigurat buna funcþionare a staþiilor de repompare apã
potabilã SP1-Romani, SP2- Pãdureþu din oraºul Bãbeni;
- au fost efectuate lucrãri de
îndiguire ºi decolmatare canal
a lacului de captare ºi de reamenajare a ºenalului aferent staþiei de captare, tratare, pompare ºi distribuþie apã ªirineasa, pe
firul râului Luncavãþ;
- s-a asigurat buna funcþionare a staþiei de epurare ape uzate
Valea Bãlceasca din localitatea
N. Bãlcescu, a staþiei de repompare apã potabilã Pãdureþu ºi a
reþelei de apã potabilã din Galicea, la care s-au efectuat ºi operaþiuni de aerisire;
- s-au vidanjat cãminele staþiilor de repompare apã uzatã ºi
cãminele de canalizare, care
necesitã vidanjare periodicã,
din localitãþile N. Bãlcescu ºi
ªirineasa;
- au fost efectuate lucrãri de
reparaþii la rezervorul de acumulare apã Rotãrãºti;
- s-a monitorizat reþeaua de
apã a oraºului Bãbeni pentru
îndepãrtarea posibilelor pierderi
de apã;
- s-au asigurat calitatea apei
ºi buna funcþionare a staþiilor de
captare, tratare ºi distribuþie a
apei din ªirineasa ºi localitatea
N. Bãlcescu - Predeºti ºi Corbi,
precum ºi buna funcþionare a reþelei de canalizare Corbi-Rotãrãºti, loc. N. Bãlcescu.
APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
aceastã perioadã au fost verificate ºi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde
acestora urma sã le expire verificarea metrologicã sau erau
deteriorate.

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

SC APAVIL SA – Centrul
Exploatare Vest a desfãºurat,
în perioada 04 – 10 august
2018, o serie de activitãþi în întreaga arie de operare.

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

Festivalul „Puppets 13
Occupy Street“ pune
stãpânire pe Craiova

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

CULTURÃ

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

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

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

Î

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
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Avem stadion SF,
dar gazonul unde e?...

P
Râmnicu Vâlcea: A fost

inauguratã o salã de
sport pentru locuitorii
cartierului Ostroveni

Primãria Râmnicu
Vâlcea a inaugurat,
marþi - 21 august,
sala de sport modernizatã de la PT 2, în
spatele blocului S2,
din cartierul Ostroveni. Aceastã salã de
sport va funcþiona în
administrarea SCM
Râmnicu Vâlcea, iar
municipalitatea sperã
cã va însemna un
punct de mare atracþie pentru tinerii din
întreg cartierul Ostroveni.
de Marielen Popa

L

lucrãrilor executate, apreciind
cã aceastã salã de sport, ce va
funcþiona în administrarea
SCM Râmnicu Vâlcea, se va
constitui într-un punct de mare
atracþie pentru tinerii din întreg
cartierul Ostroveni”, potrivit
unui comunicat al Primãriei
Râmnicu Vâlcea.

Miercuri, 22 august,
încã douã
inaugurãri
Municipalitatea a mai anunþat pentru miercuri, 22 august,
ora 12.00, inaugurarea lucrãrilor de modernizare de pe
strada Dem Teodorescu din
Cãzãneºti (poziþionatã dupã
strada Eftimeºti), precum ºi a
celor de pe strada Mircea Demetriade ºi strãzile adiacente
(din Râureni).

nescu. Chiar ºi în ciuda acestor
date ºi realitãþi, „alb-albaºtrii”
au tras din rãsputeri, având 8
ºuturi pe poartã ºi 10 ocazii de
gol, totul pânã la urmã egal cu
zero. Spre deosebire de oaspeþi,
care au ºutat de 3 ori pe spaþiul
securizat de Pigliacelli, risipind
6 din cele 7 ocazii, una transformatã în aur de argentinianul
Gorobsov, în minutul 81, printrun ºut de la 20 de metri ridiculizând orice formã de relief. Fiii
risipitori ai Craiovei pe nisipurile ºi aºa miºcãtoare ale dreptunghiului când ierbos, când nisipos, de-ºi zice cu onoare „Ion
Oblemenco”, au fost, pe lângã
febleþea lui Gicã Craioveanu,
Cicâldãu, Burlacu
sau Baicu. Ar fi contraproductiv ca publicul, dincolo de
orgoliu ºi cicãlealã, sã-ºi piardã rãbdarea, cu atât mai puþin
încrederea în cei ce reprezintã
Craiova Maxima de odinioarã.
Cine nu ºi-ar fi dorit ca, exact
dupã 5 ani de la dispariþia cãpitanului de legendã Costicã ªtefãnescu, sã nu-i dedice victoria?
E posibil ca, odatã încheiatã
scurta campanie europeanã, în
modul de a se exprima al echipei antrenate de italian sã intervinã un recul, justificabil, dacã
stai strâmb ºi judeci drept. Urmãtoarea partidã de la Voluntari
se prea poate sã se soldeze cu
câºtigul irosit printre degete cu
Concordia. ªi astfel sã punã
capãt… Discordiei. Rãmâne
spre dezbatere ºi rezolvare cât
mai urgentã problema gazonului, care tinde sã se generalizeze, Naþional Arena constituind
alt exemplu.
(V.D.)

Sursa
Sursa foto:
foto: csuc.ro
csuc.ro

a inaugurare au participat primarul Mircia Gutãu, viceprimarii Car-

men Preda ºi Eusebiu Veþeleanu ºi directorul Sport Club Municipal, Marius Þuca. „Lucrãrile au constat deopotrivã în amenajãri interioare – reparaþii tencuieli ºi tavane, montarea de
calorifere, înlocuirea unor uºi,
montarea de sisteme de tâmplãrie cu acþionare electricã, finisaje interioare, reabilitarea grupurilor sanitare, montarea unor
bãnci de lemn, a unor echipamente sportive, înlocuirea corpurilor de iluminat cu lãmpi
speciale, adecvate sãlilor de
sport etc., cât ºi exterioare –
montarea unei copertine deasupra intrãrii, înlocuirea gurilor de
scurgere, refacerea hidroizolaþiei, montarea de guri de aerisire pe terasã, reparaþii ºi zugrãveli la pereþii exteriori etc. Cu
aceastã ocazie, edilul-ºef s-a
declarat mulþumit de calitatea

artida care trebuia sã încununeze opera etapei a
5-a a Ligii I Betano a
avut loc în Bãnie: U Craiova –
Concordia Chiajna. Dar n-a fost
o încununare de operã pentru
bãieþii cam fãrã snagã ai lui
Mangia, dupã travaliul cu RB
Leipzig (1-1), ci mai curând cutremur de tabelã: 0-1! Iar linia
de clasament autohtonã pârâie
din încheieturi: 5 meciuri, 5
puncte, locul 12. De unde nici
nemþii n-au plecat cu mai mult
de un punct, suficient însã pentru calificare, Chiajna lui Ionuþ
Badea a plecat cu toate punctele. Luni searã, spre dezamãgirea celor 15 mii de plãtitori de
bilete (trendul pãrând a fi în descreºtere), pe „Ion Oblemenco”,
o bijuterie de stadion, s-au întors în schimb… brazdele! Au
sãrit pur ºi simplu în urma crampoanelor care le-au decapat
pânã la stratul de nisip. „Terenul e un dezastru, e o dramã totalã. Nu mai putem sã ne prefacem, se prezintã într-o stare
foarte proastã. Câþiva dintre jucãtori par efectiv fãrã energie,
dar nu din cauza lor, ci din cauza terenului” – a rãbufnit Devis
Mangia. De parcã iarba de acasã care i-au trãdat pe jucãtori nu
ar fi fost destul, ºi-au mai pus ºi
ei frânã prin eliminarea fundaºului Donkor la un atac de om
rãu asupra lui Andrei Marc. ªi
era abia minutul 18. A mai incitat ºi ezitarea de duh negru a
centralului Ionuþ Coza, de la
Cernica, între galben ºi roºu, ultimul cartonaº fiind decizia finalã. „Roºu fãrã niciun fel de
dubiu!”, avea sã confirme la TV
fostul mare arbitru Ion Crãciu-
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

A

ugust în flãcãri pentru
douã din cele patru reprezentante ale fotbalului nostru în cupele europene, U
Craiova ºi FCSB. Viitorul a încheiat mai devreme socotelile pe
minus cu Arnhem (Olanda), iar
campioana þãrii, CFR Cluj, deconectatã de Malmo în tururile
preliminare ale Champions League, n-a avut nicio emoþie în
dubla cu armenii de la Alaºkert.
Ar fi fost culmea! Cea care
cândva a ºtiut sã speculeze coeficientul de þarã graþie cãruia
România a putut trimite douã
echipe în Champions League, a
întors foarte puþin din ce i s-a
dat. Joi, 16 august, pe Naþional
Arena, FCSB era ca ºi eliminatã de Haiduk Split în min. 92,
pentru ca, dupã 60 de secunde,
sã se califice. Misiunea cea mai
ingratã în manºa a 2-a, turul 3
preliminar, din Europa League,
a revenit Universitãþii Craiova.
Cu o sãptãmânã în urmã, pe Red
Bull Arena din Leipzig, echipa
cu acelaºi nume trecuse en fanfare de ”Campioana unei mari
iubiri”: 3-1, deºi în al doilea minut adiþional tabela indica sec 30. A înscris Martic, iar nemþii au
pãrut odatã cu ultimul fluier de
arbitru uºor descumpãniþi. ”Pãcat cã am primit acel gol în prelungiri, dar nu-mi fac probleme
în privinþa calificãrii, dacã vom
juca aºa cum am fãcut-o în prima manºã” – avea sã declare
Cunha, brazilianul în vârstã de
19 ani adus pe 15 milioane de
euro de la FC Sion. ”Pãcat”,
”dacã…” puneau oarecum pe
gânduri. Parcã vorbiþi între ei,

SCM Râmnicu Vâlcea
a câºtigat ”Cupa Vâlcii”
la handbal

www.indiscret.ro

nie, asta m-a mulþumit foarte
mult”, a spus Florin Pera. În
amicalele susþinute în aceastã
varã, SCM a reuºit nouã victorii ºi a înregistrat un singur
eºec, la Cisnãdie.

„La meciul cu CSM,
îmi doresc
sã credem în ºansa
noastrã pânã
în ultima secundã”
Florin Pera a mai declarat cã,
deºi SCM se aflã în primul an
de competiþie în cupele europene, echipa se va bate pânã la
ultima picãturã de energie pentru rezultate foarte bune: „Avem
ºansa noastrã ºi SCM Râmnicu
Vâlcea se va bate pânã la ultima picãturã de energie. Desigur, CSM este o forþã în Europa, tinde sã câºtige Liga Campionilor, noi suntem la primul
an în cupele europene ºi încercãm sã formãm din nou o echipã puternicã, care sã aducã rezultate pozitive, pe mãsura aºteptãrilor suporterilor. Indiferent de adversar, trebuie sã crezi
în ºansa ta, sã intri pe teren cu
o gândire pozitivã, cu mentalitate de învingãtor. La meciul cu
CSM, îmi doresc sã credem în

ºansa noastrã pânã în ultima
secundã”, a mai afirmat tehnicianul echipei vâlcene.

Rezultatele
turneului
„Cupa Vâlcii”,
Sala Sporturilor
„Traian”:
Vineri, 17 august:
z HC Zalãu – Bekescsaba 27-23
z SCM Rm.Vâlcea – Dunãrea Brãila 25-17
z Bekescsasaba – Dunãrea
Brãila 28-32
z SCM Rm.Vâlcea – HC
Zalãu 29-14
Sâmbãtã, 18 august:
z Dunãrea Brãila – HC
Zalãu 26-19
z SCM Rm.Vâlcea – Bekescsasaba 41-28
Clasament:
1. CM Rm.Vâlcea – 6
puncte
2. Dunãrea Brãila – 4
puncte
3. HC Zalãu – 2 puncte
4. Bekescsasaba – 0 puncte

în returul de pe ”Ion Oblemenco”, Raoul Baicu, atacantul de
numai 18 ani al Bãniei, pe jumãtate spaniol, pe jumãtate român, dupã rezonanþa numelui,
era s-o bage-n aþe dupã opt minute de tatonare colectivã,
ºutând însã în Mvogo, bine plasat între buturi. Pe un teren cu
nisipul sub preº, care i-a dezavantajat pe jucãtorii tehnici,
redbulliºtii s-au descurcat mai
bine, ajutaþi în a se exprima ºi
de un campionat în vânã. Cu
cinci-ºase minute înainte de pauzã, profitând de o respingere de
balon a lui Bancu, Sabitzer a înscris nestingherit. Ratãri imense în mitanul secund semnate
Poulsen ºi Jean Kevin Augustin, de parcã acesta din urmã trecuse pe la Voluntari, nu pe la
PSG. N-a fost 0-1, ci 1-1, graþie
aceluiaºi Raoul Baicu, la o minge trimisã pe sus ºi deviatã în
poartã de Konate. Vara trecutã,
dupã o pauzã de 17 ani cauzatã
de acel insipid 1-1 cu Pobeda
Prilep, U Craiova a avut ghinionul de a se testa cu un uriaº al
Europei, AC Milan. Despre RB
Leipzig, care nu este o grupare
de speriat, dar stã pe un munte
de bani, s-a mai scris. Problema
e cã pe jumãtatea inferioarã de
tabel a Europei League, greu
gãseºti adversari convenabili
echipelor din România. ªi chiar
de s-ar gãsi, pânã unde ºi pânã
când? Cât priveºte Champions
League, a fost odatã… La jumãtatea lunii august, când nici mãcar nu miroase a toamnã, campionatul intern îºi numãrã bobocii nenãscuþi.

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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E

chipa de handbal feminin SCM Râmnicu
Vâlcea a câºtigat
„Cupa Vâlcii”, competiþie organizatã în perioada 17-18
august la Râmnicu Vâlcea ºi
la care au mai participat Bekescsaba (Ungaria), HC Zalãu ºi Dunãrea Brãila. Acesta
a fost ultimul turneu de verificare înainte de jocul din
Supercupã cu CSM Bucureºti, programat pe 25 august
(ora 20,30), la Sala Polivalentã din Bucureºti. Antrenorul
SCM-ului, Florin Pera, s-a
declarat mulþumit de evoluþia
echipei sale la „Cupa Vâlcii”.
„A fost un turneu reuºit, echipa s-a ridicat la un nivel bun.
Am dat posibilitatea tuturor
jucãtoarelor sã evolueze, am
încercat mai multe formule de
echipã, sisteme de joc în apãrare ºi atac, a fost un turneu
reuºit ºi aceste victorii ne dau
moral înaintea Supercupei.
Indiferent cine a jucat, echipa ºi-a fãcut datoria la acest
turneu, când va fi joc oficial
ºi concentrarea fetelor va fi
mai ridicatã, vom încerca sã
remediem zilele urmãtoare
greºelile din joc. Important
este cã echipa a fost unitã, a
avut compatibilitate, dârze-

Craiova nu a putut
întoarce armele

SAVEPETS
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CJ Dolj investeºte
în „trecut“ pentru viitor
Într-o lume tot mai globalizatã este important ca fiecare
naþiune sã-ºi pãstreze identitatea. Iar acest lucru nu se poate face fãrã culturã, un domeniu atât de important, dar
adesea ignorat ºi mai mereu subfinanþat. Poate tocmai din
acest motiv este de apreciat demersul Consiliului Judeþean
Dolj de a aloca, doar în acest an, peste 25 de milioane de lei
pentru capitolul „Culturã, recreere ºi religie“. Cea mai mare
parte din aceastã sumã va merge cãtre construirea Centrului Internaþional „Constantin Brâncuºi“, înfiinþarea Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc, dar ºi cãtre restaurarea
culelor din Brabova ºi Cernãteºti.
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Brâncuºi, un simbol
al Olteniei
Un alt proiect de referinþã
pentru cultura Olteniei este Centrul Internaþional „Constantin
Brâncuºi“, prin care autoritãþile
doljene încearcã sã valorifice
patrimoniul cultural deosebit al
acestei zone. Centrul ar urma sã
gãzduiascã sãli de conferinþe ºi
spectacol, ateliere de discurs ºi
de creaþie, dar ºi o prismã de sticlã de peste 12 metri unde vor
fi expuse interpretãri la scarã
mare a operelor celebrului
sculptor.
„Proiectul Centrul Internaþional «Constantin Brâncuºi» este unic în þarã. În
niciun alt oraº, nimeni nu a
fãcut ceva pentru cel mai
cunoscut român, Constantin Brâncuºi. Este un proiect inedit pentru România,
vom putea astfel sã îl punem în valoare pe cel care
spunea cã a renãscut la Craiova”, spunea Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj.

„Bijuteriile“
din Brabova
ºi Cernãteºti
vor fi reabilitate
Tot în planul de investiþii pentru 2018 gãsim ºi
culele din Cernãteºti ºi Brabova, douã proiecte cu finanþare europeanã care pre-

Cula Cernãteºti
vãd reabilitarea, consolidarea ºi
promovarea lor. „Culele Brabova ºi Cernãteºti sunt unele dintre cele mai vechi clãdiri civile

de la noi, din ceea ce a însemnat istoria noastrã“, afirma Ion
Prioteasa în momentul semnãrii contractelor de finanþare. La

Pe lângã aceste proiecte,
Consiliul Judeþean Dolj a alocat peste 5,5 milioane de lei,
bani care vor ajunge la instituþiile de culturã din subordine,
cum sunt Muzeul Olteniei, Muzeul de Artã, Biblioteca Judeþeanã „Aman“ sau ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii „Cornetti“, pentru diverse lucrãri ori
achiziþii extrem de necesare.

Centrul Brâncuºi

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

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.

Pensiunea Siva

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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P

roiect unicat pentru
România, Muzeul
Cãrþii ºi Exilului
Românesc va deveni, cu siguranþã, un punct de referinþã pe harta culturalã a þãrii.
„Noua instituþie este fondatã în jurul a douã direcþii
principale. Pe de o parte, în
ceea ce priveºte zona de
muzeu al cãrþii ºi, pe de altã
parte, secþia acoperind Exilul Românesc, care va fi alcãtuitã din fondurile pe care
le-am recuperat pânã în
acest moment, dar ºi cele pe
care le vom recupera în perioada urmãtoare. (...) În
muzeu îºi vor gãsi locul ºi
piese de mobilier din locuinþa lui Mircea Eliade din Paris, fondul personal al lui
Leonid Mãmãligã, precum
ºi Arhivele Cenaclului de la
-Neuilly ºi ale Asociaþiei
Hyperion“, declara Lucian
Dindiricã, directorul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”, cu ocazia
semnãrii contractului de finanþare în valoare de 4,6
milioane de euro, accesat de
Consiliul Judeþean Dolj în
cadrul Programului Opera-þional Regional 2014-2020.
Acesta prevede, printre altele, restaurarea ºi consolidarea Casei Dianu - monument istoric, dar ºi dotarea
clãdirii pentru a putea gãzdui opere unicat, donate Bibliotecii „Aman“ de academicienii Basarab Nicolescu,
Dan Berindei ºi Dinu C.
Giurescu. Un demers fãrã
precedent care, pe de o parte, va reda strãlucirea unui

imobil cu o istorie ºi arhitecturã
deosebite ºi, pe de altã parte, va
aduce laolaltã cãrþi, manuscrise
ºi documente, opere extrem de
valoroase pentru istoria scrisului românesc.

Publicitate

de Valentin Zarea

finalul lucrãrilor, culele vor deveni puncte muzeale ºi vor fi
incluse în circuitul turistic „Istorie ºi tradiþie doljeanã“, în
care a fost inclusã ºi Casa Bãniei din Craiova, Secþia de istorie-arheologie a Muzeului Olteniei, dar ºi Muzeul Satului din
Pieleºti.
Culele, mici cetãþi întâlnite
între Dunãre, Carpaþi ºi dreapta Oltului, cu dimensiunile direct proporþionale cu nevoile de
apãrare ale unei familii mai înstãrite, reprezintã forma de locuinþã cea mai originalã ºi mai
pitoreascã din Oltenia. Aceste
vestigii sunt monumente arheologice ºi de arhitecturã, dovezi
ale vechii culturi româneºti, originile ei pierzându-se în negura timpurilor.

