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Primăria pune la băt
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Epistoliada portãreilor
revine la Craiova

Pentru deciziile de
impunere ºi somaþii,
documentele cu care
îºi trateazã macar datã
pe an publicul captiv,
edilii craioveni lanseazã pe piaþã un contract record în materie. Pentru listarea ºi
distribuirea hârþoagelor municipale, primãria alocã aproape
700.000 de euro pentru urmãtoarele 20 de
luni.
de Nicuºor Fota

P

rocedura de achiziþie
publicã a fost lansatã de
municipalitatea craioveanã în ultima zi a lunii august,
termenul stabilit pentru depunerea ofertelor fiind 1 octombrie
2018. Edilii au optat pentru procedura online pentru atribuirea
contractului ce are în vedere
transferul a zeci de metri cubi
de hârtie cãtre contribuabilii
craioveni. Documentaþia de
atribuie publicatã de edili în sistemul electronic de achiziþii
publice are la bazã un caiet de
sarcini întocmit în luna iulie a
acestui an. „Autoritatea contractantã - Municipiul Craiova
intenþioneazã sã încheie un
acord-cadru cu doi operatori
economici, în vederea achiziþionãrii de „Servicii de printare
5 - 11 septembrie 2018

ºi expediere documente cãtre
contribuabili: decizii de impunere, extrase de cont, decizii
referitoare la obligaþii de platã
accesorii, somaþii ºi titluri executorii ºi titluri executorii ºi alte
acte administrativ-fiscale, conform cerinþelor caietului de sarcini nr.118420/24.07.2018, pe o
perioada de 20 luni”, se aratã în
anunþul de participare.

Ce au contribuabilii
în meniu: decizii,
somaþii, titluri
executorii, extrase...
Funcþionarii primãriei Craiova au ºi enumerat documentele
care urmeazã a fi tipãrite ºi distribuite cãtre contribuabili, precum ºi legislaþia care stã la baza
emiterii acestor documente.
„Având în vedere activitatea de
la nivelul Direcþiei Impozite ºi
Taxe, necesitatea asigurãrii de
cãtre autoritatea localã a unor
servicii de calitate pentru contribuabili persoane fizice ºi juridice, precum ºi prevederile legale în vigoare se impune comunicarea cãtre contribuabili a
unor acte administrativ-fiscale,
astfel: - în baza art.93 alin.2 lit.b,
art.95, art.46, art.47 din Legea
nr.207/2015 privind Codul de
procedurã fiscalã se vor comunica deciziile de impunere anuale pentru contribuabili persoane fizice ºi juridice; - în baza
art.98 lit. c coroborat cu art.93

alin. 2 lit.b, art.230 coroborat cu
art.226, respectiv art. 46 ºi art.
47 din Legea 207//2015 privind
Codul de procedurã fiscalã se
vor comunica decizii de platã
accesorii ºi somaþii de platã însoþite de titluri executorii, precum ºi în baza Legii nr.82/1991
republicatã este obligatorie efectuarea inventarierii generale a
elementelor de natura activelor,
datoriilor ºi capitalurilor proprii,
cel puþin o datã în cursul exerciþiului financiar pentru contribuabilii persoane fizice ºi juridice, în acest sens comunicându-se extrase de cont. Documentele vor fi expediate împreunã”, se aratã în documentaþia
publicatã de primãria Craiova în
vederea atribuirii Acordului-cadru de servicii având ca obiect:

„Servicii de printare ºi expediere documente cãtre contribuabili: decizii de impunere, extrase de cont, decizii referitoare la
obligaþii de platã accesorii, somaþii ºi titluri executorii ºi titluri
executorii ºi alte acte administrativ-fiscale”.

5, 7 lei per epistolã
Iatã ºi estimãrile cantitãþilor
minime ºi maxime care ar putea
fi solicitate pe întreaga duratã a
acordului cadru, aºa cum sunt
precizate în documentaþia de
atribuire: „- Cantitate minimã
acord cadru: 526.000 trimiteri Cantitate maximã acord cadru:
542.000 trimiteri. Estimãri ale
cantitãþilor de trimiteri (prestãri
servicii) minime ºi maxime care
ar putea face obiectul unui sin-

gur contract subsecvent dintre
cele care urmeazã sã fie atribuite pe durata acordului cadru: Cantitate minimã contract subsecvent: 53.000 trimiteri - Cantitate maximã contract subsecvent: 154.000 trimiteri. Valoarea
minimã estimatã a acordului-cadru, fãrã TVA: 2.535.320 lei Valoarea maximã estimatã a acordului-cadru, fãrã TVA:
2.612.440 lei Valoarea celui mai
mare contract subsecvent estimat
a se încheia, fãrã TVA: 742.280
lei”. La un calcul simplu, municipalitatea craioveanã se aºteaptã
sã plãteascã 3.108.803 lei noi
(2.612.440 lei, plus TVA) pentru listarea ºi distribuirea cãtre
destinatari a 520.000 de scrisori,
la un preþ mediu de 5,7 lei noi
pe epistolã.

www.indiscret.ro

Scandal în PNL Vâlcea – 3
consilierii „trãdãtori”
refuzã sã demisioneze

SPECIAL

de Marielena Popa

Buican: „S-au pus
în slujba PSD-ului
ºi acoliþilor sãi”
„Opoziþia se face cu caractere”, este titlul comunicatului
remis mass-media de preºedintele PNL Vâlcea, Cristan Buican. „Cu regret, preºedintele
PNL Vâlcea, deputatul Cristian
Buican, trebuie sã recunoascã
public cã în rândul membrilor
liberali existã ºi persoane care
pot oricând deveni instrumente de manipulare ale Puterii
PSD-ALDE pentru atingerea
unor scopuri ºi interese personale sau de grup. Este cazul
celor trei consilieri judeþeni
PNL, care au ales sã încalce deliberat hotãrârea partidului
pentru a se pune în slujba PSDului ºi acoliþilor sãi.
(...) Din pãcate, aceºti trei
consilieri judeþeni PNL, la care
facem referire, au ales sã se vândã pentru câþiva arginþi, funcþii
sau alte interese pur personale
ºi sã încalce deliberat statutul
partidului. Un politician care nu
îºi respectã propriul partid nu
are ce cãuta în rândurile sale.
Acesta este ºi principalul motiv
pentru care preºedintele PNL
Vâlcea, Cristian Buican, le recomandã celor trei consilieri
judeþeni aleºi pe lista PNL sã
dea dovadã de o ultimã fãrâmã
de moralitate ºi sã facã un pas
înapoi, sã demisioneze din funcþiile obþinute de pe urma partidului ºi sã facã loc altor persoane care respectã partidul, statutul ºi deciziile lui.
Ne exprimãm convingerea cã
timpul va dovedi faptul cã votul de vineri pentru proiectul de
hotãrâre privind solicitarea de
trecere a unor imobile teren ºi
construcþie garaj cu 5 boxe din
domeniul public al statului ºi
administrarea Ministerului
Afacerilor Interne prin Instituþia Prefectului – Judeþul Vâlcea, în domeniul public al judeþului Vâlcea, a fost unul care
nu urmãreºte vreun interes obºtesc, ci doar interese personale imobiliare ale celor aflaþi
vremelnic la putere în judeþul
Vâlcea.
În calitate de preºedinte al fiwww.indiscret.ro

Cei trei consilieri judeþeni cãrora Cristian Buican, preºedintele PNL Vâlcea, le-a cerut sã
demisioneze din funcþii, dupã ce au votat un
proiect de hotãrâre alãturi de putere, refuzã sã
se supunã. Prin vocea liderului de grup, Samoil
Vâlcu, aceºtia considerã cã nu au trãdat partidul ºi cer o dezbatere serioasã în interiorul
organizaþiei judeþene, în care sã fie analizate
cauzele disensiunilor. În ºedinþa din 31 august
a Consiliului Judeþean Vâlcea, liberalii Samoil
Vâlcu (foto), Roxana Cãlina Roºu ºi Aurel
Simion au votat alãturi de PSD-ALDE proiectul
de hotãrâre privind trecerea unor imobile teren
ºi construcþie garaj cu 5 boxe din domeniul
public al statului ºi administrarea Prefecturii
Vâlcea, în domeniul public al judeþului Vâlcea.
La scurt timp, deputatul Buican le-a solicitat
demisiile, acuzându-i cã s-au vândut „pentru
câþiva arginþi, funcþii sau alte interese pur
personale.”
lialei Vâlcea a PNL, deputatul
Cristian Buican nu va mai tolera nicio atitudine, a oricãrui
membru PNL Vâlcea, indiferent
de numele sãu, contrarã statutului partidului, hotãrârilor forurilor judeþene ºi naþionale de
conducere a PNL sau orice alt
comportament politic de colaborare cu reprezentanþii PSD.
Atât la nivel naþional, cât ºi la
nivel judeþean, PNL ºi-a asumat
cã nu va colabora cu cei de la
PSD, fiind adoptate în acest
sens o serie de hotãrâri a forurilor naþionale”, se aratã în documentul citat.

Vâlcu: „Nu am vãzut
niciun argint de la
nimeni. Sunt privat”
„Nu demisionãm! Exclus!
Trebuie sã discutãm în interiorul partidului ºi sã vedem care
este poziþia faþã de aceastã situaþie. Este de analizat dacã noi
am denigrat partidul, de ce sunt
nemulþumiri, din ce cauzã existã tensiuni în PNL Vâlcea, de
ce suntem în impas. Faptul cã
am votat ca niºte garaje insalubre din centrul oraºului sã fie
reamenajate nu poate fi nicicum
considerat un act de trãdare. Cei
care au uitat ar trebui sã îºi aducã aminte cã asta a încercat ºi
liberalul Gheorghe Pãsat în perioada în care a fost preºedinte
al CJ Vâlcea, dar ºi prefectul
Petre Ungureanu. De asemenea,
consider cã nu am trãdat pe ni-

meni dacã am votat ca sediul
Centrului Judetean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale sã îºi desfãºoare activitatea într-un spaþiu potrivit.
Nu ºtiu la ce se referã Cristian Buican când spune cã neam vândut pentru arginþi etc. Nu
am vãzut niciun argint de la nimeni. Sunt privat, nu am interese”, a spus Samoil Vâlcu.
În ce o priveºte pe Roxana
Cãlina Roºu, Vâlcu spune cã
este aproape uluit de modul în
care Buican ºi-a schimbat atitudinea faþã de ea: „În urmã cu
doi ani, nu prididea sã o promoveze pe lista de consilieri judeþeni. Spunea cã are o carte de
vizitã atât de bunã ºi de complexã încât a trebuit sã mai reducã din ea”, susþine Samoil
Vâlcu.

tor ºcolar general adjunct al ISJ
Valcea. La evaluarea din februarie 2018, Ministerul Educaþiei

Naþionale i-a acordat calificativul „nesatisfãcãtor”. Ulterior,
Cãlina a atacat în instanþã decizia înlãturãrii ei din funcþie, procesul fiind în derulare.
Înlocuirea celor trei din CJ
Vacea se poate face cu votul
majoritãþii simple a Biroului Permanent Judeþean al PNL. Teortic, nu e complicat. Practic…

Samoil Vâlcu

Aurel Simion

Cine sunt cei trei
consilieri
- Samoil Vâlcu, consilier judeþean între 1992-2008 ºi din
2016 pânã în prezent; deputat
PDL 2008-2012; preºedinte al
Colegiului Farmaciºtilor Vâlcea; afaceri în domeniul farmaceutic
- Aurel Simion, administratorul Avi-Giis din Vâlcea, companie de succes în prelucrarea ºi
conservarea cãrnii
- Roxana Cãlina Roºu, profesor la Colegiul Matei Basarab
din Râmnicu Vâlcea, fost inspec-

Roxana Cãlina Roºu
5 - 11 septembrie 2018
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ACTUALITATE
Marþi, 3 septembrie, la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a avut
loc o nouã ºedinþã în
rejudecarea procesului de corupþie al
primarului din Râmnicu Vâlcea, Mircia
Gutãu, dupã ce Curtea
Europeanã a Drepurilor Omului (CEDO) a
decis cã acesta nu au
beneficiat de o judecatã justã. Din lotul de
martori citaþi sã se
prezinte la audieri, la
acest termen, a lipsit
martorul-cheie:
denunþãtorul.

Se rejudecã procesul
Gutãu, a lipsit denunþãtorul
denunþãtorul, omul de afaceri
vâlcean Crinu Popescu. Însã
este de aºteptat ca acesta sã nu
lipseascã la urmãtoarea ºedinþã. Codul de procedurã penalã
prevede aducerea cu manat a

ce alte douã instanþe au pronunþat achitarea lui. În esenþã,
CEDO a stabilit cã drepturile
apãrãrii au fost „sensibil reduse” din cauzã cã Gutãu a fost
condamnat doar pe baza martu-

L

Mircia Gutãu

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a hotãrât în data de
8 noiembrie 2016, cã primarului Mircia Gutãu, i-au fost încãlcate dreptul la aparare ºi
dreptul la un proces echitabil în
cauza de la Inalta Curte de Casaþie ºi Justitie, care l-a condamnat la trei ani de închisoare dupã

riilor pe care primele instanþe leau considerat insuficiente, fara
a-i audia din nou pe martori.
Aceleaºi motive au stat la baza
constatãrii ca primarului i s-a
încãlcat dreptul la apãrare. Ulterior, instanþa supremã a desfiinþat sentinþa, dispunând rejudecarea cauzei de cãtre instanþa de recurs.

Primarul
nu a solicitat
despãgubiri

Ce a stabilit CEDO

de Marielena Popa
a ºedinþa din 3 septembrie
au fost audiaþi câþiva martori, ceilalþi urmând sã se
prezinte la termenul din 15 octombrie a.c. Marele absent a fost

martorului care nu se prezintã
la auderi ºi pedeapsa amenzii
penale/judiciare, iar amenda penalã se noteazã în cazierul judiciar. „Personal, sunt mulþumit
de felul în care a decurs procesul pânã acum. Sper ca în douãtrei termene sã se încheie ºi sã
mi se facã dreptate”, a declarat
primarul Gutãu. În ianuarie
2010, Mircia Gutãu ºi viceprimarul de atunci, Nicolae Dicu,
au fost condamnaþi definitiv de
instanþa supremã, la câte trei ani
ºi jumãtate de închisoare cu
executare, pentru luare de mitã,
respectiv complicitate la luare
de mitã.

Crinu Popescu

De menþionat cã decizia
CEDO nu se pronunþã asupra
vinovãþiei sau nevinovãþiei cuiva, ci doar asupra respectãrii
drepturilor omului în cadrul
unui proces. Dacã va câºtiga
acest proces, condamnarea este
desfiinþatã. Dacã îl pierde, primarul rãmâne cu condamnarea
deja executatã. Potrivit Codului
de Procedurã penalã, Mircia
Gutãu ar fi putut primi despãgubiri de la statul român. Acesta nu a prezentat însã la CEDO
nicio cerere de despãgubire.

Râmnicu Vâlcea este primul oraº din România care a intrat
în reþeaua europeanã a oraºelor prietene cu albinele
verzi, realizarea de amenajãri
peisagistice bazate de specii favorabile albinelor, înfiinþarea în
parcuri de mici „grãdinþe apicole” cu plante aromatice ºi cu
potenþial melifer ridicat, derularea de campanii de informare
ºi conºtientizare ecologicã, sprijinirea dezvoltãrii activitãþilor
apicole în comunitatea localã
etc. Cu aceastã ocazie ºi în contextul aniversãrii a 10 ani de la
înfiinþarea ROMAPIS, primarul
Mircia Gutãu a primit o plachetã aniversarã. Conform reprezentanþilor ROMAPIS, din reþeaua europeanã a oraºelor prietene cu albinele fac parte capitale precum Paris sau Bruxelles, iar la nivel naþional sunt
demarate discuþii cu alte trei
municipalitãþi privind semnarea

unor protocoale similare. La
eveniment au luat parte ºi crescãtori de albine locali, reprezen-

tându-i pe cei 56 de apicultori
înregistraþi pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, ce totali-

zeazã peste 4.000 de stupi”, informeazã Primãria Râmnicu
Vâlcea.

Publicitate

„Vineri, 31 august, primarul
Mircia Gutãu ºi preºedintele Federaþiei Asociaþiilor Apicole din
România – ROMAPIS, Mircea
Ciocan, au semnat protocolul
prin care municipiul Râmnicu
Vâlcea devine primul oraº din
România care face parte din reþeaua oraºelor europene prietene ale albinelor. Prin acest document, administraþia localã se
angajeazã sã adopte un pachet
de mãsuri în mai multe domenii de activitate, printre acestea
numãrându-se folosirea de tratamente fitosanitare inofensive
pentru albine, adoptarea de metode de control a þânþarilor cu
accent în primul rând pe prevenþie, reducerea utilizãrii erbicidelor în tratarea zonelor adiacente drumurilor ºi spaþiilor
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Primãria Craiova 5
investeºte în educaþie

ADMINISTRAÞIE

Învãþãmântul este
prioritar pentru administraþia craioveanã.
Pentru crearea condiþiilor optime pentru
elevii din Craiova care
vor începe ºcoala pe
10 septembrie, Primãria Craiova a rãspuns
prompt la cererile
directorilor unitãþilor
de învãþãmânt, pentru
lucrãri de reparaþii.
„Colegiile, liceele, ºcolile ºi
grãdiniþele din Craiova sunt pregãtite pentru începerea anului
ºcolar. În aceastã varã, am intervenit în toate unitãþile de învãþãmânt unde directorii au solicitat lucrãri de reparaþii ºi întreþinere. Mai mult, avem în diverse etape de evaluare sau contractare construirea de clãdiri
noi în douã ºcoli ºi reabilitarea
totalã sau doar termicã în alte
10 unitãþi ºcolare”, a menþionat
Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova.
Pe perioada vacanþei ºcolare
s-a lucrat intens în 25 de unitãþi
de învãþãmânt craiovene - colegii, licee, ºcoli generale ºi grãdiniþe din municipiu, fiind vizate în special lucrãri de igienizare ºi reparaþii curente, reparaþii la instalaþiile de canalizare
ºi de alimentare cu apã, reparaþii la instalaþiile electrice, la hidroizolaþia unor corpuri de clãdire, înlocuirea parchetului sau
lambriului, precum ºi lucrãri de
reparaþie sau înlocuire a acoperiºurilor unor unitãþi de învãþãmânt. De asemenea, administraþia localã a avut în vedere, în
aceastã varã, ºi reamenajarea
bazinului de înot de la Colegiul
Carol I.
Lista unitãþilor de învãþãmânt

www.indiscret.ro

din Craiova unde s-a intervenit
include: Liceul Energetic, Colegiul Naþional Carol I, Colegiul
Naþional Fraþii Buzeºti, Seminarul Teologic Sf. Grigorie Teologu, Liceul Teoretic Henri
Coandã, Colegiul ªtefan Odobleja, Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto, ªcoala Gimnazialã Sf. Gheorghe, ªcoala
Gimnazialã Mihai Eminescu,
ªcoala Gimnazialã Nicolae Romanescu, Liceul Tudor Arghezi,
ªcoala Gimnazialã Lascãr Catargiu, ªcoala Gimnazialã Decebal, Liceul Traian Vuia, Grãdiniþa Tudor Vladimirescu, Grãdiniþa Elena Farago, Grãdiniþa
Cãsuþa Fermecatã, Grãdiniþa
Sfânta Ana, Grãdiniþa Castelul
Fermecat, Grãdiniþa Dumbrava
Minunatã, Grãdiniþa Tudor Vladimirescu, Grãdiniþa Nicolae
Romanescu, Grãdiniþa Sf. Lucia, Grãdiniþa Curcubeul Copilãriei, Grãdiniþa Ion Creangã.
În funcþie de solicitãrile directorilor, Primãria Craiova va interveni ºi la alte ºcoli ºi grãdiniþe, chiar ºi dupã începerea
anului ºcolar, acolo unde apar
urgenþe.
De asemenea, se aflã în diverse faze de aprobare ºi PROIECTE FINANÞATE DIN FONDURI EUROPENE ce prevãd
construirea de clãdiri noi la 2
ºcoli, respectiv pentru ªcoala
Gimnazialã Mircea Eliade (construirea unei clãdiri P+2 cu salã
de sport la parter, iar la etaj cu
sãli de curs, laboratoare ºi o bibliotecã) ºi pentru ªcoala
Gheorghe Þiþeica (construirea
unei sãli de sport), dotarea ºi
reabilitarea totalã a 4 grãdiniþe,
reabilitarea termicã a 3 grãdiniþe, 3 ºcoli ºi licee (ªcoala Generalã Mihai Viteazul, Liceul
Tehnologic Auto, Liceul de Industrie Alimentarã).
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Onoarea, carevasãzicã!

N

u þi se ia, þi se dã. Nu
se refuzã, fiind un titlu onorific, doar dacã
te numeºti Andrei Marga.
Dacã te numeºti ”doar” Tibi
Uºeriu, îl accepþi, însã declari
cuviincios cã nu te prezinþi la
solemnitate, ca ºi în cazul unui
cunoscut laureat Nobel. Nadia
Comãneci a acceptat sã vinã
din Statele Unite ºi sã meargã
la Buºteni ca sã-ºi ridice titlul
de cetãþean de onoare, care sigur i-a lipsit atunci când, la
Montreal, tabela electronicã sa proþãpit în cifra 1 în loc sã
indice nota 10. Slatina ºi Caracalul, municipii cu ºtaif, nu
s-au trezit la timp ºi uite cã lea luat-o înainte micuþa staþiune de sub Caraiman. Gabriela
Firea, dupã ce public a nimerit-o prost cu Simona Halep,
þine sã se revanºeze cu actriþa
Maia Morgenstern ºi canoistul
Ivan Patzaichin, fãrã, desigur,
a mai cãlca pe Naþional Arena. Cea care semneazã ºtirea
de presã nu avea nici umbrã de
îndoialã, ”decizia va fi luatã în
ºedinþa Consiliului General al
Municipiului Bucureºti din
data de 23 august”. Ni se reaminteºte, motivaþional, cã
Maia Morgenstern s-a fãcut remarcatã prin rolurile încredinþate în filmele ”Cel mai iubit
dintre pãmânteni”, ”Balanþa”
ºi ”Patimile lui Hristos”. Mã
întreb ce s-o fi întâmplat cu
Medeea, Sarah ºi Doamna
Mansfeld, doar n-or fi fost retrogradate de Firea ºi de Consiliu. Oricum, e uºor sã ne imaginãm eventualele discuþii dintre membrii CGMB privitor la

arta regizoralã etalatã de ªerban Marinescu, Lucian Pintilie ºi Mel Gibson, pânã sã se
ajungã punctual la meritele indiscutabile ale viitoarei cetãþene de onoare Maia Morgenstern. Ivan Patzaichin, canoist
de legendã, cu statuie ridicatã
de clubul Dinamo ºi distins cu
Ordinul Olimpic de Argint, îºi
va completa ºi el puzzle-ul de
celebritate cu titlul de cetãþean
de onoare al municipiului Bucureºti: de patru ori premiat cu
aur ºi de trei ori cu argint la Jocurile Olimpice de varã. Onorific sau simbolic, titlul atrage
ca un magnet sau, metaforic
spus, pâlpâie ºi dupã moarte.
Un primar din Dâmboviþa s-a
autopropus pe lista celor mai
destoinici fii ai localitãþii, ca ºi
cum s-ar fi acoperit de o glorie
invizibilã, dar glorie. La Galaþi,
moartea în sine nu a avut nicio
putere în faþa eternitãþii segmentului de viaþã ºi astfel se
face cã poetei Nina Cassian ”i
s-a înmânat” post-mortem cuvenitul titlu de cetãþean de
onoare. Nu e o noutate. Traian
Demetrescu ”a trebuit sã moarã” în 1896, pentru ca oficialitãþile Craiovei sã-l bage în seamã abia în 2006. Pe Mihai Viteazul,”de sãrea pe ºapte cai/
ºi striga Craiova vai!”, nici atât.
La greci, Socrate o fi trãind sã
fie, dacã nu murind sã fie, cetãþean de onoare al Atenei?
Immanuel Kant, cetãþean de
onoare al încercatului Konigsberg? Hotãrât lucru, ºi Viteazul, ºi Socrate, ºi Kant ar avea
cãlãtoriile gratuite pe liniile de
transport locale.
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CULTURÃ
de Valentin Zarea

U

ltima donaþie, prin
care se urmãreºte recuperarea valorilor
culturale ºi ºtiinþifice româneºti din afara þãrii, provine
de peste Ocean, de la Andrei
ªerban, care a pãrãsit România în 1969. Prin bunãvoinþa
donatorului, la Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” vor ajunge în
perioada urmãtoare numeroase mãrturii ale vieþii culturale din exil: afiºe, cãrþi,
note personale în legãturã cu
diferite spectacole de teatru
ºi operã, caiete de regie, indicaþii din timpul repetiþiilor,
materiale pregãtitoare, fonduri documentare pentru
spectacole, numeroase interviuri apãrute în diverse publicaþii prestigioase, cronici
ºi extrase din presa internaþionalã, fotografii personale
ºi profesionale, corespondenþã, casete VHS, DVD-uri,
CD-uri, precum ºi alte bunuri
culturale ºi obiecte personale. „Am auzit despre Muzeul
Exilului de la academicianul
Basarab Nicolescu, care a
avut ideea sã-mi propunã sa
donez o mare parte din arhivele personale. Domnia sa
mi-a descris în termeni extrem de entuziaºti oferta care
i s-a fãcut de cãtre Biblioteca Aman din Craiova pentru
a participa la înfiinþarea Muzeul Cãrþii ºi Exilului Românesc, o iniþiativã în premierã
în România. Iniþiativa mi s-a
pãrut binevenitã. Cei care
sunt interesaþi de activitatea
mea de peste jumãtate de secol în SUA ºi în lume vor
avea acum posibilitatea sã
cerceteze direct toate documentele donate: zeci de spectacole surprinse pe peliculã,
fotografii ºi afiºe de salã,
foarte multe reviste ºi ziare
care cuprind cronici de spectacole realizate, dar ºi înscrisuri ºi documente despre activitatea didacticã de la Columbia University, activitate
care sa întins pe parcursul a
26 de ani”, a declarat Andrei
ªerban.

Unul dintre proiectele deosebite implementate
de Consiliul Judeþean Dolj, Muzeul Cãrþii ºi
Exilului Românesc, o unitate care va funcþiona
în cadrul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman“, se anunþã de pe acum un punct
de reper pe harta culturalã a României. Astfel,
dupã fondurile de carte ºi colecþiile unor personalitãþi precum Mircea Eliade, Vintilã Horia sau
academicienii Basarab Nicolescu, Dan Berindei
ºi Dinu C. Giurescu, patrimoniul viitorului
muzeu, ce va avea sediul în Casa Dianu, monument istoric, se îmbogãþeºte cu impresionanta
colecþie donatã de Andrei ªerban - regizor de
teatru, operã ºi film, actor ºi profesor de actorie ºi regie, stabilit de aproape o jumãtate de
secol în Statele Unite.

Lucian Dindiricã ºi Andrei ªerban
ªerban ºi-a recãpãtat în România, în ultimele aproape trei decenii, notorietatea ºi respectabilitatea pe care impresionanta activitatea artisticã le-a impus la
nivel mondial. Cei care-l cunosc
pe Andrei ªerban, critici de teatru, regizori, actori, designeri,
prieteni ºi cunoºtinþe, cunosc în
detaliu ºi pasiunea pãtimaºã din
spatele talentului. Predispoziþia
cãtre viu ºi vibrant, curajul de
a-ºi asuma riscuri, de a fi în cãutarea necunoscutului, crearea
unui dialog mereu proaspãt între actori ºi spectatori, importanþa surprizei în teatru – iatã
câteva dintre intenþiile artistului. Andrei ªerban ne onoreazã
prin donaþia fãcutã. Mã bucur
nespus de mult cã patrimoniul
Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc se îmbogãþeºte cu o

nouã colecþie specialã. Celor
care vor sã pãtrundã în culisele
operelor regizate de Andrei ªerban, în mijlocul provocãrilor ºi
frãmântãrilor marelui regizor
mondial, le promitem materiale inedite. Îi mulþumim lui Andrei ªerban pentru opþiunea fãcutã pentru Craiova. Îl asigurãm
cã opera domniei sale va fi integratã rapid în circuitul cultural ºi artistic”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Muzeul Cãrþii ºi Exilului Românesc îºi afirmã în permanenþã vocaþia de platformã modernã de reunire, conservare ºi promovare pentru cele mai importante cãrþi, opere, documente,
obiecte de artã ºi sculpturã create de românii din afara Româ-

Lucian Dindiricã:
O donaþie care
ne onoreazã
„Puþin prezent în perioada
regimului comunist, Andrei

Casa „Dianu”
www.indiscret.ro
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Din Bucureºti
pe Brodway

Donaþia Andrei ªerban, pregãtitã sã vinã în þarã
niei. La momentul actual, patrimoniul Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc este alcãtuit din
urmãtoarele fonduri ºi colecþii
personale: acad. Basarab Nicolescu, Mircea Eliade, Vintilã
Horia, Paul Barbãneagrã, Leonid Arcade, Cicerone Poghirc,
ªerban Popa, Mircea Milcovitch, Maria Mesterou, Constanþa Buzdugan, Ileana Vulpescu, V. Veliman, acad. Dan
Berindei ºi acad. Dinu C. Giurescu.

Casa „Dianu“, o
bijuterie a Craiovei
Aºa dupã cum aminteam,
Muzeul Cãrþii ºi Exilului Românesc va funcþiona în Casa „Dianu“, un monument istoric ce
urmeazã a fi reabilitat ºi consolidat printr-un proiect accesat de
Consiliul Judeþean Dolj în cadrul Programului Operaþional
Regional 2014-2020, în valoawww.indiscret.ro

re de 4,6 milioane de euro. Astfel, instituþia condusã de Ion
Prioteasa reuºeºte, pe lângã înfiinþarea, la Craiova, a unui
muzeu unicat la nivel naþional,
salvarea unui imobil de referinþã
pentru Bãnie. Ridicat în anii
1900 de cãtre Tache Dianu,
magistrat, cu studii de Drept la
Bucureºti ºi Paris, imobilul de
pe strada 24 Ianuarie este unul
dintre puþinele care, în proporþie de 90%, pãstreazã elemente
de arhitecturã ºi de interior din
timpul în care a fost construit.
Încãperile clãdirii, de un rafinament ºi o eleganþã comparabile
cu cele ale Muzeului de Artã
„Jean Mihail“, au intrat într-un
amplu proces de reabilitare,
care va pãstra elementele arhitectonice. La finalul lucrãrilor,
imobilul, cu un potenþialul istoric inestimabil, va fi astfel
valorificat prin redarea sa în circuitul cultural ºi turistic.

Andrei ªerban s-a nãscut în
21 iunie 1943 la Bucureºti. A
regizat, la vârsta de doar 13 ani,
„Nãpasta“ lui Caragiale, în care
a ºi jucat pe Ion Nebunu, o melodramã care anunþa parcursul
fulminant la care avea sã se înhame tânãrul regizor. Considerat, dupã fericita caracterizare a
lui Robert Brustein, important
critic ºi creator de teatru, „unul
dintre cei mai importanþi regizori de teatru din perioada postbelicã”, Andrei ªerban a absolvit, în 1968, dupã ºapte ani de
studiu, cursurile de actorie ºi
apoi regie la Institutul de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã
Bucureºti.
Pãrãseºte România în anul
1969, cu destinaþia finalã Statele Unite ale Americii. La doar
câþiva ani de la sosirea pe tãrâmul tuturor posibilitãþilor, Andrei ªerban era considerat de
New York Times unul dintre cei
mai buni regizori din America,
iar în 1977, dupã succesul cu
„Livada de viºini” pe Broadway, unul dintre cei mai impor-

tanþi regizori novatori din
lume. Montãrile ºi metodele lui Andrei ªerban au atras
admiraþia, curiozitatea ºi
simpatia lumii teatrale de
dincolo de Pacific. „Fragmente dintr-o trilogie anticã”, „Medeea”, „Agamemnon”, „Livada cu viºini”,
„Pescãruºul”, „Trei surori”,
„Maestrul ºi Margareta”,
„Avarul”, „Unchiul Vania”,
„Regele cerb”, „Femeia
ªarpe”, „Umbrele din Cherbourg”, „Sganarelle”, „Femeia îndãrãtnicã”, „Lysistrata”, „Pericles”, „Merchand of Venice” ºi „A douãsprezecea noapte”, sunt
doar câteva dintre punerile
în scenã care l-au transformat pe Andrei ªerban într-o
veritabilã stea a teatrului
mondial contemporan.
Între 1977 ºi 1978 a predat la Yale Drama School,
iar între 1980-1989 a predat
cur-suri de regie ºi actorie la
Advanced Theatre Training
Institute (Harvard). Dupã
experienþa ca director al Teatrului Naþional Bucureºti
(1990-1993), interval în care
a reuºit sã revitalizeze ºi
reinventeze vetustul teatru
bucureºtean, Andrei ªerban
s-a întors în Statele Unite ale
Americii unde, în 1992, a
primit catedra de artã teatralã de la Columbia University, cumulând cu aceeaºi ocazie ºi funcþia de director la
Oscar Hammestein II Center for Theatre Studies.
Dupã anul 2000, Andrei
ªerban a colaborat activ cu
mai multe teatre din România ºi continuã sã organizeze numeroase ateliere ºi
conferinþe naþionale pe teme
artistice. Doctor Honoris
Causa al Universitãþii
„Babeº-Bolyai“ din Cluj ºi
al Universitãþii de Arte
„George Enescu” din Iaºi,
Andrei ªerban a fost distins
în 2008 cu Ordinul Na-þional „Steaua României” în
Grad de Mare Cruce pentru
întreaga sa carierã artisticã.
5 - 11 septembrie 2018
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P

mit la redacþie:
„Lansarea Partidului coincide cu aniversarea a 5 ani de la
începerea protestelor de solidaritate cu Roºia Montanã, cunoscute sub numele de «Toamna
Româneascã», împotriva proiectului minier pe bazã de cianuri impus în localitate de compania RMGC.
Partidul Democraþiei ºi Solidaritãþii – Demos este braþul
politico – electoral al Platformei
apãrute în octombrie 2016, care
promoveazã echitatea, solidaritatea, egalitatea de ºanse, lupta
împotriva sãrãciei, injustiþiei ºi

inegalitãþii sociale ºi economice.
Considerãm cã într-o þarã în
care puterea politicã ºi economicã aparþine unui grup restrâns
de oameni, datoria noastrã este
sã reconstruim societatea de la
bazã, plecând de la oameni,
drepturile, nevoile ºi aspiraþiile
lor. Astãzi suntem cu un pas mai
aproape de acest þel. Astãzi lansãm, la Roºia Montanã, un spaþiu al solidaritãþii, al democraþiei ºi luptei pentru drepturile
fundamentale ale omului: Partidul Democraþiei ºi Solidaritãþii – Demos”.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Masa caldã în ºcoli –
un proiect ce meritã
generalizat

M

asa caldã în ºcoli
este un proiect de
spre care ALDE a
vorbit de la începutul înfiinþãrii sale. Faptul cã acest proiectpilot exista ºi dã roade este un
merit incontestabil al actualei
guvernãri PSD-ALDE. Programul-pilot a creat condiþii
pentru scãderea abandonului
ºcolar - o problemã care devenise acutã ºi care este înca una
majorã.
Nu am auzit voci din opoziþie care sã salute ºi sã încurajeze continuarea ºi perfecþionarea acestui program în toþi
aceºti trei ani din urmã. Dimpotrivã, nu puþine au fost vocile opoziþiei care îl contestau
ca fiind ineficient, ba chiar inutil.
Programul pilot „Masa caldã în ºcoli” prevede acordarea
unei mese calde copiilor din 50
de grãdiniþe ºi ºcoli ca o prima
fazã pentru generalizarea sa.
Acum, când guvernul se pregãteºte sã continue (prin lansarea unui proiect de OUG)
acest program pentru a-l perfecþiona ºi extinde apoi la nivelul întregii þãri în condiþii de
maximã siguranþã pentru elevi,
(re)apar vocile apocaliptice
care contestã prelungirea proiectului-pilot, invocând nevoia generalizarii sale.
La acest moment, vorbim de
proiectul unei ordonanþe de

urgenþã pusã în dezbatere.
Tocmai de aceea este pusã în
dezbatere, pentru a se veni cu
observaþii ºi soluþii de îmbunãtaþire a proiectului. Sã sperãm cã aceste observaþii vor fi
unele de fond întemeiate pe argumente solide ºi nu pe unele
politicianiste.
Cei care criticã din start
aceastã OUG ar trebui sã vadã
cã în cuprinsul ei scrie clar cã
primãriile de care aparþin ºcolile din program vor primi
„sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat”,
pentru a plãti masa.
Banii pot sã fie suplimentaþi
din venituri proprii ale primãriilor sau din alte surse de finanþare, dacã membrii consiliului local stabilesc o valoare
zilnicã mai mare decât cea prevãzutã prin OUG sau dacã se
majoreazã numãrul de copii în
ºcolile din program, în timpul
anului ºcolar.
ALDE îºi doreºte ca acest
program sã fie generalizat. El
meritã sã fie generalizat. Se
vor analiza lucrurile cu atenþie ºi în urma dezbaterii se vor
trage concluziile necesare.
Din pãcate, în loc sã fie
abordat constructiv, acest proiect de succes este atacat intenþionat acum, la început de
an ºcolar, pentru a se crea impresia de lipsã de preocupare
a guvernului. Nimic mai fals!

Publicitate

rima zi din septembrie
aduce pe scena politicã
româneascã un nou
partid: Partidul Democraþiei
ºi Solidaritãþii – Demos, care
ºi-a anunþat înregistrarea oficialã într-o localitate emblematicã
pentru istoria recentã a României: Roºia Montanã. Din platforma Demos, devenitã acum
partid politic, fac parte ºi un
grup de intelectuali craioveni,
cât ºi alþi cetãþeni din zona Olteniei, pe care îi unesc idealurile de bazã ale acestui partid:
solidaritatea, echitatea socialã,
apãrarea drepturilor tuturor cetãþenilor vulnerabili, aºa cum
rezultã ºi din comunicatul pri-

Un nou partid pe scena
politicã româneascã:
Partidul Democraþiei
ºi Solidaritãþii – DEMOS

5 - 11 septembrie 2018
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Eliza Peþa-ªtefãnescu, deputat PSD
de Dolj: „Craiova va fi legatã de Sofia
printr-o linie feratã de mare vitezã”

E

ste vorba despre linia feratã de mare vitezã Bucureºti-Craiova/ SofiaTimiºoara/ Belgrad-Cluj/ Budapesta, o investiþie deosebit de
importantã, incusã în Master
Planul de Transport.
„Craiova va fi legatã de Sofia printr-o linie feratã de mare
vitezã. Aceasta va reduce, în
primul rând, timpul petrecut pe
drum de cãtre cãlãtori. Ceea ce
mi-am dorit, ca parlamentar de
Dolj, este ca oamenii din Craiova ºi din judeþ sã poatã sã aibã
acces rapid, cu un transport de

www.indiscret.ro
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calitate, cãtre locurile pe care
doresc sã le viziteze, indiferent
de motiv ºi cu ce scop. Astfel,
Craiova va fi legatã de Bucureºti, Sofia, Timiºoara, Belgrad,
Cluj ºi Budapesta, ceea ce înseamnã orizonturi deschise ºi
noi oportunitãþi. Totodatã,va fi
încurajatã atragerea turiºtilor,
dar ºi a investitorilor, prin crearea de sectoare specializate, cât
ºi a celor care doresc sã lucreze
în România, în domeniile dezvoltate deja sau care vor fi în
curs de dezvoltare. Consider cã
investiþia este una binevenitã ºi

Publicitate

Guvernul României a
adoptat, la sfârºitul lunii
august, o hotãrâre ce
priveºte aprobarea unor
investiþii strategice, care
urmeazã sã fie pregãtite
ºi atribuite în parteneriat
public-privat. Printre
acestea, se aflã ºi o linie
feratã de mare vitezã ce
leagã Craiova de capitala Bulgariei, într-o reþea
în care se regãsesc poli
de dezvoltare din þarã ºi
din strãinãtate.

9

cã va atrage cu sine numai lucruri bune pentru zona noastrã”, a punctat deputatul PSD
de Dolj, Eliza Peþa-ªtefãnescu.
Linia feratã de mare vitezã are o lungime de aproximativ 1.275 de kilometri ºi
urmeazã sã fie operatã de
cãtre operatorul privat desemnat pe o perioadã de 49
de ani. În acest timp, investitorul respectiv va obþine venituri atât din taxa de utilizare a cãii ferate ºi din operare,
cât ºi din subvenþiile acordate de stat.
„Necesitatea acestei investiþii ºi realizarea ei sunt deosebit de importante, cu atât
mai mult cu cât vorbim despre o alternativã la transportul cu autovehiculele. Într-o
lume în care poluarea ridicã
atât de multe probleme, iatã
ca aceastã linie de cale feratã de mare vitezã ar fi una
dintre soluþii pentru zona
noastrã. Gândiþi-vã câte persoane, poate, parcurg distanþele dintre oraºele de pe ruta
acestei linii ferate ºi ce impact ar avea dacã fiecare ar

renunþa la automobilul personal pentru realizarea cãlãtoriei. Vorbim, deci, ºi despre
economisirea de timp, despre
încurajarea turismului, a investiþiilor ºi a forþei de muncã, dar ºi despre protecþia mediului”, a mai precizat deputatul PSD de Dolj, Eliza Peþaªtefãnescu.
Alãturi de acest proiect vital pentru Craiova, Guvernul
României a mai aprobat, în
primãvara anului acesta, un
alt proiect important pentru
zonã, în primul pachet de investiþii strategice care vor fi
realizate tot prin parteneriat
public-privat. Este vorba despre Autostrada Bucureºti Craiova - Calafat - DrobetaTurnu Severin – Lugoj, denumitã ºi „Autostrada Sudului“,
în lungime de aproximativ
550 kilometri. Aceasta va asigura conectivitatea între Bucureºti ºi graniþele de sud ºi
de vest ale României, cu Bulgaria prin intermediul podului de la Calafat, respectiv
Serbia, implicit cu sudul ºi
vestul Europei, traversând
zona istoricã a Olteniei.
5 - 11 septembrie 2018

Parohia Mãdulari - tabãrã pentru tineri
la Mãnãstirea Turnu

Indiscreþii de Vâlcea

n perioada 29-31 august,
cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, prin Sectorul Învãþãmânt
ºi Activitãþi cu tineretul, Parohia Mãdulari din Protoieria Drãgãºani a organizat o tabãrã pentru tineri la Mãnãstirea Turnu.
Beneficiari au fost 34 de copii care participã la proiectele
catehetice ºi sociale ale parohiei. Tabãra a fost organizatã în
parteneriat cu Asociaþia Comunitarã BEICA Mãdulari ºi elevii clasei a XI-a a Liceului Teoretic Mãciuca, coordonaþi de
doamna Anca Sichigea. Copiii
au participat la Sfânta Liturghie,
au vizitat mãnãstirile Antim,
Turnu, Cozia, Ostrov ºi au mers
în pelerinaj la Mãnãstirea Stãniºoara. În cadrul întâlnirilor
duhovniceºti, pãrintele Daniel

Î

Cu ºi fãrã incidente
Zilele trecute, USR Vâlcea a depus fãrã incidente la
Primãria Râmnicu Vâlcea
8590 de semnãturi pentru
iniþiativa de modificare a
Constituþiei „Fãrã Penali în
funcþii publice”. Liderul
USR Vâlcea, Andrei Gheorghiu, a declarat cã primarii
din Vlãdeºti ºi Berislãveºti
au refuzat sã primeascã dosarele. În judeþul Vâlcea sau strâns circa 14.000 de
semnãturi, potrivit lui
Gheorghiu.

Pardon!
Aoleu!!! Se aude cã Roxana Cãlina Roºu, consilierul
judeþean liberal care a votat

recent alãturi de PSD un proiect de hotãrâre, ar fi primit
de undeva, „de sus”, un SMS
terifiant: „C..vã ai fost, c..vã
ai rãmas!” Pardon!

Interimarul
va candida
Actorul Octavian Costin,
manager l interimar al Teatrului Anton Pann, spune cã
va candida din nou la concursul organizat pentru „titularizarea” pe acest post. La încercarea anterioarã a obþinut
6.52, aºadar foarte aproape
de 7, nota de trecere. Octavian Costin are 27 de ani ºi
este „pariul pe tinereþe” al
preºedintelui CJ Vâlcea,
Constantin Rãdulescu.

Sichigea a susþinut catehezele
„Rolul Sfintelor Taine în viaþa
creºtinului” ºi „Sfânta Bisericã,
poartã cãtre cer”, acestea fiind

continuate cu alte activitãþi educative ºi ludice.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Vânzãri record de
abonamente la meciurile
SCM Râmnicu Vâlcea

de Marielena Popa

Pe 13 octombrie,
meci SCM Râmnicu
Vâlcea-CSM Craiova
Joi, 13 septembrie a.c, începând cu ora 17.30, va avea loc
la Râmnicu Vâlcea derbiul SCM
Râmnicu Vâlcea-CSM Craiova,
în cadul Ligii Florilor. „Îi invitãm pe vâlceni sã vinã la Sala
Sporturilor Traian în numãr cât
mai mare ºi ne bucurãm cã abonamentele la meciurile de acasã ale echipei s-au vândut atât
de bine. Cu ocazia partidei cu
CSM Craiova vom face ºi prezentarea Supercupei României
pe care fetele noastre au câºtigat-o recent. Acest meci ne oferã prilejul cã ne corectãm eventualele greºeli, în vederea me5 - 11 septembrie 2018
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ciului de Cupã EHF de pe 13
octombrie. Deci, peste o lunã,
avem primul meci de Cupã europeanã cu aceastã echipã, organizat la Râmnicu Vâlcea”, a
mai spus Marius Þuca. Fetele
antrenate de Florentin Pera se
vor duela atunci cu Kastamonu
Belediyesi GSK (Turcia).
Abonamentele pentru meciurile SCM sunt valabile atât în
jocurile oficiale din campionat,
cât ºi în Cupa EHF. Acestea se
pot procura de la Stadionul 1
Mai (biroul contabilitate), în
intervalul orar 9-15. Un abonament în sectorul B costã 400 lei,
un abonament în sectoarele sector A, B, C se vinde cu 200 lei,
iar un abonament pentru pensionari costã 100 lei. Preþul unui
bilet la meciurile din campionat
va fi de 10 lei.

Publicitate

Abonamentele la meciurile susþinute de echipa de handbal
SCM Râmnicu Vâlcea pe teren propriu se vând ca pâinea caldã. „Într-o singurã sãptãmânã am vândut abonamente de
25.000 de lei”, a declarat Marius Þuca, managerul general al
SCM. Acesta a oferit detalii ºi despre cel mai apropiat meci de
acasã al fetelor, programat pe 13 septembrie, precum ºi despre
marele meci din Cupa EHF care va avea loc pe 13 octombrie la
Râmnicu Vâlcea.

www.indiscret.ro

Conferinþã regionalã dedicatã
cancerului bronhopulmonar,
gãzduitã de UMF Craiova
pttembrie
În perioada 7-8 sep

Cancerul bronhopulmonar este recunoscut ca una dintre cele
mai agresive forme de
cancer, cu o evoluþie
foarte rapidã, rata de
supravieþuire la 5 ani
fiind de numai 15%. În
plus, conform studiilor, peste 75% dintre
pacienþi se prezintã la
medic în stadiu inoperabil, ºansele de
supravieþiurie fiind
foarte mici. În cadrul
celei de IV-a ediþii a
Conferinþei Regionale
de Cancer Bronhopulmonar, ce va avea loc
între 7-8 septembrie la
Craiova, va fi adusã în
atenþie o temã extrem
de importantã - „Managementul de caz al
pacientului cu cancer
bronhopulmonar de la
diagnosticul în cabinetul medicului de
familie la servicii
paliative.

de Cancer bronhopulmonar.
Datoritã prezenþei din ce în ce
mai numeroase a participanþilor
interesaþi de noutãþile din diagnosticul ºi tratamentul cancerului bronhopulmonar, am considerat necesarã extinderea timpului alocat conferinþei de la o
manifestare de o zi ia o manifestare extinsã, pe parcursul a
douã zile. Ne dorim în continuare o participare a lectorilor de
peste hotare ºi în acest sens
avem confirmarea unei noi participãri a domnului prof.dr. Horia Sîrbu, ºeful Clinicii de Chirurgie Toracicã din Erlangen
(Germania) ºi am lansat invitaþia ºi pentru colegii din þãrile
vecine, din Serbia ºi Bulgaria”,
a declarat noul manager al Spitalului Judeþean de Urgenþã Craiova, dr. Alin Demetrian ºi coordonatorul ºtiinþific al evenimentului.

Depistarea precoce
a cancerului
bronhopulmonar,
o prioritate
Conferinþa regionalã de Can-

cer Bronhopulmonar, ediþia a
IV-a, îºi propune sã devinã un
cadru de dialog între cadre medicale cu specialitãþi clinice ºi
chirurgicale, dar ºi paraclinice.
„Printre noutãþile cu caracter
foarte practic apãrute în urma,
dar mai ales datoritã ediþiilor
anterioare, meritã menþionatã
înfiinþarea ºi funcþionarea cu
regularitate a primei Comisii
Multidisciplinare de Patologie
Toracicã (CMPT) din regiunea
Oltenia, în cadrul Clinicii de
Chirurgie Toracicã a Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, dar cu posibilitatea participãrii tuturor medicilor din
specialitãþile interesate. Vã aºteptãm cu drag la cea de-a IV-a
ediþie a Conferinþei Regionale
(Oltenia) de Cancer Bronhopulmonar”, a mai spus Alin Demetrian.
În cadrul sesiunilor interdisciplinare vor fi furnizate de specialiºtii prezenþi la eveniment
informaþii specializate în vederea depistãrii precoce a cancerului bronhopulmonar care, de
cele mai multe ori, este descoperit în stadii depãºite din punct

de vedere terapeutic, precum ºi
facilitarea unui context favorabil de comunicare între specialiºtii din diferite arii implicate
în diagnosticul, tratamentul ºi
monitorizarea pacienþilor cu
cancer bronhopulmonar, în vederea îmbunãtãþirii accesului
rapid la un tratament multidisciplinar.

Printre lectorii care
au confirmat prezenþa
se numãrã:

Prof.univ.dr. Horia Sîrbu,
ºeful Clinicii de Chirurgie Toracicã din Erlangen (Germania)
Prof. univ. dr. Gabriela Jimborean, pneumolog – Seful Sectiunii de Cancer Pulmonar al
SRP
Prif.univ. dr. Floarea Mimi
Niþu – medic pneumolog, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Craiova
ªef Lucr. Dr Michael Schenker – medic oncologie medicalã
ªef Lucr. Mihai Olteanu –
medic pneumolog, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie
Craiova
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ACTUALITATE
dr. Memu Eustatiu – chirurgie toracicã, Drobeta Turnu Severin
dr. Elena Vlad – medic pneumolog, Târgu Jiu
dr. Dalida Mosorescu – medic de familie, Craiova
dr. Mariana Chirca – medic
oncolog, Craiova
dr. Dorin Vancea – medic
pneumolog, Oradea
dr. Cristina Petria – medic
oncolog,Spitalul Municipal Caracal
dr. Cristina Cãlãraºu – medic
pneumolog, Craiova
dr. Magdalena Ciobanu –
pneumolog – centrul Stop Fumat
dr. Rene Ilia – medic rezident
chirurgie toracica, Craiova
psih. Adrian Costin Calomfirescu – psiholog, Bucureºti
Evenimentul este creditat cu
9 puncte EMC pentru medici si
10 puncte EMC pentru asistenþi,
iar programul se va desfãºura
vineri, 7 septembrie , în intervalul 13:30 – 20.00 ºi sâmbãtã,
8 septembrie, în intervalul
10:00 – 17:00.
Înscrierile sunt deschise pe
http://houston.ro/cancer-bronhopulmonar/

inând cont cã diagnosticarea precoce a acestui
tip de cancer reprezintã
una dintre principalele provocãri pentru domeniul medical în
prezent, aducerea în dezbatere
a rolului pe care medicina primarã îl poate avea în acest context este extrem de importantã
ºi, în plus, având în vedere rata
micã de vindecare a acestui tip
de cancer, discuþiile privind accesul pacientului la serviciile
paliative la noi în þarã devin o
necesitate.
Faþã de ediþiile anterioare,
care au fost organizate pe perioada unei singure zi, Conferinþa regionala de Cancer Bronhopulmonar din acest an se va
desfãºura pe perioada a 2 zile,
pe parcursul cãrora sunt aºteptaþi sã susþinã prezentãri lectori
de excepþie din þarã ºi strãinãtate.
„În perioada 7-8 septembrie
2018, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Craiova, Asociaþia pentru Chirurgie Toracicã
Modernã în Craiova, împreunã
cu Houston NPA organizeazã la
Craiova cea de-a IV-a ediþie a
Conferinþei regionale (Oltenia)

Þ
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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.
raºul Horezu din judeþul Vâlcea sãrbãtoreºte
în aceastã sãptãmânã
531 de ani de la prima atestare documentarã a localitãþii. ªi
în acest an, sãrbãtoarea se desfãºoarã sub genericul „Zilele
oraºului Horezu”, eveniment
aflat la cea de XIV-a ediþie.
Administraþia localã organizeazã în perioada 05-08 septembrie un complex de manifestãri.

Miercuri,
05 septembrie

Sala de spectacole a Casei de
culturã „Constantin Brâncoveanu” Horezu
Ora 14:00 – ªedinþa festivã a
Consiliului local Horezu urmatã de simpozionul „Suflet de
Horezean”.

Vineri, 07 septembrie
Centrul oraºului Horezu
Ora 20:00 – Spectacol artistic cu Taraful CROMATIC
BAND.
5 - 11 septembrie 2018
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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.

Sâmbãtã,
08 septembrie

Centrul oraºului Horezu
Ora 08:00 – 21:00 - Târg de
meºteºuguri tradiþionale;
Ora11:00 - Parada portului
popular românesc însoþitã de
fanfarã;
Ora12:00 – Deschidere oficialã, alocuþiuni rostite de invitaþi;
Ora 12:15 - Premierea cuplurilor care aniverseazã 50 de ani
ºi 60 de ani de la cãsãtorie ºi a
tinerilor elevi care au obþinut rezultate deosebite la examenele
de capacitate ºi bacalaureat;
Ora 13:00 – Program folcloric susþinut de ansamblurile invitate;
Ora 19:00 – Premierea câºtigãtorilor competiþiilor sportive;
fotbal, ºah, tenis de câmp, table;
Ora 20:00 – Spectacol extraordinar – ELENA GHIÞULESCU, GILIANA RÃDOI, BAMBY;
Ora 23:00 – Foc de artificii

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
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amul
Progr
ogramul
aşului Hor
ezu
Oraşului
Horezu
Zilelor Or

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

„Dolju-n bucate” face popas la
Afumaþi, în Dolj, de Ziua comunei
C

onsiliul Judeþean Dolj,
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj ºi Primãria ºi Consiliul
Local Afumaþi vã invitã sâmbãtã, 8 septembrie 2018, de la
ora 15:30, la Ziua comunei,
celebratã în zi sfântã, Naºterea
Maicii Domnului sau Sfânta
Maria Micã.
Pofta de joc ºi voie bunã vine
sâmbãtã la Afumaþi cu o masã
tradiþionalã sub genericul
„Dolju-n bucate“, la pregãtirea cãreia vor participa gospodine din comuna gazdã, dar ºi
din localitãþile Urzicuþa, Carpen
ºi Bârca.
Ca ºi la ediþiile anterioare ale
proiectului „Dolju-n bucate“,
fiecare comunitate ruralã participantã la eveniment se va reprezenta prin preparate specifice
acestui judeþ, pregãtite ca-n vremea bunicilor, cu ce are omul
satului în gospodãria proprie.
Pentru prima datã dupã
aproape 20 de ani, þestul tradiþional va fi repus în valoare de
comunitatea localã, atât prin
proiecþia filmului „Întoarcerea
þãstului la vatrã“, realizat de
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj cu sprijinul
Primãriei Afumaþi, cât ºi prin

folosirea lui pentru coacerea
pâinii (azima mânjitã cu roºii).
Lângã bucate se vor aºeza în

expoziþie frumoase covoare olteneºti, pãstrate încã în unele
gospodãrii, moºtenire de la ge-

neraþiile trecute, din vremuri în
care femeile aveau rãzboaie de
þesut, iar cât era iarna de lungã
lucrau covoare ºi carpete fie pentru uz casnic, fie pentru zestre.
Oaspeþii evenimentului Ziua
comunei Afumaþi vor putea participa ºi la lansarea cãrþii „Divertismentul de week-end“ de
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Constantin Preda, iar de la ora
16:00 pânã spre miezul nopþii
se vor delecta cu muzica soliºtilor Olguþa Berbec, Sanda Argint, Marian Medregoniu, Gabriela ºi Soriana Mitre, Irina
Iliescu, Camil Atanase, ºi a celebrei trupe Compact.

Încep înscrierile pentru proiectul
„Învãþãm la bibliotecã”
Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” dã startul
înscrierilor în cadrul
proiectului „Învãþãm
la bibliotecã”. Aflat la
cea de-a doua ediþie,
proiectul reuneºte
cursuri ºi activitãþi
educative dedicate
elevilor din ciclurile
primar ºi gimnazial.
Astfel, bibliotecarii
vor desfãºura cursuri
ºi ateliere de limba
englezã ºi limba
spaniolã, activitãþi
care vor reuni noþiuni
de limbã ºi civilizaþie.

L

ista activitãþilor ºi serviciilor viitoare rãmâne
deschisã, motiv pentru
care toþi cei interesaþi de implewww.indiscret.ro

mentarea unui atelier educativ
în cadrul proiectului sunt invitaþi la bibliotecã, la serviciul
Depozit General ºi Sãli de lecturã, în vederea realizãrii unui
acord-parteneriat de voluntariat.
Cursurile se adreseazã elevilor din ciclurilor primar ºi gimnazial, iar în funcþie de pregãtirea celor înscriºi, se va lucra
la un nivel mediu sau pentru începãtori. În mod tradiþional, întâlnirile se vor desfãºura în fiecare zi de vineri, primele cursuri fiind programate începând
cu data de 21 septembrie. Pânã
la aceastã datã, lista înscrierilor este deschisã. La sfârºitul
perioadei de instruire, copiii
vor primi certificate de participare.
„Prima ediþie a proiectului
„Învãþãm la bibliotecã” a fost
una de succes, pãrinþii declarându-se mulþumiþi de rezulta-

tele celor mici, iar copiii demonstrând entuziasmul prin
prezenþa numeroasã de-a lungul întâlnirilor care s-au desfãºurat pe întregul semestru
ºcolar. Venim cu aceeaºi propunere de învãþare prin joacã
ºi interactivitate, participanþii
fiind încurajaþi sã se exprime
ºi sã participe activ la ateliere
pentru a dezvolta creativitatea
ºi capacitatea de învãþare. Ca
toate activitãþile desfãºurate
de bibliotecã, înscrierea ºi participarea se fac în mod gratuit”, a declarat Sofia Cercel,
bibliotecarul responsabil de
proiect.
Atelierele ºi cursurile proiectului se vor desfãºura în cadrul
Serviciului Depozit General ºi
Sãli de lecturã, locul în care cei
interesaþi se pot înscrie zilnic,
de luni pânã vineri, în intervalul orar 8.30 – 19.00.
5 - 11 septembrie 2018
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Asociaþia
de proprietari
este operator de
date personale
n consecinþã, trebuie sã
þinã aproape ºi legislaþia
de protecþie a datelor, în
centrul cãreia se aflã Regulamentul general privind protecþia datelor (GDPR). Încã din
vremea Legii nr. 677/2001, Autoritatea Naþionalã de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP)
a îndrumat asociaþiile care
monteazã sisteme de supraveghere în blocuri sã respecte legea. Mai mult, le-a fãcut asociaþiilor ºi un ghid de respectat
care rãmâne, chiar ºi în era
GDPR, încã actual în numeroase privinþe. Completat cu regulamentul european, poate sã
ajute asociaþiile sã fie în acord
cu legislaþia de protecþia datelor.

Î

Temeiul de
prelucrare
a datelor: interesul
legitim. Dar de ce
e important?
Cum asociaþia este operator
în acest context, care ar fi temeiul în baza cãruia se face
prelucrarea de date aici? Consimþãmântul luat de la locatari
(care ar putea fi oricând retras,
conform GDPR)? Interesul le-

A
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Supravegherea la bloc ºi GDPR
gitim? Vreo prevedere legalã?
Un contract între asociaþie ºi
locatarii? Din toate punctele de
vedere, ar fi vorba de un interes
legitim (în securizarea proprietãþii ºi siguranþa locatarilor ºi
bunurilor lor).
Dar, pentru cã atunci când
interesul legitim este ales temei,
trebuie pus în balanþã cu drepturile celor vizaþi de prelucrãri
(aici, locatarii), e recomandabil
ca decizia de a monta camere
video sã fie luatã în urma unei
analize a necesitãþii: nu era posibilã sau nu s-a dovedit utilã o
mãsurã mai puþin intrusivã în
drepturile locatarilor? Pentru cã
supravegherea video este ºi va
rãmâne în continuare o atingere adusã vieþii private a celor
care sunt filmaþi.

Opoziþia locatarilor
la prelucrarea
datelor lor
personale
În ce mãsurã ar putea face
opoziþie un locatar faþã de sistemul de supraveghere video
montat în bloc, în contextul în
care nu mai doreºte ca datele
sale personale sã fie prelucrate
în acest mod? Discutabil, potrivit unui specialist. „Din
punctul meu de vedere, câtã
vreme camera video nu e pusã
cumva sã permitã sã se vadã în
apartamentul lui X când deschide uºa, iar clãdirea este una
în care scara blocului este proprietate comunã (sunt clãdiri
unde s-au fãcut altfel de aranjamente), atunci e greu de rãspuns pozitiv la un drept de opoziþie în cazul acesta”, spune

Alin Popescu, avocat specializat pe probleme de protecþia
datelor personale.

Câteva reguli de
respectat când se
monteazã camerele
ANSPDCP sublinia, în trecut,
cã tot supuse hotãrârii adunãrii
generale trebuie sã fie ºi condiþiile în care va funcþiona sistemul, nu doar decizia în sine de
a monta camerele. Prima grijã
trebuie sã fie legatã de alegerea
locului unde se vor monta (sã
nu fie poziþionate astfel încât sã
se vadã în apartamentul cuiva
ºi sã nu surprindã domeniul public). Apoi, Autoritatea recomanda montarea unui numãr
redus de camere. De asemenea,
locaþia de stocare a echipamentelor nu poate fi apartamentul
cuiva din bloc.

Cine are acces la
imagini, cât ºi cum
ar trebui stocate

tru spionarea vecinilor.

La ce nu ar trebui
folosite imaginile
de pe camere?
Continuând ideea de mai sus,
nu pot fi folosite decât în scopurile pentru care au fost montate. Din moment ce asociaþia a
stabilit necesitatea unui sistem
video pentru motive de siguranþã ºi securitate, cum s-ar încadra în acest interes legitim ideea de a spiona vecinii sau de a
folosi imaginile pentru a vedea
câþi intrã ºi câþi ies din cutare
sau cutare apartament?

Drepturile
locatarilor
Legislaþia de protecþia datelor le recunoaºte persoanelor
vizate de prelucrãri mai multe
drepturi specifice. Multe dintre
ele se transpun ºi în cazul de

faþã. În primul rând, locatarii
au dreptul de acces la datele
prelucrate. Dar numai la datele care îi privesc pe ei, nu ºi
pe alþii. Atunci când se monteazã sistemul de supraveghere, asociaþia trebuie sã facã o
informare cãtre toþi cei din
bloc, în legãturã cu datele
personale ce vor fi prelucrate
în acest fel.
De asemenea, au dreptul sã
li se rãspundã la solicitãri de
cãtre asociaþia de proprietari.
Cei nemulþumiþi, care considerã cã supravegherea se face
cu încãlcarea legislaþiei de
protecþia datelor, trebuie sã
ºtie cã au tot timpul deschisã
calea unei sesizãri la
ANSPDCP.
C.A. Coltuc

În primul rând, pãstrarea datelor personale prelucrate nu se
poate face pentru perioade foarte lungi de timp. În trecut,
ANSPDCP recomanda asociaþiilor de proprietari ca perioada
de stocare a imaginilor sã nu
depãºeascã 20 de zile. Accesul
la imagini trebuie sã poatã fi
fãcut numai de cãtre câteva persoane, dinainte stabilite.
ANSPDCP recomanda, de asemenea, securizarea accesului
via internet, folosirea unor parole solide ºi accesarea doar
atunci când se produc evenimente care fac necesarã vizualizarea imaginilor. Deci, nu pen-

Lucrãri derulate de APAVIL SA în municipiul
Rm. Vâlcea în perioada 25 – 31 august 2018

PAVIL SA a desfãºurat
ºi în perioada 25 – 31
august 2018 o activitate intensã în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu
autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrãri de amenajare teren
prin betonare/asfaltare pe strada Regina Maria.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util, pierderile de apã potabilã pe strãzile: Andrei Mureºan nr. 11, Depozitelor - în faþa SOCOM,
Constantin Stãnciulescu nr. 22,
Feþeni nr. 32B/87A, Colonie
Nuci-baraca nr. 29, Poenari nr.
26 ºi Oituz nr. 16.
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POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor,
Bd. Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-a asigurat asistenþã tehnicã la adresele: Preot Gh. Veþeleanu nr. 14A, Aleea Nuci nr.
83, Drumul Gãrii nr. 58L;
- continuã lucrãrile de înlocuire reþea apã potabilã pe strada Petriºor nr. 108 ºi 108A;
- continuã lucrãrile pentru
reabilitarea reþelelor de apã
potabilã ºi branºamente pe
strãzile Carol I, Regina Maria,
ªtirbei Vodã, Gabriel Stoiano-

vici, Pãtraºcu Vodã ºi Mircea
Vodã;
- au fost ridicate la cotã cãminele de canalizare menajerã
pe Calea lui Traian nr. 332, str.
General Magheru - Bl. H ºi o
gurã de scurgere pe str. General Magheru – Bl. G;
- au fost montate ramã ºi capac carosabil cãmin canalizare
ºi s-a refãcut sufrafaþa carosabilã pe str. Matache Temelie ºi
Calea lui Traian - Bl. L;
- s-a refãcut suprafaþa carosabilã pe strãzile I.L. Caragiale
- Bl. A40/2, sc. A, Stolniceni nr.
282 ºi a fost refãcutã suprafaþa
pietonalã pe Aleea Bradului –
Bl. C4, sc. B;
- s-a continuat verificarea ºi

curãþarea gurilor de scurgere, a
cãminelor de canalizare menajerã ºi a colectoarelor, manual
ºi mecanizat;
- s-a adus la starea iniþialã suprafaþa carosabilã în zonele în
care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotã cãminele de canalizare menajerã tasate/deteriorate.
REÞELE DE CANALIZARE MENAJERÃ CURÃÞATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curãþarea ºi spãlarea
mecanizatã a reþelelor de canalizare menajerã la urmãtoarele
adrese: str. Ferdinand nr.
38A,Bl. O7; str. Banu Mãrãcine nr. 53, nr. 35; str. I.C. Brãtianu – Bl. A65, sc. C; str. Go-

ranu nr. 18; str. Carol I - Bl.
D2, sc. A ºi sc. B; str. Lucian
Blaga – Bl. A33, sc. A ºi sc. B;
str. Nicolae Iorga – Bl. A27/1;
str. Marin Preda – Bl. A28/2,
str. PLT.V. Olãnescu – Bl. C10;
str. Emil Avrãmescu – Bl. E, sc.
A; str. Eugen Ciorãscu – Bl.
A49.
10 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
aceastã perioadã au fost montate 10 apometre, dintre care 7
verificate ºi înlocuite ºi 3 montaje apometre noi ºi au fost realizate 15 lucrãri de intervenþie
la contoarele de apã rece montate în reþea. De asemenea, au
fost întocmite 5 avize tehnice ºi
un aviz de amplasament.
www.indiscret.ro

de Virgil Dumitrescu

Un transfer,
douã victorii
ºi Universitatea
revine pe drumul
spre titlu
Consideratã o pretendentã cu ºanse
reale la titlu, CS
Universitatea Craiova a avut un început
deloc fericit de
sezon. Cu doar o
singurã victorie în
primele cinci etape,
trupa lui Devis Mangia se strãduia sã-ºi
regãseascã forma
care a propulsat-o
pe podiumul Ligii I în
sezonul trecut. ªi,
taman când adversarii ei se pregãteau so scoatã din calcule,
Universitatea a
renãscut. Cu ºase
puncte în ultimele
douã etape ºi un
golaveraj de 8 la 1,
alb-albaºtri au urcat
pe locul al treilea în
clasament, la doar
un punct în spatele
CFR-ului ºi la trei de
FCSB.

s-au distrat ºi cu trupa lui Florin Bratu, reuºind sã câºtige la
scor de neprezentare. Un 3 la 0
care a consfinþit cea de-a treia
„dublã” pentru cãpitanul Alex
Mitriþã ºi primul gol, chiar în
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meciul de debut, pentru Elvir
Koljic, noul vârf al lui CSU.
ªi-aºa, în mai puþin de o sãptãmânã, Universitatea revine,
spectaculos, în lupta pentru
titlu.

spectatori! Prostia, ce altceva?,
se plãteºte. Pentru ca, pe 10 septembrie, sã mergem peste ”Vulturii” lui Krstajic, iar ”Orlovii”
ãºtia au constituit una din ”preocupãrile” noastre în materie de
fotbal. Mai nou, douã meciuri,
douã înfrângeri. În Rusia, cel
mai recent ºi complet reper, Serbia a bãtut Costa Rica (1-0,
Kolarov, AS Roma), dar a clacat cu Elveþia (1-2) ºi Brazilia
(0-2). Cu Elveþia a înscris Mitrovic (189 cm/83 kg), iar golul
fatal a cãzut în minutul 90, când
Shaquiri a preluat un balon din
propria jumãtate de teren ºi dus
a fost pânã la gol. Care sã fie
Shaquiri al nostru? Fãrã sã ne
împiedicãm în prezumþii, nu
ascundem cã Serbia dispune de
jucãtori înalþi, puternici, deosebit de agresivi, i-am urmãrit
doar. ªi România tocmai la fazele fixe este deficitarã. Plavii
mai au ºi buni executanþi la loviturile libere. În fine, axul lor
central Milenkovic-Tosic-Matic-Milivojevic (doi închizãtori
ºi doi fundaºi) va fi greu de rupt
ºi e de aºteptat, în ce-l priveºte
pe Contra, sã-ºi ia mãsurile care
se impun. Federaþia Românã de
Fotbal e înþesatã, spre lauda ei,
cu analiºti ºi practicieni care de
care mai doctoranzi. Dacã în
campionatul Ligii, discret tratat
de Gino, FRF mai mult contemplã, la naþionalã trebuie ”vorbit”. Creºtem tineri lângã tineri,
s-a ajuns la o inflaþie de speranþe, dar, când e sã aliniem bãrbaþi de careu, ne mulþumim cu
”Bine-ai venit, Babatunde!”

Clinica
veterinarã
veterinarã
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Start lansat
în Liga Naþiunilor

ouã partide tari, cu
Muntenegru (acasã) ºi
Serbia (în deplasare),
constituie debutul lansat al României în Liga Naþiunilor, ºi ea
la început de istorie. S-a cam
terminat cu meciurile amicale în
noul format impus de UEFA, iar
primul hit seducãtor ar fi cã
oferã acces spre Euro 2020.
Pentru aceasta, România, repartizatã prin tragere la sorþi în Divizia C, Grupa 4 (regulamentul
competiþiei e unul destul de stufos), trebuie sã termine pe primul loc în urma ”dublelor” cu
Muntenegru, Serbia ºi Lituania,
ºansa de a merge mai departe
fiind conferitã însã ºi de locul
2. De departe, în opinia specialiºtilor, inclusiv a selecþionerului Cosmin Contra, mai degrabã realist decât diplomat, favorita grupei e Serbia, de altfel singura din grupã care a participat
la Mondialul din aceastã varã.
ªi nu e puþin lucru. Piþi vede
România pe locul 2, dar Serbia,
o spun ºi brazilienii, nu e de
neînvins. La o analizã pertinentã existã ºi alte indicii care o dau
favoritã, în afara insolitei campanii din Est. Dacã le stã în putere, ”tricolorii” pregãtiþi de
Cosmin Contra trebuie sã uite
cã existã ºi un eventual loc secund pentru a prinde Euro 2020.
Forþând lucrurile, vom scoate
din calcul Muntenegru, de parcã nu Jovetic ºi ai lui ne-au luat
caimacul, cele patru puncte, la
ultimele preliminarii. ªi tocmai
cu Muntenegru începe balul, pe
7 septembrie, la Ploieºti. Fãrã

de Valentin Zarea
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emnalul revenirii
„magiei Magia“ s-a
dat la Voluntari, acolo unde juveþii au administrat
lanternei roºii o înfrângere usturãtoare. A fost 5 la 1 într-un
meci în care Bancu, fundaºul
de naþionalã al Universitãþii,
a reuºit un hattrick. A urmat
apoi meciul de acasã cu rivalii de la Dinamo. În faþa unui
stadion plin, aºa cum este mai
mereu la Craiova, alb-albaºtri
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O cãzãnãrie ilegalã,
blestemul comunei Vârtop
Sezonul prunelor ºi corcoduºelor este, în
general, motiv de bucurie pentru mulþi dintre
locuitorii din mediul rural. Nu ºi pentru mulþi
dintre cetãþenii din comuna doljeanã Vârtop
care au ghinionul sã se învecineze cu o
cãzãnãrie ce funcþioneazã ilegal de ani buni
ºi le transformã viaþa în chin, în special din
pricina mirosului emanat în procesul de
transformare a fructelor în þuicã. În ciuda
sesizãrilor repetate, nicio instituþie a statului
nu s-a implicat în rezolvarea acestei situaþii.

C

Fraþii Sãncuþa n-au
declarat cazanul
Conform datelor Direcþiei
Regionale Vamale Craiova, în
judeþul Dolj sunt înregistrate
124 de cazane, aflate în 34 de
localitãþi. Între rândul celor 34
nu apare însã ºi comuna Vârtop,
ceea ce înseamnã cã Dragoº ºi
Marian Stãncuþa „au uitat“ sãºi declare cãzãnãria, aºa
cum prevede legea. Probabil, însã, este o problemã
mult prea micã pentru ca
oarece reprezentanþi ai instituþiilor abilitate sã facã
ceva în acest sens. Pânã la
urmã, ºi ei sunt tot niºte oameni care, poate, au prin
curte câþiva pruni ºi niscaiva corcoduºi...
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oºmarul cetãþenilor
din localitate a început în urmã cu mai
bine de un deceniu, când cãzãnãria, care mai funcþionase ºi în trecut, a fost moºtenitã de doi fraþi, Dragoº ºi
Marian Stãncuþa. Dând dovadã de spirit antreprenorial,
aceºtia au pus pe picioare o
adevãratã fabricã de produs
þuicã fix în mijlocul localitãþii, care, din iulie ºi pânã în
luna octombrie, funcþioneazã aproape fãrã încetare.
„Din varã ºi pânã toamna,
aici se face non-stop la cazan. Vin oameni din localitate, dar ºi din împrejurimi,
sã facã þuicã. Taxa este de 50
de lei cazanul sau 5 litri de
þuicã. Mirosul este infernal.
Nu mai vorbim despre gãlãgia ºi scandalurile care sunt
nelipsite“, se plânge una dintre femeile care locuiesc în
apropierea cãzãnãriei. Nu
are curaj sã-ºi spunã numele. Nici nu este de mirare,
când te gândeºti cã, în ciuda

numeroaselor sesizãri, atât la
Poliþie, cât ºi la alte instituþii, precum Primãria Vârtop sau ANAF,
nimeni nu a luat nicio mãsurã
pânã în prezent. ªi asta în condiþiile în care cãzãnãria, dotatã cu
douã cazane de mari dimensiuni,
funcþioneazã perfect ilegal, lucru
de notorietate în comunã.
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+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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