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Modul controversat în care Sorinel Boza, manager
privat, conduce destinele Complexului Energetic
Oltenia naºte noi valuri de proteste în judeþul
Gorj. A venit rândul Rovinariului sã se rãzvrãteascã, locuitorii micuþului oraº gorjean fiind nemulþumiþi de decizia arbitrarã a conducerii complexului
de a redeschide un vechi depozit de cãrbune aflat
la câteva sute de metri de localitate. Primarul
localitãþii, Robert Dorian Filip (foto), un adevãrat
apãrãtor al intereselor cetãþenilor care l-au votat,
poartã în ultimele sãptãmâni un rãzboi în toatã
regula cu conducerea CEO, în speranþa de a o
determina sã renunþe la bizara decizie.
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Modul controversat în care Sorinel Boza, manager privat, conduce
destinele Complexului Energetic Oltenia naºte noi valuri de proteste în
judeþul Gorj. A venit rândul Rovinariului sã se rãzvrãteascã, locuitorii
micuþului oraº gorjean fiind nemulþumiþi de decizia arbitrarã a conducerii complexului de a redeschide un vechi depozit de cãrbune aflat la
câteva sute de metri de localitate. Primarul localitãþii, Robert Dorian
Filip, un adevãrat apãrãtor al intereselor cetãþenilor care l-au votat,
poartã în ultimele sãptãmâni un rãzboi în toatã regula cu conducerea
CEO, în speranþa de a o determina sã renunþe la bizara decizie. Pânã
acum nu a avut succes, însã, având în vedere numeroasele neclaritãþi
ºi detalii nebuloase ale proiectului, nu este exclus ca, de aceastã datã,
buturuga micã, a se citi Filip, sã rãstoarne carul mare, evident CE
Oltenia. În cele ce urmeazã, vã prezentãm douã comunicate de presã
ale celor douã tabere, cu menþiunea cã în numãrul viitor vom reveni cu
noi detalii în ceea ce priveºte acest conflict. (C. Pretorian)
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Comunicat CE Oltenia
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Stroe, invitat de
republicani sã
discute despre
viitorul relaþiilor
transatlantice

D

eputatul PNL Ionuþ
Stroe s-a aflat în vizitã
la Washington în perioada 6-7 septembrie 2018. Invitaþia a fost lansatã de cãtre Institutul Republican Internaþional (IRI), fundaþia politicã afiliatã Partidului Republican din
Statele Unite ale Americii.
„Lead 21“ este proiectul cel mai
important al fundaþiei republicane, în cadrul sãu fiind selectaþi cei mai promiþãtori tineri lideri politici din Europa pentru
a deveni vârfurile de lance ale
luptei pentru democraþie ºi promotori ai bunelor relaþii între
SUA ºi Uniunea Europeanã.
Deputatul craiovean Ionuþ Stroe
este unul dintre cei doi parlamentari români aleºi de cãtre
republicanii americani pentru a
face parte din acest proiect.
Conform declaraþiilor parlamentarului craiovean, contactat
de redactorul www.indiscret.ro,
întâlnirile de la Washington au
vizat douã mari teme: evoluþia
politicã din Statele Unite ºi viitorul democraþiei, în prima parte a întâlnirii, ºi starea relaþiilor
transatlantice. La discuþiile purtate în clãdirea Congresului
12 - 18 septembrie 2018

American au luat parte experþi
de la National Endowment for
Democracy, profesori de politologie, precum celebrul Francis Fukuyama, dar ºi profesioniºti ai campaniilor electorale
de peste Ocean.
Ionuþ Stroe susþine cã interlocutorii americani s-au declarat „preocupaþi“ de creºterea
atitudinilor antidemocratice în
Europa Centralã ºi de Est, ºi în
special de atacurile la adresa
justiþiei, dar ºi-au arãtat satisfacþia pentru nivelul foarte bun
al relaþiilor militare dintre þara
noastrã ºi Statele Unite. Deputatul Stroe a concluzionat:
„Discuþiile din capitala SUA au
pus degetul pe ranã într-o problemã care mã preocupã ºi pe
mine - felul cum manipularea
ºi campaniile de ºtiri false pot
perverti întreg procesul politic,
chiar ºi în societãþi cu lungã
tradiþie democraticã. Lupta
pentru democraþie poate pãrea
o chestiune naivã, dar nu e în
niciun caz aºa: istoria tragicã a
Europei în secolul XX ar trebui sã ne dea cea mai puternicã motivaþie sã luptãm pentru
ce am dobândit!”

„Amenajarea noului depozit de cãrbune de la EMC
Roºia care va rãspunde tuturor cerinþelor de mediu este
una dintre investiþiile prioritare de mediu derulate de CE
Oltenia în prezent, care va fi
finalizatã la începutul anului
viitor ºi pentru care au fost
parcurºi toþi paºii legali necesari.
Executarea lucrãrilor a fost
îngreunatã de anumiþi factori
externi:
- renunþarea la amplasamentul stabilit iniþial din cauza blocajelor intervenite în
negocierile purtate cu proprietarii de terenuri pe care
urma sã se realizeze noul depozit de cãrbune ºi repoziþionarea acestuia pe un alt teren;
- întârzierile cauzate de derularea procedurilor de achiziþie a lucrãrilor ºi echipamentelor necesare.
Conducerea companiei a
dispus o analizã detaliatã periodicã încã de acum un an a
acestor cauze, pentru stabilirea tuturor mãsurilor necesare reducerii maxim posibile
a perioadei de execuþie.
Redeschiderea pentru o
perioada determinatã a vechiului depozit reprezintã o
necesitate din motive care þin
de siguranþa energeticã naþionalã – obiectiv primordial
care ar trebui sã fie conºtientizat de orice factor politic,
inclusiv din administraþia
publicã localã. Depozitul trebuie sã asigure stocul de cãrbune necesar funcþionarii SE
Rovinari cu 3 grupuri energetice în perioada de iarnã.
Folosirea temporarã a vechiului depozit nu poate fi
realizatã prin dispoziþii ale
conducerii CE Oltenia, ci
numai prin decizii guvernamentale, acestea având la
bazã siguranþa sistemului
energetic naþional conform
estimãrilor Dispeceratului
Energetic Naþional pentru
acest sfârºit de an.

Pentru perioada utilizãrii depozitului vechi, CE Oltenia a
adoptat mãsuri de protecþie a
factorilor de mediu, respectiv
montare de panouri fonoabsorbante cu o înãlþime de peste 4
m, pe o lungime de cca 900 m,
precum ºi carcasãri ale punctelor de deversare ºi înlocuirea rolelor uzate, influenþa asupra
mediului înconjurãtor urmând a
fi monitorizatã permanent. De
asemenea, douã maºini cu apã
vor asigura umectarea cãrbunelui pe perioada depunerii în depozit.
Pentru evitarea problemelor
de zgomot, s-a dispus scoaterea
din circuitul de depozitare a
concasorului ºi, în plus, vor fi
montate perdele de apã în zona
buncãrelor de preluare.
Precizãm cã funcþionarea depozitului vechi de cãrbune de la
EMC Roºia, în perioada de
toamnã - iarnã a anului trecut, a
fost monitorizatã de Garda de
Mediu ºi, conform notelor de
constatare încheiate, nu au fost
depãºite limitele de praf impuse de legislaþia în vigoare.
Reamintim cã 80% din populaþia oraºului Rovinari depinde,
direct sau indirect, de locurile
de muncã ale salariaþilor CE
Oltenia din Bazinul Minier Rovinari ºi de la Termocentrala

Rovinari. De asemenea, suma
plãtitã de CE Oltenia pentru taxele ºi impozitele locale corespunzãtoare activitãþilor desfãºurate în zona Rovinari reprezintã peste 70% din veniturile curente ale acestui oraº.
În condiþiile în care CE Oltenia este pilonul principal în susþinerea comunitãþii oraºului Rovinari, este de neînþeles poziþia
conducãtorului administrativ al
acestei comunitãþi de a iniþia
proteste împotriva acþiunilor CE
Oltenia care respectã hotãrârile de guvern emise în scopul
menþinerii siguranþei energetice
naþionale.
Conducerea CE Oltenia îºi
manifestã toatã disponibilitatea
pentru dialog cu administraþia
publicã a oraºului Rovinari, similar cu toate comunitãþile locale din zonele unde îºi desfãºoarã activitatea, în scopul clarificãrii tuturor aspectelor legate de necesitãþile companiei, dar
ºi de cele ale comunitãþii din
zonã, deopotrivã.
CE Oltenia a fost ºi este interesat de sãnãtatea locuitorilor din
zonele sale de activitate, acesta
fiind ºi motivul pentru care a fost
luatã decizia de mutare a depozitului de la EMC Roºia pe un
amplasament îndepãrtat de zonele locuite ale oraºului.”

Sorinel Boza, manager CE Oltenia
www.indiscret.ro
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Comunicat Robert Dorian Filip, primar Rovinari
„Am luat act de comunicatul
de presã mincinos, emis de conducerea Complexului Energetic
Oltenia cu câteva ore înaintea
demarãrii protestului locuitorilor din Rovinari faþã de decizia
abuzivã de redeschidere a vechiului depozit de cãrbune lângã blocurile din oraº. Minciunile pe care conducerea CEO
continuã sã le vehiculeze echivaleazã cu refuzul de a dovedi,
fie ºi în ceasul al doisprezecelea, o minimã responsabilitate
faþã de sãnãtatea ºi vieþile miilor de rovinãreni.
În continuare, punctez o parte dintre minciunile ºi aberaþiile din comunicatul oficial emis
de conducerea CEO:
1. Sorinel Boza, preºedintele
Directoratului, minte cã decizia
redeschiderii depozitului în vechea locaþie a fost luatã de Guvern, ºi nu de ºefii CEO, în condiþiile în care Boza este cel care
a solicitat în scris, expres, sã fie
folosit în continuare vechiul
depozit.
2. Sorinel Boza minte cã Termocentrala Rovinari nu poate
funcþiona cu trei grupuri, fãrã
realizarea de stoc de cãrbune în
vechiul depozit.
3. Sorinel Boza minte cã Garda de Mediu a emis documente
oficiale conform cãrora anul trecut vechiul depozit de cãrbune
nu a depãºit limitele de praf impuse de legislaþia în vigoare.
4. Sorinel Boza minte cã a
monitorizat permanent lucrãrile de construire a noului depozit, în condiþiile în care acestea
înregistreazã deja o întârziere de
câþiva ani, fiind depãºite toate
termenele de finalizare angajate public de conducerea CEO.
5. Sorinel Boza minte cã este
preocupat de finalizarea în cel
mai scurt timp posibil a noului
depozit, în condiþiile în care
niciunul dintre angajaþii CEO
implicaþi în contractarea ºi monitorizarea lucrãrilor n-a primit
niciun fel de sancþiune.
6. Sorinel Boza considerã cã
salariaþii CEO care locuiesc în
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Rovinari sunt datori sã îndure
poluarea generatã de vechiul
depozit de cãrbune, tocmai pentru cã sunt salariaþi CEO. Sorinel Boza pare sã nu ºtie cã pentru orice companie resursa umanã este cea mai importantã ºi cã
ea trebuie, înainte de toate, respectatã ºi nicidecum pusã în
pericol“.
Pentru restabilirea adevãrului
ºi corecta informare a cetãþenilor din Rovinari, în primul rând,
solicit conducerii CEO sã facã,
în cel mai scurt timp, urmãtoarele clarificãri:
1. Care este costul estimat iniþial pentru construirea noului
depozit de cãrbune, cât s-a cheltuit, în realitate, pânã în prezent,

ºi care vor fi costurile totale.
2. Care este raportul cost – beneficiu, din moment ce, din datele publice existente, pânã în
prezent s-au cheltuit peste 500
de miliarde lei vechi cu construirea noului depozit, în condiþiile în care e departe de a fi
finalizat?
3. De ce nu s-a decis folosirea depozitului de la Pinoasa?
Cumva pentru cã a fost necesarã inventarea de lucrãri de sute
de miliarde de lei vechi, pentru
firmele de casã ale conducerii
CEO?
4. Care sunt termenele succesive de finalizare a noului depozit de cãrbune, angajate prin
contractele încheiate pânã în
prezent?

5. Care au fost sancþiunile
aplicate angajaþilor CEO implicaþi în contractarea ºi monitorizarea lucrãrilor de construire a
noului depozit de cãrbune, în
condiþiile în care acesta trebuia
finalizat de câþiva ani?
6. De ce nu sunt fãcute publice toate contractele încheiate de
CEO pentru realizarea noului
depozit, inclusiv ultimul, în valoare de 165 miliarde lei vechi,
încheiat cu SC GRIMEX SRL?
7. De ce nu sunt fãcute publice acordurile de redeschidere a
vechiului depozit de cãrbune,
emise de instituþiile statului care
se ocupã de protecþia mediului
înconjurãtor? Cumva pentru cã
nu existã astfel de acorduri?
8. De ce conducerea CEO a

preferat sã vândã pe tot parcursul anului cantitãþi uriaºe
de cãrbune unor firme private, în loc sã constituie din
timp stocurile de cãrbune
necesare pentru iarna viitoare?
Având în vedere cã toatã
conducerea CEO dovedeºte
o crasã lipsã de responsabilitate ºi prin ultimul comunicat de presã emis, protestul
anunþat pentru astãzi, cu începere de la ora 16.00, îºi
urmeazã cursul firesc ºi este
doar primul dintr-un lung ºir
de proteste. Am convingerea
cã, mai devreme sau mai târziu, ºefii CEO vor învãþa sãi respecte cu adevãrat pe locuitorii oraºului Rovinari.”

Robert Dorian Filip, primarul oraºului Rovinari
12 - 18 septembrie 2018

4 Deputatul Buican: „PSD

POLITICÃ
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eputatul liberal vâlcean Cristian Buican
îi solicitã ministrului
finanþelor publice, într-o interpelare, explicaþii pe tema
informaþiei din mass-media
conform cãreia rezerva valutarã aflatã la dispoziþia Trezoreriei Statului a scãzut la
finele lunii iunie 2018 cu
aproape 2 miliarde de euro.
Aceasta, în pofida recomandãrilor Uniunii Europene ca
toate statele membre sã constituie o rezervã financiarã
valutarã la dispoziþia Trezoreriei Statului, în valoare
echivalentã cu necesarul brut
de finanþare al statului respectiv pentru patru luni de
zile. Aceastã rezervã valutarã reprezintã o plasã de siguranþã pentru momente în
care finanþarea se gãseºte
mai greu sau este foarte
scumpã ºi este o garanþie a
puterii de negociere pe care
statul respectiv o are în faþa
organismelor financiare la

cheltuie banii de zile
negre ale României”

care apeleazã pentru împrumuturi, în vederea acoperirii
necesarului de finanþare. Buican considerã cã, bãgând
mâna în aceastã rezervã, Guvernul PSD „cheltuie banii
de zile negre ale României”.

Publicitate

„Niciun guvern
nu s-a atins
de aceºti bani,
care reprezintã
plasa
de siguranþã
a României”
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„Este pentru prima datã de
la crizã ºi pânã în prezent
când rezerva financiarã valutarã la dispoziþia Trezoreriei
Statului scade aºa de mult.
Niciun guvern, nici Boc, nici
Ungureanu, nici Ponta, nici
Cioloº nu s-au atins de aceºti
bani, care reprezintã plasa de
siguranþã a României în
eventualitatea unei noi crize
financiare. Ca sã înþeleagã
toatã lumea, aceºti bani reprezintã cheltuielile statului

pentru patru luni, de la salarii ºi pensii ºi pânã la dobânzi
ºi alte cheltuieli, în cazul în
care mâine vine o nouã crizã. Tocmai ideea unui astfel
de instrument financiar este
aceea de a nu te atinge de
aceºti bani decât în momente
foarte grele. Singura explicaþie logicã pentru care au cheltuit o treime din acest «buffer» este pentru cã dobânzile
la care statul se împrumutã au
crescut foarte mult în acest
an, dupã toate prostiile adoptate de cei de la PSD anul trecut. Cheltuirea acestor fonduri puse deoparte pentru zile
negre nu numai cã reprezintã un semnal prost dat organismelor financiare de la care
statul se împrumuta, dar este
ºi un semnal foarte clar cã cei
de la PSD-ALDE au ajuns la
fundul sacului. Sunt inconºtienþi ºi lasã aceastã þarã fãrã
niciun fel de protecþie în cazul unei noi crize”, a declarat preºedintele PNL Vâlcea,
deputatul Cristian Buican.
www.indiscret.ro
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Deputatul Eugen Neaþã,
„Primarul pesedist mesaj
cãtre elevi: „Fiþi buni
Genoiu ignorã elevii
ºi înþelegãtori
pentru cã aceºtia Dcu cei din jurul vostru”
nu voteazã!”
Decizia bizarã a Primãriei
Craiova de a transforma
sediul unei ºcoli în arhivã
pentru instituþie ºi Judecãtoria Craiova, în condiþiile în
care trei unitãþi ºcolare au
depus cerere pentru obþinerea unui spaþiu adecvat de
funcþionare, este aspru
criticatã de conducerea
filialei Dolj a Partidului
Naþional Liberal. Într-o
conferinþã de presã susþinutã la sfârºitul sãptãmânii
trecute, preºedintele PNL
Dolj, ªtefan Stoica, a calificat drept „bizarã ºi inoportunã“ acþiunea primarului
Mihail Genoiu ºi a subordonaþilor sãi.
de Cosmin Pretorian
„În mod normal, luna septembrie ar
trebui sã fie o lunã a bucuriei pentru cã
este luna începerii anului ºcolari pentru copii. Din pãcate, cu toþii suntem
dezamãgiþi! O sã fie o zi tristã ºi un an
trist pentru foarte mulþi elevi craioveni.
Aceastã dezamãgire este aceeaºi ca de
fiecare datã. Dupã cum bine ºtiþi, baza
tehnico-materialã a tot ceea ce înseamnã ºcoli, licee ºi colegii naþionale craiovene este precarã. Clãdirile în care se
desfãºoarã procesul educativ sunt insalubre, sunt foarte multe ºcoli fãrã avize
sanitare. Am avut o problemã în aceastã varã, cu Liceul «Voltaire» care nu
avea sediu, iar domnul Genoiu ºi administraþia pesedistã au ales sã o trateze
în forþã, cu Poliþia Localã. A avut ºi o
exprimare nefericitã, cum cã s-ar fi trezit în braþe cu un liceu, un liceu acreditat ºi aflat în reþeaua ºcolarã a Româwww.indiscret.ro

niei. Ca sã le rezolve problema locativã, primarul a preferat sã evacueze cu
forþa cadrele didactice ºi elevii din Liceul «Odobleja». A preferat sã nu aleagã calea dialogului ºi sã încerce sã rezolve elegant ºi bine pentru toatã lumea
aceastã problemã gravã, ci sã creeze un
scandal ºi o stare de incertitudine pentru elevii ºi profesorii de la «Voltaire»
care erau îndreptãþiþi sã aibã un spaþiu
adecvat în care sã funcþioneze. În tot
acest timp, în spaþiul ªcolii 35 din Rovine este o arhivã ilegalã, care funcþioneazã fãrã a avea avizele de la Ministerul Educaþiei Naþionale ºi de la Arhivele Statului. Mai mult, într-una dintre
ultimele ºedinþe de consiliu local, s-au
alocat bani pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pentru a se face acolo o arhivã, în condiþiile în care aceastã
arhivã funcþioneazã deja de ani buni în
aceastã ºcoalã“, a declarat, în deschiderea conferinþei de presã, liderul liberal ªtefan Stoica.
Contactat telefonic, preºedintele PNL
Dolj a subliniat faptul cã problema educaþiei în Craiova este una gravã din mai
multe puncte de vedere, însã „administraþia pesedistã nu îi bagã în seamã pentru cã elevii nu voteazã. Este clar cã,
pentru actuala administraþie localã, învãþãmântul nu reprezintã o prioritate.
Domnul primar dovedeºte o grãmadã de
carenþe administrative ºi, din pãcate, pare
sã nu înþeleagã care este rolul sãu ºi de
ce l-au ales oamenii. În zilele care urmeazã, consilierii locali PNL vor solicita primarului Genoiu o evaluare foarte
clarã a investiþiilor necesare pentru a
aduce învãþãmântul craiovean mãcar la
limita decenþei. Totodatã, nu numai cã
vom întreba ºi vom trage de mânecã administraþia, dar vom veni ºi cu soluþii
viabile, cu propuneri de hotãrâri de consiliu care sã readucã normalitatea în bãncile ºcolii craiovene“.

eputatul PSD de Vâlcea, Eugen
Neaþã, a participat la festivitatea de deschidere a noului an
ºolar în Popeºti, comuna sa natalã.
Acesta a fost un bun prilej pentru a rememora primii ani de ºcoalã, dar ºi pentru a le adresa un mesaj elevilor, iar cadrelor didactice, mulþumirile sale: „Deschiderea noului an ºcolar este un prilej
de bucurie ºi emoþie pentru elevi, pãrinþi, dascãli ºi pentru noi, cei care ne
aducem aminte cu nostalgie de momentele în care aºteptam cu nerãbdare începerea ºcolii.
Cu mari emoþii am participat în comu-

na Popeºti la deschiderea anului ºcolar.
Dragi elevi, pentru a putea sã vã îndepliniþi visele ºi þintele propuse trebuie sã
vã respectaþi profesorii, sã învãþaþi, sã
întrebaþi atunci când nu ºtiþi ºi, cel mai
important, sã fiþi buni ºi înþelegãtori cu
cei din jurul vostru.
Dascãlilor le urez succes în pregãtirea
generaþiei de mâine.
Le mulþumesc celor care mi-au fost
profesori pentru cã m-au educat, m-au
învãþat sã fiu om bun ºi m-au îndrumat
în viaþã!
Doresc tuturor succes în noul an ºcolar ºi multe realizãri!”

Deputatul Vasile Cocoº:
”Am îndreptat multe inechitãþi
din sistemul de învãþãmânt”

V

asile Cocoº, deputat PSD de Vâlcea, le ureazã elevilor, cadrelor
didactice ºi pãrinþilor succes în
noul an ºcolar ºi aminteºte câteva dintre
promisiunile pe care le considerã onorate de actuala putere.
„Ne-am respectat promisiunea faþã de
personalul din învãþãmânt, aceea a creºterii salariilor. Astfel, au crescut veniturile pentru cei 53.000 de salariaþi din învãþãmânt, personal nedidactic, iar la 1
martie 2018 s-au mãrit salariile pentru
tot personalul didactic din învãþãmântul
preuniversitar ºi universitar. În urmã cu
câteva luni, au fost îndreptate ºi ultimele inechitãþi pentru angajaþii care asigurã managementul sistemului educaþional
la nivel local. De asemenea, a fost majoratã finanþarea cheltuielilor anuale
pentru pregãtirea elevilor”, a declarat
deputatul Cocoº. Conform acestuia, „începând cu acest an ºcolar, a fost majorat
ºi cuantumul bursei «Bani de liceu» de
la 180 lei/lunã la 250 lei/lunã ºi a crescut valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 de lei la 500 de
lei pe membru de familie”.

Deputatul Vasile Cocoº a participat la
deschiderea noului an ºcolar la Liceul
„Constantin Brâncoveanu”, din Horezu,
cea mai mare unitate ºcolarã din Oltenia. Prin intermediul sãu, cei mai buni
elevi ai acestui liceu au vizitat Parlamentul României.
12 - 18 septembrie 2018
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La noi în Occident

raitã în pragul toamnei pe la rude din Belgia ºi Olanda nu m-a
putut rupe de România. Sãtul
pânã peste cap de realitãþile ei
contorsionate, îmi propusesem
sã mã detaºez ºi uite cã nu mia ieºit. Plimbându-ne de la
Nothomb la Bastogne, Namur
ºi aºa mai departe, am constatat cã pitorescul cenuºiu surprins de Sven Hassel în „Bãtãlia din Ardeni” contrasteazã
cu intimitatea familiei conduse de o veritabilã doamnã de
fier: „În cei 13 ani, am realizat
aici cât n-am realizat în România timp de 24 de ani”. Explicaþiile au curs când nostalgic,
fiindcã rãdãcinile nu se uitã,
când neîndurãtor, fiindcã nu
puþine ºi nu uºoare au fost obstacolele. Toþi ai casei au muncit pe brânci ºi au agonisit.
„Doamna de fier” ne povesteºte cum a lãcrimat la primii 80
de euro. Soþul, constructor versat încã la plecarea din þarã,
cum a zidit ºi tencuit, cum a
zugrãvit zeci de faþade, cum a
ridicat din temelii casa în care
ne aflãm – spaþioasã, primitoare. Nu mi-a fost dificil sã-i descos ca între noi în privinþa
motivelor care i-au urnit la
drum ºi acestea, într-o formã
sau alta, se regãsesc în multe
alte cazuri: înjosirea condiþiei
umane, inegalitatea de ºanse,
abuzurile, birocraþia, drumurile care nu duceau nicãieri. Sau
care, spre nenorocul unui popor în derivã, nu puteau duce
decât în afarã. Nici la Rotterdam sau la Amsterdam banii
nu cresc în copaci, la umbra
cãrora însã cresc pâlcuri de bi-

ciclete. Nu doar la umbra copacilor, ci peste tot unde e loc,
încât tramvaiele ºi autobuzele
circulã mai mult goale, cu excepþia zilelor când joacã Feyenoord sau Ajax. Pânã sã se familiarizeze cu neerlandeza,
care li se pare inaccesibilã, ai
noºtri se descurcã, atât cât sunt
în stare ºi li se iveºte ocazia,
cu engleza. Angajãrile, cu ora,
cu ziua, cu contract în regulã,
privesc salahoria, lucrul în fabricã, pe câmp, în restaurante,
transporturi etc. La Amsterdam, pe strãduþe înguste, cu
neoane în roºu, îþi face cu
ochiul din spatele geamului
câte un exemplar feminin
aproape nud. Banii se storc ºi
din piatrã seacã, mai pregnant
din fiece formã de exprimare
a culturii ºi civilizaþiei neaoºe.
La Muzeul „Van Gogh”, din
Amsterdam, nu doar cei 18
euro cât costã biletul de intrare contribuie la fortificarea statului, ci ºi orice suvenir cu varii reproduceri compoziþionale: creioane, farfurioare, ceºti,
cravate, insigne, mãnuºi de
bucãtãrie. Rudele, atât cele din
Belgia, cât ºi cele din Olanda,
au întreprins orice pentru a ne
duce în Luxemburg sau la
Marea Nordului, la Maastricht
sau la Bruxelles. A pomeni de
ºosele asfaltate pânã în liziera
pãdurii ºi de autostrãzi circulate intens, prin urmare de calitate, înseamnã a te risipi.
Aproape cã orice comparaþie
între Vest ºi Est ne pune în încurcãturã. Ce ne salveazã e cã
la noi în Occident a devenit
deja un reper cvasi-familiar ºi
cvasi-familial.
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Proiectul transfrontalier
pentru situaþii de
urgenþã al Consiliului
Judeþean Dolj, încheiat
cu succes
n buna sa tradiþie, Consiliul Judeþean Dolj a reuºit,
în calitate de lider de proiect, sã finalizeze încã un proiect transfrontalier pe fonduri
europene, dovedind încã o datã,
dacã mai era nevoie, cã profesionalismul funcþionarilor ºi viziunea conducãtorilor reprezintã garanþii suficiente pentru ca
o autoritate publicã localã sã
performeze la parametri înalþi.
Sãptãmâna trecutã, Consiliul
Judeþean Dolj, împreunã cu Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþa “Oltenia” Dolj ºi Primãria Vratsa - Bulgaria, a finalizat implementarea proiectului „Reacþii coordonate ºi eficiente ale autoritãþilor în situaþii de urgenþã în regiunea DoljVratsa”. În cifre, vorbim despre
5.935.643,42 euro, dintre care
valoarea totalã a activitãþilor
implementate de partenerul
leader - Consiliul Judeþean
Dolj – 2.924.182,88 euro,
58.512,90 euro fiind contribuþia proprie. Proiectul ºi-a propus consolidarea sistemului de
gestionare a riscurilor comune,
prin furnizarea serviciilor de
intervenþie performante ºi a

Î

echipamentelor de salvare utilizate în cazul dezastrelor ºi a
altor calamitãþi naturale, iar
obiectivul principal a fost îmbunãtãþirea managementului
comun al riscului în zona DoljVratsa.
Prin intermediul acestui proiect, partea românã a rãspuns de
construcþia ºi dotarea Unitãþii de
intervenþie în situaþii de urgenþã în zona transfrontalierã în
Craiova, în proximitatea Aeroportului Internaþional Craiova,
unitate ce va funcþiona ca un
grup pentru prevenþie ºi intervenþie, conectat cu Centrul de
coordonare ºi conducere a intervenþiei în caz de dezastre în
regiunea transfrontalierã, ºi va
avea o contribuþie importantã la
creºterea calitãþii în managementul comun al riscului în regiunea Dolj – Vratsa, în situaii
de dezastre majore, în special
cele legate de transportul ºi infrastructura aerianã.
Din sumele alocate au fost
achiziþionate o autospecialã
pentru stingerea incendiilor de
12.000 l, o altã autospecialã
pentru stingerea incendiilor de
6.000 l, o autospecialã cu ca-

pacitate sporitã, echipatã cu
dispozitiv de descarcerare ºi
prim ajutor de 4.500 l, un vehicul pentru descarcerare, o
ambulanþã tip C ºi una tip B,
un sistem performant de încãrcare cu spumã a bazinelor folosite în operaþiuni de stingere
a incendiilor.
Partea bulgarã a construit ºi a
dotat punctul transfrontalier
pentru îmbunãtãþirea capacitãþii de intervenþie în situaþii de
urgenþã ºi dezastre în Vratsa ºi
a achiziþionat o serie de echipamente de urgenþã de înaltã performanþã: un vehicul pentru
descarcerare ºi salvare în cazuri
de accidente rutiere, un vehicul
tehnic de salvare, o ambarcaþiune folositã în cazuri de inundaþii, o autofrezã dotatã cu plug
ºi dispozitiv de împrãºtiere materiale antiderapante, un sistem
multifuncþional ECG, defibrilator ºi de monitorizare a pacientului cu transmitere de date în
timp real, o ambulanþã echipatã
cu incubator pentru pacienþii
nou-nãscuþi, un vehicul specializat pentru transportul sângelui ºi/sau a organelor folosite
pentru transplant.
www.indiscret.ro

Primar
ul Mihail Genoiu, la deschider
ea anului şcolar
Primarul
deschiderea
şcolar::

„Provoc generaþia
iPod sã redescopere
modelul de viaþã al
lui Nicolae Titulescu”
L

a începutul unui nou an ºcolar, primarul Mihail Genoiu i-a provocat
pe copii, dar ºi pe dascãli, sã redescopere strãlucirea de acum 100 de ani
a unor cuvinte-reper precum spirit, culturã, unitate, conºtiinþã de sine ºi cum pot
acestea sã reverbereze în sufletul generaþiei de acum, generaþia iPod.
Prezent la manifestãrile de deschidere
a anului ºcolar de la Colegiul Militar
„Tudor Vladimirescu”, primarul municipiului Craiova a felicitat elevii ºi cadrele didactice pentru rezultatele excepþionale obþinute de aceºtia în scurta perioadã de la reînfiinþarea colegiului din
Craiova. „Mândria noastrã de a avea în
municipiul nostru un colegiu militar este
cu atât mai mare cu cât istoria unitãþii
dumneavoastrã are o vechime de peste
130 de ani, când regele Carol I a inaugurat aici, în Cetatea Bãniei, prima ºcoalã
a fiilor de militari. Considerat un laborator care preface minereurile sufleteºti
ale elevului în metale de preþ cu care
naþiunea îºi clãdeºte valoarea ei istoricã,
liceul militar din Craiova ºi-a clãdit, dea lungul timpului, un înalt nivel academic. Iar mediile mari obþinute de elevii
dumneavoastrã în aceºti doi ani, dar ºi
exemplul absolventului care a fost admis la o Academie navalã din Statele
Unite ale Americii, sunt suficiente motive de a ºti cã aici se pune accent pe excelenþã în educaþie.
Vreau sã vã felicit în numele meu ºi al
instituþiei pe care o reprezint pentru rezultatele excepþionale de anul acesta ºi sã
vã reamintesc cã sunteþi viitoarea generaþie de elitã a oraºului Craiova ºi nu numai”, le-a transmis primarul Mihail Genoiu elevilor de la Colegiul Militar „Tudor Vladimirescu”, în prezenþa generalului-locotenent Adrian Tonea, locþiitorul
ºefului Statului Major al Apãrãrii.

www.indiscret.ro
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Primãria Craiova
începe pregãtirile
de Revelion

Edilii au lansat procedura de achiziþie publicã pentru organizarea Revelionului din centrul oraºului. Suma e similarã celei
de anul trecut, dar noutatea vine din condiþiile puse în caietul
de sarcini pentru firmele doritoare sã se ocupe de eveniment.
Au dispãrut din schemã tocmai „artiºtii similari”, funcþionarii
municipalitãþii întocmind o listã strictã de artiºti acceptaþi în
ofertele pentru show-ul de sfârºit de an.
de Nicuºor Fota

M

Cu emoþii au ajuns luni, în prima zi
de ºcoalã, ºi copiii de la Colegiul Naþional „Elena Cuza” din Craiova, care au
fost întâmpinaþi de dascãli ºi autoritãþi
locale. „Deschiderea anului ºcolar este
unul dintre momentele speciale din viaþa fiecãruia dintre noi. Iar Craiova este
printre puþinele municipii din þarã care
se poate mândri cu mai multe instituþii
prestigioase de învãþãmânt, a cãror existenþã a depãºit demult centenarul. Cum
este ºi Colegiul Naþional «Elena Cuza»,
despre care putem spune cã face parte
din tezaurul educaþiei româneºti. La început de nou an ºcolar, vã asigurãm, în
continuare, de susþinerea Primãriei Craiova, atât din punct de vedere financiar,
cât ºi moral, prin încurajarea creºterii
calitãþii actului educaþional. Din partea
instituþiei pe care o reprezint, existã o
preocupare permanentã pentru îmbunãtãþirea condiþiilor existente ºi pentru
oferirea unui climat modern, deschis
inovaþiei, preocupare care trebuie susþinutã ºi de spiritul gospodãresc ºi grija
pentru administrarea colegiului, de cãtre dumneavoastrã, elevi ºi cadre didactice, deopotrivã.
Dragi elevi, dacã învãþaþi, daþi sens
eforturilor pãrinþilor, dascãlilor voºtri,
dar ºi eforturilor noastre. Ne faceþi fericiþi, deveniþi voi înºivã Oameni. Veþi fi
admiraþi ºi respectaþi, indiferent unde vã
vor purta paºii vieþii”, le-a transmis primarul municipiului Craiova, Mihail Genoiu, elevilor de la Colegiul Naþional
„Elena Cuza”.

ai-marii Primãriei Craiova au
optat sã organizeze o procedurã proprie, lucru permis de legislaþia la zi în materie de achiziþii publice, mai ales cã suma pusã în joc e mult
sub pragul stabilit de legiuitor. Ceva mai
mult de 428.000 de euro, fãrã TVA, sunt
dispuºi sã investeascã edilii în spectacolul de Revelion, al cãrui organizator îl
vom afla, probabil, sãptãmânile urmãtoare. Procedura de achiziþie publicã a fost
lansatã în sistemul electronic sãptãmâna
trecutã, societãþile comerciale doritoare
sã se înscrie în cursã având la dispoziþie
pânã pe 14 septembrie sã depunã ofertele. Printre condiþiile de participare se numãrã experienþa anterioarã, firmele interesate fiind obligate sã producã documente doveditoare privind organizarea
în trecut a unor evenimente comparabile ca anvergurã ºi costuri. Funcþionarii
primãriei estimeazã cã la spectacolul de
Revelion din Craiova vor participa aproximativ 25.000 de persoane, organizarea logisticã urmând a fi calibratã dupã
acest criteriu. Societatea care îºi va adjudeca în final contractul municipal va
trebui sã asigure scena pentru eveniment,
la parametrii solicitaþi de edilii craioveni,
doi artiºti sau douã trupe care sã asigure
concertul de anul nou, un spectacol de
artificii pe fond muzical, precum ºi mediatizarea evenimentului.

Spectacol pirotehnic
redus, dar intens
Evenimentul dintre ani se va întinde pe
douã ore, începând cu ora 22.30 a serii
de 31 decembrie 2018. În privinþa spectacolului de artificii, edilii au renunþat la
clasicele efecte pirotehnice întinse pe zeci
de minute, optând pentru un show de minimum 5 minute „de intensitate mare”,
dupã cum se aratã în caietul de sarcini.
Criteriul de atribuire ales de reprezentanþii Primãriei Craiova este „cel mai bun
raport calitate-preþ”, respectiv o combinaþie procentualã între costurile înaintate
de firmele interesate ºi calibrul artiºtilor
care vor concerta de Revelion. „Factorii

de evaluare utilizaþi: Preþul ofertei - 40%,
Artiºti/trupe spectacol Revelion - 60%. Va
fi desemnatã câºtigãtoare oferta admisibilã care întruneºte punctajul cel mai mare
rezultat din aplicarea sistemului de factori de evaluare precizaþi. În cazul unor
oferte care vor prezenta acelaºi punctaj,
departajarea se va face în funcþie de preþ
- câºtigãtor va fi ofertantul cu preþul cel
mai mic. În cazul în care ºi preþurile sunt
egale, pentru ofertele clasate pe primul
loc, atunci autoritatea contractantã va solicita ofertanþilor care au oferit cel mai mic
preþ transmiterea de documente care conþin noi preþuri, caz în care contractul va fi
atribuit ofertantului a cãrui nouã propunere financiarã are preþul cel mai scãzut”,
se aratã în documentaþia de atribuire.

Ultimul top din show-biz-ul
românesc – topul de
licitaþie de la Craiova
Dacã în privinþa preþului ofertanþii au
libertate deplinã sub pragul stabilit de
edili, nu acelaºi lucru se întâmplã cu cealaltã componentã a „raportului calitate/
preþ”, respectiv artiºtii care vor concerta
la Craiova, criteriul care asigurã 60 de
puncte din cele 100 maximum posibile.
Edilii au stabilit o listã cu douã componente „artiºti de categoria A”, care susþin
concertul principal ºi „artiºti de categoria
B” care vor cânta în deschidere. Prima
categorie cuprinde numele Carla’s
Dreams, Smiley, Inna, The Motans, ªtefan Bãnicã Jr, iar cea de-a doua este formatã din Adrian Sânã, Antonie, Lidia
Buble, Alina Eremia, Holograf, Alexandra Uºurelu & Symphonic Pop, Irina Rimes, Marius Mihalache Band, cu menþiunea cã ofertanþii vor trebui sã asigure câte
un artist din fiecare categorie pentru ca
oferta lor sã fie declaratã admisibilã. Potrivit documentaþiei de atribuire, cel mai
mare punctaj va fi obþinut de ofertantul
care asigurã un concert Carla’s Dreams,
cu oricare dintre artiºtii de „categoria B”
în deschidere – 60 de puncte. Clasamentul cântãreþilor din show-ul principal continuã cu Inna – 50 de puncte, Smiley – 40
de puncte, The Motans – 30 de puncte ºi
ªtefan Bãnicã Jr. – 20 de puncte.
12 - 18 septembrie 2018

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

O iniþiativã de nota 10!
cipaþi la aceastã acþiune. Organizaþiile de tineret ºi femei
ale ALDE Dolj, dar nu numai,
vor participa la aceastã acþiune. TLDE (organizaþia naþionalã de tineret a ALDE) a
anunþat cã va fi prezentã în integralitatea sa. Un mediu mai
curat pentru toþi înseamnã ºi
un efort minim din partea fiecãruia. Astfel se poate oferi un
exemplu multiplicat la scara
întregii societãþi care sã se regãseascã apoi într-un comportament cotidian de colectare
selectivã permanentã. Acþiunea Let‘s do it Romania! face
parte din World Cleanup Day
- Ziua Curãþeniei Planetare. Pe
15 septembrie 2018, milioane
de voluntari din întreaga lume
vor spune „Let‘s Do It!” în
lupta împotriva uneia dintre
cele mai presante probleme de
mediu – deºeurile. World
Cleanup Day va începe pe 15
septembrie, ora 10, în Noua
Zeelandã ºi se anunþã cea mai
ambiþioasã miºcare civicã din
istorie. Vor fi 150 de þãri participante ºi cca trei sute de
milioane de voluntari la nivel
global în încercarea de a produce o schimbare realã ºi definitivã de comportament faþã
de deºeuri.
Haideþi sã demonstrãm cã
suntem parte a schimbãrii în
bine! Let‘s do it!
PS. Gãsiþi pe siteul www.letsdoitromania.ro toate datele
necesare privind înscrierea în
acest program.
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e 15 septembrie va
avea loc cea de-a 6-a
acþiune a Zilei Curãþeniei Naþionale din iniþiativa ºi
în coordonarea Let‘s do it Romania! – organizaþie neguvernamentalã care, în parteneriat
cu Ministerul Mediului, Ministerul Apelor ºi Pãdurilor ºi Ministerul Educaþiei Naþionale,
dar ºi cu o serie de ong-uri reprezentative, reuºeºte sã mobilizeze mii de voluntari pentru strângerea a mii de tone
deºeuri în vederea reciclãrii.
Let‘s Do It, Romania! s-a afirmat din 2010 încoace ca fiind
cea mai mare miºcare socialã
din România, cu peste
1.400.000 de voluntari mobilizaþi ºi care au strâns peste
18.000 tone deºeuri. Aceastã
iniþiativã extraordinarã are nu
doar rolul de a conºtientiza publicul asupra prioritãþii absolute numitã protecþia mediului,
ci ºi acela de a mobiliza societatea la o acþiune concretã, extrem de bine organizatã la nivel central ºi local. Oricine se
poate înscrie în acest program
fie în mod individual, fie ca
familie, firmã, ºcoalã, organizaþie politicã sau civicã sau altã
entitate. Sunt aplicaþii digitale
în baza cãrora voluntarii sunt
repartizaþi, iar zonele cu deºeuri identificate astfel încât
randamentul acþiunii sã fie
unul cât mai mare. Personal,
dar ºi în calitate de preºedinte
al Comisiei de mediu ºi echilibru ecologic din Camera Deputaþilor, vã îndemn sã parti-
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Muzeul Cãrþii ºi Exilului Românesc de la
Craiova, instituþie cu
un pronunþat profil
cultural ºi ºtiinþific,
unicã în lume prin
scopul pe care ºi l-a
asumat, prin diversitatea fondurilor ºi colecþiilor deþinute, continuã efortul de recuperare a valorilor însemnate de românii din
exil. Îmbogãþit constant de la înfiinþare,
în noiembrie 2016, cu
numeroase fonduri ºi
colecþii, Muzeul Cãrþii
ºi Exilului Românesc
îºi afirmã în permanenþã vocaþia de nod
cultural ºi ºtiinþific,
hub informativ ºi
platformã dinamicã de
promovare pentru
cele mai importante
opere, documente,
obiecte de artã ºi
sculpturã create de
românii din afara
României.

U

ltima donaþie prin care
se urmãreºte recupera
rea valorilor culturale ºi
ºtiinþifice româneºti din afara
þãrii provine din Statele Unite
ale Americii, de la Andrei Codrescu, poet, romancier, eseist,
traducãtor, scenarist, crainic ºi
comentator al postului naþional
de radio (NPR) ºi figurã proeminentã pe scena culturalã româno-americanã. La Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” vor ajunge nu-meroase mãrturii ale vieþii culturale din exil: cãrþi, reviste, afiºe, manuscrise, corespondenþã,
fotografii ºi diferite obiecte personale. Din opera desfãºuratã
de-a lungul a peste patru decenii de activitate literarã, cu predilecþie în limba englezã, au fost
publicate sau traduse în limba
românã volumele „Gaura din
steag. Povestea unei reveniri ºi
a unei revoluþii”, „Domnul Teste în America”, „Alien Candor/
Candoare strãinã. Poeme alese
1970-1996”, „Prinþesa sângeroasã”, „Mesi@“, „Casanova în
Boemia”, „Wakefield”, „Navem bun gust. Suntem artiºti!”,
„Era Azi” (poeme alese, traduceri de Ioana Ieronim ºi Carmen
Firan), „Lecþia de poezie”, „Miracol ºi Catastrofã” (dialoguri
cu teologul Robert Lazu), „Scrisori din New Orleans”, „Arta
uitãrii”, „Submarinul iertat”
(alãturi de Ruxandra Cesereanu) º.a. „La un moment dat, gata
sã mã arunc pe fereastrã din cauza lipsei de spaþiu ocazionatã
de creºterea continuã a cãrþilor
www.indiscret.ro
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Andrei Codrescu
Codrescu
Andrei

Încã o donaþie
pentru Muzeul Cãrþii
ºi Exilului Românesc

ºi manuscriselor care îmi umpleau studioul, a sunat providenþial telefonul ºi, ca de obicei, Carmen Firan mi-a salvat
viaþa. Când m-am plâns de lipsa de spaþiu, ea a sugerat o donaþie la arhiva exilului din Craiova. O idee salvatoare. Aºa s-a
ajuns la aceastã înþelegere. Frica scriitorului sugrumat de propriile producþii nu-i neobiºnuitã, dar acest coup de telephone
a rezolvat ce le-a fost imposibil
multor supravieþuitori ai lui Gutenberg. Mã bucur ºi de soarta
lucruºoarelor mele care au
acum un loc bun sã-ºi petreacã
posteritatea”, a declarat Andrei
Codrescu.
Fãrã sã râvneascã la titlul de
practician al visului american,
Andrei Codrescu îºi re-vendicã
– în paºi de dans – mersul firesc al societãþii americane, rutinele lipsite de fast ºi comunul
care nu impresioneazã, dar care
îi întãreºte acel “altfel” care îl
reprezintã ºi pe care ºi l-a asumat cu seninãtate încã de la plecarea din România. Refractar în
legãturã cu bunurile împuternicite comercial, cu dumnezeii
funcþionali sau scoºi din uz,
Andrei Codrescu întruchipeazã
spiritul independent prin excelenþã, marcã personalã potenþatã de amestecul inedit de modestie ºi conºtientizare a propriei staturi. Muncit de gânduri,
îndoieli ºi incertitudini, Andrei
Codrescu este personalitatea

prin a cãrei polivalenþã Muzeul
Cãrþii ºi Exilului Românesc nu
doar cã se va îmbogãþi, ci se va
ºi umaniza în egalã mãsurã. Prin
poemele publicate, romanele ºi
eseurile scrise de-a lungul anilor, scenariile de fillm, comentariile insolite rãspândite pe undele radio ºi premiile ºi distincþiile primite, Andrei Codrescu
este unul dintre cei mai cunoscuþi români de dincolo de ocean
ºi cu siguranþã cel mai prolific
ºi dinamic reprezentant al „exilului românesc” din SUA. Informaþii complete despre Andrei
Codrescu sunt disponibile pe
site-ul personal, la adresa
www.codrescu.com.

Lucian Dindiricã:
„Patrimoniul
viitorului muzeu
ne-a depãºit
toate prognozele“
„Muzeul Cãrþii ºi Exilului
Românesc este nu doar un magnet pentru tot ceea ce în-seamnã bunuri culturale ºi ºtiinþifice, materiale sau imateriale, create în afara graniþelor þãrii, în
exil. Am depãºit, ne place sã
credem, prima treaptã a proiectului nostru. Aceastã instituþie
este cea mai potrivitã ºi eficientã platformã pentru reunirea,
conservarea ºi promovarea operelor care poartã pecetea exilului. Reuºim, prin toate acestea

donaþii – care vrem sã nu conteneascã în perioada urmãtoare
– sã recuperãm colecþii, fonduri
ºi valori preþioase. Putem spune cã patrimoniul viitorului
muzeu ne-a depãºit, încã de pe
acum, toate prognozele. Cu atât
mai importantã este donaþia lui
Andrei Codrescu. Locul lui, al
operei impresionante pe care a
realizat-o, este în România, la
Craiova, iar pentru aceasta nu
precupeþim niciun efort. Adresãm un gând bun, de mulþumire ºi recunoºtinþã, scriitorilor
Carmen Firan ºi Adrian Sângeorzan. Prin toate eforturile lui
Carmen, ne-a dovedit cu prisosinþã cã este un valoros ambasador al bibliotecii noastre, în
particular, ºi al culturii exilului,
în general”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Cãrþile, documentele, înscrisurile ºi obiectele personale din
aceastã donaþie vor fi disponibile în viitorul Muzeu al Cãrþii
ºi Exilului Românesc, unul dintre cele mai importante proiecte ale Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.

ãscut în 20 decembrie
1946 la Sibiu, Andrei
Codrescu a absolvit
Liceul „Gheorghe Lazãr” din
localitate (1965). În toamna
aceluiaºi an a pãrãsit România cu destinaþia finalã SUA,
dupã scurte ºederi în Italia ºi
Franþa. Stabilit iniþial pe coasta esticã, la New York, acolo
unde avea sã ia contact cu fenomenul „ªcolii de poezie de
la New York”, Andrei Codrescu s-a mutat în 1970 pe coasta vesticã, la San Francisco.
Timp de patru ani, în compania unor nume sonore ale poeziei americane, a luat parte
la spectacolele de poezie asociate cu City Lights Books ºi
Intersection de la Coffee Galery. În intervalul 1974-1977
a locuit în Monte Rio, iar urmãtorii ºapte ani aveau sã-l
gãseascã la Baltimore, locul
în care a predat literaturã la
Universitatea „John Hopkins”
ºi în care a inaugurat o lungã
colaborare cu National Public
Radio. Începând cu 1984, predã cursuri de literaturã comparatã ºi creativitate literarã la
Universitatea de Stat din Baton Rouge, Louisiana, unde
este profesor emerit Mac Curdy ºi editeazã revista de avangardã „Exquisite Corpse. Un
Jurnal de cãrþi ºi idei”. Dacã
debutul literar s-a consumat la
începutul anilor ’60, în reviste româneºti, consacrarea
avea sã vinã dupã stabilirea în
Statele Unite ale Americii.
Colaboreazã cu eseuri, cronici literare ºi articole la New
York Times, Chicago Tribune, Los Angeles Times, Harper’s, Paris Review. Reîntors
în România dupã o parantezã
deschisã de aproape trei decenii, Andrei Codrescu a
transmis pentru publicul american, în calitate de corespondent pentru National Public
Radio ºi ABC News, dinamica Revoluþiei din 1989. Este
distins cu Premiul Peabody
pentru filmul Road Scholar ºi
i se decerneazã de douã ori
Premiul Pushcart.

Toate elementele intrate pânã în prezent în patrimoniul muzeului, mãrturii ale cul-turii exilului de o valoare inestimabilã,
sunt organizate în fonduri ºi colecþii personale, precum: acad.
Basarab Nicolescu, Mircea Eliade, Vintilã Horia, Andrei ªerban,
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.
12 - 18 septembrie 2018
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Teatrul Colibri Craiova ocupã strada
în Cluj cu poveºti, pãpuºari ºi pãpuºi

T

eatrul pentru copii ºi tineret Colibri Craiova va
prezenta duminicã, 16 septembrie 2018, la ClujNapoca, spectacolul Prietenii Motanului Încãlþat ºi va susþine atelierul de creaþie Poveºti din cutie, în
cadrul celei de-a doua ediþii a Festivalului Stradal „WonderPuck“, la invitaþia Teatrului de Pãpuºi ,,Puck“, organizatorul evenimentului.
Spectacolul Prietenii Motanului Încãlþat îi va aduce
duminicã pe Scena mare din Piaþa Unirii din Cluj-Napoca pe actorii Iulia Cârstea, Daniel Mirea, Oana Stancu, Alis Ianoº, Emanuel Popescu. Spectacolul este o propunere de interpretare a cunoscutei poveºti venitã din
partea actriþei Iulia Cârstea (care semneazã de asemenea scenariul ºi regia) ºi prezintã isprãvile unei trupe
amatoare de teatru de pãpuºi ºi admiratoare a vestitului
motan, hotãrâtã sã cucereascã publicul de la oraº. Scenografia poartã semnãtura Eugeniei Tãrãºescu - Jianu.
Atelierul Poveºti din cutie va fi coordonat de actorii
Geo Dinescu ºi Marin Fagu ºi se va susþine la Cluj tot
duminicã, 16 septembrie 2018. În cadrul acestui atelier, copiii vor descoperi cu bucurie ºi încântare ce minunãþii de machete ºi pãpuºi se pot realiza din carton
reciclabil.

ECONOMIE

Euro a adormit la 4,64 lei

P

rimele zile din septembrie au fost calme pentru leu, care a evitat turbulenþele cu care se confruntã
majoritatea monedelor emergente, cele mai importante dintre acestea, precum rupia indianã, pesoul argentinian sau rubla rusã, atingând noi valori
minime faþã de dolar.
O analizã ING Bank anticipeazã o situaþie gravã pentru
monedele emergente, care ar
putea atinge noi minime faþã de
dolar datoritã politicii comerciale protecþioniste agresive a
Administraþiei de la Casa Albã.
Cursul euro a fluctuat între
4,6321 lei, minimul ultimei
luni, ºi 4,641 lei, pentru ca la
finalul perioadei media sã fie
stabilitã la 4,6332 lei, când
tranzacþiile s-au realizat într-un
culoar cuprins între 4,633 ºi
4,639 lei.
Media dolarului american a
scãzut de la 4,0051 la 3,9815
lei,iar la finalul intervalului
cursul a fost stabilit la 4,0019
lei, când cotaþiile din piaþã fluctuau între 4 ºi 4,022 lei.
Investitorii se tem de o recrudescenþã a tensiunilor comerciale la nivel mondial, în
special cele dintre SUA ºi China. Motiv pentru a cãuta plasamente în „active sigure”, astfel cã moneda elveþianã s-a
apreciat de la 1,131 la 1,118
franci/euro, iar media ei a crescut de la 4,1091 la 4,1316 lei,
la finalul perioadei ea fiind stabilitã la 4,1113 lei.
Ultimele injecþii de lichiditate ale BNR în piaþa monetarã,
aceasta împrumutând, prin operaþiuni de tip repo, bãncile comerciale cu un total de aproape
23 miliarde lei, au avut ca efect
stoparea creºterii indicilor RO-

BOR, care îºi triplaserã valoarea în ultimele 12 luni.
Indicele ROBOR la trei
luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a încheiat perioada la 3,11%, cel mai scãzut
nivel începând cu luna iunie,
iar cel la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a scãzut pânã la
3,37%, minim al ultimelor
douã luni.
Indicele la nouã luni stagna
la sfârºitul perioadei la 3,45%,
iar cel la 12 luni la 3,50%, reducerile faþã de finalul perioadei precedente fiind minime.
Perechea euro/dolar a încheiat perioada la 1,1527 – 1,16
dolari, marcând astfel tendinþa de apreciere pe termen lung
a monedei americane.
Mai multe analize realizate
de bãncile de investiþii menþioneazã posibilitatea atingerii,
pânã la sfârºitul anului, a valorii de 1,10 dolari, tendinþã
care se bazeazã pe înãsprirea
politicii monetare a Rezervei
Federale americane.
Faptul cã ºomajul din SUA
s-a menþinut la 3,9%, iar salariul orar mediu a crescut cu
2,9%, a întãrit opinia cã Fed
va majora dobânda sa cheie cu
un sfert de punct procentual la
întrunirea conducerii ei din 25
septembrie, pentru a opera o
ultimã modificare pe plus la
sfârºitul anului.
Dupã o creºtere în prima
parte a perioadei la 7.400 dolari, indicele compozit al
bitcoin calculat de Bloomberg
a încheiat perioada la 6.283,63
dolari.
Analiza cuprinde perioada
4 – 10 septembrie

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.
12 - 18 septembrie 2018
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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Patriarhul României
a sfinþit Centrul
Social-Pastoral din
Cãlimãneºti ºi a vizitat
Mãnãstirea Cozia
Patriarhul României a
vizitat vineri, 7 septembrie 2018, Mãnãstirea Cozia, ctitorie a
voievodului Mircea cel
Bãtrân ºi a sfinþit
Centrul Social-Pastoral „Sf. Ilie” din Cãlimãneºti, informeazã
Arhiepiscopia Râmnicului.

„Slujba de sfinþire a fost oficiatã de Preafericitul Pãrinte
Patriarh Daniel împreunã cu
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. Dupã binecuvântarea aºezãmântului, Pãrintele Patriarh
Daniel a dãruit centrului o icoanã a sfântului ocrotitor, felicitând pe pr. ªtefan Ababei, conwww.indiscret.ro

silier patriarhal coordonator al
Sectorului stavropighii patriarhale ºi centre sociale, ºi pe diac.
George Ene, directorul firmei
„Arcada”, pentru lucrãrile realizate.
„Ne bucurãm cã aceastã înnoire a casei corespunde dorinþei ctitorului, vrednicul de pomenire patriarh Justinian, care,
fiind vâlcean, a þinut la locurile
acestea, dorind ca sã vinã mai
des. De asemenea, felicitãm pe
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Arhiepiscop Varsanufie ºi Mãnãstirea Cozia pentru buna vecinãtate ºi cooperare ºi ne rugãm lui
Dumnezeu sã ne ajute sã desfãºurãm o activitate pastoralã misionarã, mai ales pentru pelerinii care merg în Transilvania ºi
spre Vâlcea, pentru cã sunt pelerini care vin sã viziteze fru-

moasele mãnãstiri din Arhiepiscopia Râmnicului”, a spus Întâistãtãtorul Bisericii Ortodoxe
Române. Centrul social-pastoral „Sfântul Ilie” serveºte drept
casã de oaspeþi pentru angajaþii
ºi invitaþii Patriarhiei Române,
fiind disponibile 24 de camere
pentru persoanele care beneficiazã de efectele curative ale
apelor minerale ºi sulfuroase de
la Cãlimãneºti-Cãciulata. Lucrãrile de înnoire a aºezãmântului au fost efectuate în perioada martie-noiembrie 2017.
La Cozia, Preafericirea Sa a
vorbit despre rolul ctitoriilor
voievodale în pãstrarea credinþei ºi unitãþii poporului român.
Dupã binecuvântarea centrului social-pastoral, Preafericitul
Pãrinte Patriarh Daniel a vizitat
biserica „Sfânta Treime” ºi an-

samblul Mãnãstirii Cozia. Dupã
întâmpinarea în pridvorul locaºului de cult, Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Arhiepiscop Varsanufie
a prezentat succint rolul acestei
vechi lavre monahale de pe
malul Oltului: „Cu multã dragoste v-am aºteptat Preafericirea Voastrã ºi vã mulþumim cã
aþi venit în aceastã mãnãstire
voievodalã, mai ales în acest an
deosebit pentru Mãnãstirea Cozia, întrucât s-au împlinit 600 de
ani de la trecerea la Domnul a
ctitorului ei, Mircea cel Bãtrân.
Aceast lavrã, ctitoritã de unul
dintre precursorii importanþi ai
unificãrii românilor, a dãruit
Bisericii noastre nu mai puþin de
treisprezece mitropoliþi - zece
mitropoliþi ai Þãrii Româneºti,
un Mitropolit al Basarabiei, un
Mitropolit al Olteniei ºi un Mi-

tropolit al Ardealului - , nouã
episcopi, dar ºi a împodobit cultura românã cu o ºcoalã de miniaturã, de copiºti, de muzicã,
aici fiind compuse vestitele pripeale de cãtre unul dintre sfetnicii voievodului Mircea cel
Bãtrân, care s-a cãlugãrit ºi a
primit numele de Filotei”, a
spus Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Varsanufie.
În cuvântul de rãspuns, Preafericirea Sa a vorbit despre rolul ctitoriilor voievodale în pãstrarea credinþei ºi unitãþii poporului român. „Aceastã bisericã este foarte armonioasã ºi
impresioneazã nu atât prin masivitatea ei, cât prin armonia ei
ºi prin pictura ei bizantinã. Se
vede cã ctitorul ei avea o credinþã puternicã ºi cã a dorit sã
aibã locul de veci într-o mãnãstire, ºtiind cã celelalte construcþii, în general cele militare, sunt foarte trecãtoare, dar
Biserica, în rugãciunile ei, pentru ctitori dãinuie în istorie, are
vocaþia de a rãspândi în istorie
mireasma veºniciei. De aceea,
cunoaºtem cã voievozii români
au creat douã tipuri de cetãþi:
militare, pentru apãrarea integritãþii teritoriale, ºi spirituale,
biserici de mãnãstire mai întâi,
apoi biserici de mir, pentru apãrarea integritãþii ºi identitãþii
spirituale a noastre”, a spus
Patriarhul României. La final,
Preafericirea Sa a felicitat obºtea mãnãstirii pentru lucrarea
misionarã ºi pãstrarea candelei
aprinse a credinþei ºi evlaviei
faþã de domnitorul ctitor, dãruind o cruce de binecuvântare, cutii cu tãmâie din Oman ºi
mai multe cãrþi liturgice ºi istorice despre rolul Bisericii
Ortodoxe Române în Primul
Rãzboi Mondial ºi Marea Unire de la 1918. În semn de recunoºtinþã, arhim. Vartolomeu
Androni, stareþul Mãnãstirii
Cozia, a dãruit Patriarhului
României o icoanã a Maicii
Domnului, mulþumindu-i pentru prezenþã ºi binecuvântarea
obºtii monahale. Dupã înscrierea acestui moment istoric pe
filele Sfintei Evanghelii, Pãrintele Patriarh a depus, împreunã cu Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului, o candelã ºi o coroanã de flori la mormântul
voievodului Mircea cel Bãtrân,
la împlinirea a 600 de ani de la
trecerea acestui voievod român
în Împãrãþia cea veºnicã, potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Râmnicului.
12 - 18 septembrie 2018
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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.

Muzeul
Muzeul Olteniei
Olteniei
aa reprezentat
reprezentat România
România la
la
Thessaloniki International
International
Thessaloniki
Fair
Fair 2018
2018
Muzeul Olteniei Craiova a participat, în
cursul sãptãmânii
trecute, la primul
târg internaþional,
83rd Thessaloniki
International Fair
2018, în Grecia.

O

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

rganizatorii spun cã
este o necesarã ºi fireascã încercare de
popularizare a actului muzeal
din þara noastrã peste hotare.
Standul României, reprezentatã la acest târg internaþional de
Muzeul Olteniei Craiova, aduce în faþa publicului cultura,

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.

tradiþiile ºi meºteºugurile populare fascinante ce caracterizeazã Oltenia. Oale ºi strãchini din lut, obiecte din lemn,
portul tradiþional, sunt toate
prezentate la târg. Reprezentanþii Muzeului Olteniei au þinut sã aprecieze sprijinul acordat de cãtre Consiliul Judeþean
Dolj, Consiliul Judeþean Gorj
ºi Consulatul României de la
Thessaloniki, precum ºi partenerilor: Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”
ºi Muzeului Judeþean Gorj
„Alexandru ªtefulescu”, a cãror implicare a fost deosebitã
în amenajarea standului României.
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Cum înfiinþez o farmacie sau drogherie în 2018

UTILE

Contravenþii
ºi sancþiuni
aplicabile

OG 4/2018 pentru
modificarea ºi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 a
fost publicatã în
„Monitorul Oficial”
735/2018. Vom examina, acum, câteva
dintre prevederile
ordonanþei!

P

otrivit actului normativ, cu excepþia medicamentelor eliberate
prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor destinate truselor de urgenþã ºi a
medicamentelor hãrãzite unitãþilor medicale autorizate ce
nu deþin o farmacie cu circuit
închis în structurã, vânzarea ºi
eliberarea medicamentelor
sunt posibile numai cu amãnuntul. Nu li se va aplica
aceastã prevedere farmaciilor
ºi oficinelor de distribuþie locale din sistemul penitenciar,
acolo unde se efectueazã eliberarea de medicamente, de
produse parafarmaceutice, de
consumabile ºi de produse necesare asigurãrii asistenþei
medicale a deþinuþilor.

Autorizarea pentru
funcþionare
Farmaciile comunitare sunt
conduse de cãtre un farmacistºef. Poate avea calitatea de farmacist-ºef doar farmacistul ce
deþine certificat de membru al
Colegiului Farmaciºtilor, emis
dupã rigorile legii. Farmacia
comunitarã funcþioneazã pe
baza autorizaþiei de funcþionare emisã de Ministerul Sãnãtãþii – acordatã pe denumirea
persoanei juridice ºi pe numele farmacistului-ºef. În cazul
în care documentaþia depusã
de cãtre solicitant la direcþiile
de sãnãtate publicã judeþene,
în vederea dobândirii autorizaþiei de funcþionare, nu este
integralã sau e neconformã,
solicitantul va fi înºtiinþat cu
privire la aceastã chestiune,
punându-i-se la dispoziþie 15
zile lucrãtoare în vederea
completãrii dosarului. Dacã
dosarul nu va fi completat în
intervalul acesta cu documentele solicitate, atunci va fi supus clasãrii. Autorizaþia de
funcþionare va fi eliberatã de
Ministerul Sãnãtãþii în treizeci
de zile lucrãtoare de la primirea deciziei de conformitate a
spaþiului menit sã adãposteas12 - 18 septembrie 2018

cã o unitate farmaceuticã, emisã de cãtre directorul executiv
al direcþiei judeþene de sãnãtate ºi însoitã de raportul de inspecþie ºi de documentaþia completã.
Dacã se schimbã persoana
juridicã pe al cãrei nume a fost
eliberatã autorizaþia de funcþionare, Ministerul Sãnãtãþii va
înscrie denumirea noii persoane juridice pe autorizaþia de
funcþionare iniþialã, în termen
de treizeci de zile lucrãtoare de
la data solicitãrii, în situaþia în
care n-au mai fost cerute ºi modificãri de altã naturã. Trebuie
spus cã, pânã la momentul înscrierii noii denumiri, farmacia
comunitarã va funcþiona pe
baza autorizaþiei ce a fost emisã pe numele persoanei juridice anterioare. Celelalte modificãri ulterioare ale condiþiilor pe
care a fost fundamentatã eliberarea autorizaþiei de funcþionare a farmaciei comunitare vor fi
aduse la cunoºtinþa Ministerului Sãnãtãþii într-un termen de
cinci zile lucrãtoare de la data
modificãrii.

le locale de distribuþie, farmaciile cu circuit închis ºi drogheriile va fi efectuatã de cãtre
împuterniciþii Agenþiei Naþionale a Medicamentului, o datã
la cinci ani. Sau de fiecare datã
când se impune. Ori de câte ori
se vor impune, sau la sesizarea
Colegiului farmaciºtilor, vor fi
efectuate controlale de cãtre
împuterniciþii Ministerului Sãnãtãþii. În ceea ce priveºte exercitarea meseriei de farmacist ºi
respectarea regulilor de bunã
practicã în domeniu, controlul
va fi efectuat de Colegiul Farmaciºtilor, prin intermediul
colegiilor teritoriale.
În privinþa vânzãrii ºi eliberãrii medicamentelor eliberate

fãrã prescripþie medicalã prin
intermediul „serviciilor societãþii informaþionale”, supravegherea ºi controlul vor fi exercitate de Ministerul Sãnãtãþii.
Dacã organele de control ºi de
supraveghere vor constata cã a
survenit repetarea unor abateri
legate de organizarea, funcþionarea ºi dotarea unei farmacii
comunitare, a unei oficine locale de distribuþie, a unei farmacii cu circuit închis ori a
unei drogherii, va fi înºtiinþat
Ministerul Sãnãtãþii. Acesta are
posibilitatea de a dispune suspendarea activitãþii ºi închiderea unitãþii, pânã ce vor fi remediate lipsurile constatate în
urma controlului.

Cu excepþia situaþiei neaprobãrii preþului în termenul
legal, orice faptã care presupune eliberarea de medicamente, de cãtre unitatea farmaceuticã, în absenþa aprobãrii preþului de producãtor de
cãtre Ministerul Sãnãtãþii, reprezintã contravenþie, fiind
sancþionabilã cu amenzi cuprinse între 50.000 ºi 100.000
lei ºi cu anularea autorizaþiei
de funcþionare. Desfãºurarea
în unitãþile farmaceutice a altor activitãþi decât cele prevãzute de lege, precum ºi deþinerea sau eliberarea în drogherii a unor medicamente
ale cãror deþinere ºi eliberare
sunt interzise în astfel de unitãþi, constituie contravenþie
(dacã nu cumva fapta are caracter de infracþiune, prin
modul în care a fost comisã)
ºi se sancþioneazã cu o amendã de la 50.000 la 100.000 lei.
Contravenþiile vor fi constatate ºi sancþionate, prin intermediul amenzilor, de cãtre
împuternicitii Agenþiei Medicamentului. ªi aici, ca ºi în
alte domenii, se aplicã un
vechi principiu: „dupã faptã
ºi rãsplatã”. Însã, evident,
sancþiunile sunt deosebit de severe, chiar ºi pentru o farmacie care stã foarte bine la
capitolul profit.
C.A. Coltuc

Activitãþile
de control
În scopul dobândirii certificatului de reguli de bunã practicã farmaceuticã, farmacistulºef al farmaciei comunitare
proaspãt autorizate va solicita
la Colegiul farmaciºtilor, respectiv la colegiile teritoriale,
efectuarea unei inspecþii, în termen de 30 de zile de la emiterea autorizaþiei de funcþionare.
Supravegherea prin inspecþie a
activitãþii pe care o desfãºoarã
farmaciile comunitare, oficinewww.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

D

ebut fluctuant al „tricolorilor” în Liga Naþiunilor, aceea care, în cazul cã aºteptãrile noastre se confirmã, le poate netezi drumul
spre Euro 2020. Mai întâi, în
grupa 4, seria C, a Ligii Naþiunilor, Româna a încheiat nedecis (0-0) cu Muntenegru. Deºi,
pe 7 septembrie a.c., la Ploieºti,
naþionala pregãtitã de Cosmin
Contra a avut în ultimul sfert de
orã jucãtor în plus, a evoluat
ºters, iar scorul alb reflectã întocmai lipsa de conþinut. În a
patra zi dupã Scripturi, pe stadionul FK Partizan din Belgrad,
România terminã tot la egalitate, 2-2, cu „orlovii” lui Mladen
Krstajic, o altfel de egalitate, fie
ºi numai pentru cã de douã ori
au condus gazdele ºi tot de atâtea ori s-au trezit din pumni oaspeþii. Cronologia ºi istoricul fazelor determinante contureazã o
nouã stare de spirit în rândul
„tricolorilor” – constructivã, de
bun augur. Dupã un lanþ de ezitãri în careul nostru, scorul avea
sã fie deschis de Mitrovic, atacantul lui Fulham, cel despre
care ne-am întrebat ºi noi, în
prologul noului format UEFA,
dacã poate fi anihilat ºi de cine
dintre gardienii lui Contra.
Apoi, Chipciu, cel mai bun fotbalist român, este trântit în suprafaþa de pedeapsã ºi se acordã penalty, pe care îl transformã Nicuºor Stanciu. Nu trec
decât 15 minute ºi acelaºi „cãlãu patentat” Mitrovic, înconjurat de patru tricouri galbene,
înscrie iarãºi: 2-1 în accepþiunea lor, 1-2 în accepþiunea noas-

Handbal de top: Joi,
SCM Râmnicu Vâlcea
se duleazã cu
SCM Craiova
J

oi, 13 septembrie a.c.,
începând cu ora 17.30,
handbalistele de la
SCM Râmnicu Vâlcea întâlnesc pe terenul propriu SCM
Craiova, într-un duel din cadrul etapei a 2-a din Liga Florilor. Cu aceastã ocazie, se va
face ºi prezentarea Supercu-

pei României, trofeu pe care fetele antrenate de Florentin Pera
l-au câºtigat recent. Pe de altã
parte, ºi craiovencele au cu ce se
lãuda, ele câºtigând în acest an
Cupa EHF. Biletele de intrare
pentru partida SCM Râmnicu
Vâlcea - SCM Craiova se pun în
vânzare de miercuri, 12 septem-

brie, la sediul clubului de la
Sala Sporturilor “Traian”. Tichetele de acces se pot gãsi ºi
joi, începând cu ora 12.00, la
casele de bilete de la Sala
Sporturilor “Traian”. Preþul
unui bilet este de 10 lei, au
anunþat reprezentanþii clubului de fotbal vâlcean.

Complexul de Servicii Comunitare
Râmnicu Vâlcea, reabilitat cu fonduri UE

www.indiscret.ro

Râmnicu Vâlcea”, a anunþat CJ
Vâlcea. „Constantin Rãdulescu
(foto), preºedintele Consiliului
Judeþean Vâlcea, a semnat pe 7
septembrie 2018, la sediul Consiliului Judeþean Vâlcea, contractul de achiziþie publicã de

proiectare ºi execuþie lucrãri
pentru obiectivul de investiþii
«Creºterea eficienþei energetice a clãdirii Complexului de
Servicii Comunitare – Râmnicu Vâlcea». Contractul de proiectare ºi execuþie lucrãri, cu o
valoare de 5.559.161,23 lei fãrã
TVA, a fost atribuit Asocierii
dintre SC General Service Grup
98 SRL ºi SC Rheinbrucke SRL
ºi presupune reabilitarea termicã a complexului, înlocuirea
acoperiºului, lucrãri de finisaje
interioare, modernizarea instalaþiei electrice, sanitare ºi termice, precum ºi montarea unui
lift nou. Proiectul «Creºterea
eficienþei energetice a clãdirii
Complexului de Servicii Comunitare – Râmnicu Vâlcea»
are o valoare totalã de
7.595.815,95 lei ºi este finanþat prin Programul Operaþional
Regional 2014-2020”, se aratã
într-un comunicat remis massmediei.

trã. O vom comite pentru a treia oarã, dupã ce în 2009 ne-am
umplut de ridicol? Rãspunsul
avea sã vinã dupã numai trei
sute de secunde. Stanciu a executat o loviturã de colþ la prima
barã, iar Þucudean a marcat în
stânga lui Dimitrovic din unghi
închis. „A fost importantã atitudinea ºi cã am revenit de la 01 ºi 1-2. Aratã cã bãieþii noºtri
vor sã câºtige fiecare meci. Asta
mã face fericit. Nu mã mulþumeºte cã avem doar douã puncte. Nu sunt rezultate care sã mã
mulþumeascã. Mi-aº fi dorit patru puncte. Am luat goluri care
puteau fi evitate”, a declarat
Contra la finalul partidei. Am
mai întâlnit astfel de locuri comune care stârnesc rumoare între a vrea ºi a putea, între golurile parabile înscrise de „ai lor”
ºi golurile imparabile înscrise
de ai noºtri, între jucãtorii de
excepþie ai generaþiei actuale ºi
speranþele mereu ºi mereu aflate în faza de coacere prelungitã. Schimbul treneazã, drama
accidentãrii i-a lovit din plin pe
Pintilii ºi Chiricheº, iar campionatul nostru tocmai a dat un chix
de zile mari, eliminarea din cupele europene a echipelor româneºti. Vorba cuiva: ”Când te eliminã Dudelange…” Nu e rãu
acest 2-2 cu Serbia în deplasare. E rãu acel 0-0 cu Muntenegru, naþionalã instalatã momentat în fruntea grupei, iar returul
nu sunã prea mãgulitor. Pânã
atunci, pe 11 octombrie mergem
în Lituania ºi în afarã de o victorie, nimic altceva nu e de luat
în calcul.

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

P

reºedintele Consiliului
Judeþean Vâlcea a semnat contractul de proiectare ºi execuþie lucrãri pentru proiectul ”Creºterea eficienþei energetice a clãdirii Complexului de Servicii Comunitare –

Un 2-2 de bun augur
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Râmnicu Vâlcea: Conducerea
primãriei a inaugurat
un teren de sport ºi un parc
la Colegiul de Informaticã
„Vineri, 7 septembrie 2018,
primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutãu, împreunã cu cei doi viceprimari,
Eusebiu Veþeleanu ºi Carmen
Preda, a participat la inaugurarea terenului de sport de la Colegiul Naþional de Informaticã
«Matei Basarab», precum ºi a
unui parc modern utilat cu un
loc de joacã, în suprafaþã de
198 mp, aflat în incinta colegiului”, informeazã Primãria
Râmnicu Vâlcea într-un comunicat remis presei. Potrivit documentului citat, investiþia este

Horezeanul ªtefan Racheru, un mare ºi avizat iubitor al zonei în care trãieºte, a surprins în seara de 6
septembrie a.c. un obiect
zburãtor ciudat, în zona Vârfului Vãleanu din Munþii
Cãpãþânii. „În seara aceasta
am revãzut toate pozele fãcute la Vãleanu... Am rãmas
înmãrmurit când am vãzut
ce am surprins pe cer. Un
corp ciudat ce pare a fi un
OZN...”, a comentat acesta
imaginea. Ce sã fie?

Buican anunþã
„veºti foarte
proaste despre
CET Govora”
„În curând veþi avea veºti
foarte proaste despre CET
Govora”, a afirmat deputatul liberal Cristian Buican la
cea mai recentã conferinþã
de presã, dând de înþeles cã
distribuitorul de cãldurã ºi
apã caldã are grave probleme. În acest context, Buican
a criticat decizia CET de a
sista timp de o sãptãmânã
apa caldã în Râmnicu Vâlcea ºi, aºa cum îi stã bine
unui politician în opoziþie,
a dat vina pe cei de la putere: „Este regretabil cã elevii
din Râmnicu Vâlcea nu au
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avut apã caldã în ziua începerii ºcolii în municipiul
Râmnicu Vâlcea, ºi s-au
prezentat la ºcoalã dupã ce
au fãcut baie în lighean. Probabil cã cei din conducerea
judeþului, care manageriazã
foarte prost CET-ul, au considerat cã elevii nu au nevoie de apã caldã atunci când
sã se ducã la ºcoalã”.

Orban, la proþap!
În zilele urmãtoare, Ludovic Orban ºi o parte din conducerea PNL vin la Vâlcea.
Se zvoneºte cã, dupã consumarea chestiunilor de partid,
va avea loc un chef de zile
mari la Periºani, în casa din
comuna natalã a liderului
judeþean, deputatul Cristian
Buican: vinuri alese, berbecuþi la proþap, celebrele produse Loviºtea etc., etc. Contextul este foarte potrivit, pe
16 septembrie Buican împlineºte 52 de ani.

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

La ecologiºti…
Vorbeºte lumea cã, în cazul în care va fi dat afarã din
partid, pe motiv cã a votat
în Consiliul Judeþean alãturi
de putere, Samoil Vâlcu va
pleca spre PER-ul lui Mircia Gutãu cu un numãr semnificativ de liberali, mulþi
dintre aceºtia fiind primari.

suprafaþã generoasã: „Amenajarea zonei verzi în suprafaþã de
1.876 mp a constat în realizarea de alei pietonale pe o suprafaþã de circa 550 mp, montarea
a 1.100 mp de gazon, amenajare locuri de odihnã, plantare de
arbori ºi arbuºti ornamentali,
montare instalaþie de irigat ºi
gard împrejmuitor. Lucrãrile de
amenajare a terenului de sport
au constat în amenajare teren de
fotbal, amenajare teren de
handbal, amenajare teren de
volei, pistã de atletism, instalaþie de iluminat nocturn, dotãri
la terenurile de sport”, mai precizeazã municipalitatea.

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

Pensiunea Siva
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OZN? Sau ce?

destinatã practic mai multor
sporturi, iar zona verde are o

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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