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SPECIAL

La Dol
j, v
o tul din zilele de 6 şi 7 oct
ombrie a decur
s
Dolj,
vo
octombrie
decurs
după un scenariu cunoscut

Referendumul pentru
familie, între ambiþia PSD
ºi tradiþionala nepãsare
a electoratului
M

ult discutatul referendum în favoarea „familiei tradiþionale“,
care a avut loc în zilele de 6 ºi 7
octombrie, a demonstrat, încã o
datã, de ce un referendum nu se
organizeazã decât atunci când
eºti sigur cã-l câºtigi. Sau, în
acest caz, cã poþi sã-l validezi.
Aprobat ºi organizat pe repede
înainte, aproape deloc explicat
ºi promovat, referendumul a
eºuat lamentabil, înregistrând o
prezenþã de 21,1%, sub pragul
de 30% impus de lege ºi mult
sub aºteptãrile susþinãtorilor.

Doljul, peste medie
Aºa dupã cum ne-am obiºnuit, Doljul a fost, ºi de aceastã
datã, peste media naþionalã în
ceea ce priveºte prezenþa,
24,77% prezentându-se la urne
în cele douã zile. Numãrul doljenilor care au ales sã participe,
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deºi mic comparativ cu oricare
dintre procesele electorale din
anii trecuþi, nu este deloc de
neglijat dacã luãm în considerare faptul cã partidele politice,
cu excepþia PSD, au boicotat
referendumul, alegând sã nu se
implice. Chiar ºi-aºa, cei aproape 140.000 de doljeni care au
ales, în proporþie de peste 92%,
sã punã ºtampila pe „DA“ s-au
dovedit a fi prea puþini pentru
aºteptãrile conducerii filialei
judeþene a PSD, susþinãtoare
declaratã a referendumului.

Scântei între
social-democraþi
Dincolo de miza în sine a referendumului, acela de modificare a Constituþiei României în
sensul în care cãsãtoria este permisã doar în cazul în care, în faþa
ofiþerului stãrii civile, se prezintã un bãrbat ºi o femeie, acesta a

fost un bun prilej pentru ca PSDul, singurul partid care, prin vocea liderilor sãi, l-a sprijinit public, de a-ºi testa capacitatea de
mobilizare a propriului electorat.
O idee bunã dacã ne gândim cã,
în perioada 2019-2020, urmeazã, în ordine, alegerile europarlamenare, alegerile prezidenþiale, alegerile locale ºi alegerile
generale. ªi, în plus, de a bifa o
victorie care sã ofere un plus de
încredere partidului, care nu traverseazã cele mai bune momente. Cum era de a’teptat, conducerea PSD Dolj nu putea rata un
astfel de moment, mai ales cã
filiala avea un blazon de respectat când vine vorba de performanþe la urne. Aºadar, liderii
social-democraþi doljeni au tratat referendumul fix la fel cum
trateazã orice tip de alegeri.
Zone, þinte, responsabili, adicã
tot arsenalul din dotare. Plus o
prezenþã (social) media puterni-

cã, inclusiv în dimineaþa votului. Ba chiar, pentru a-ºi atinge
scopul, pesediºtii au avut o întâlnire ºi cu mitropolitul Olteniei,
ÎPS Irineu, reprezentantul Bisericii, principalul susþinãtor ºi
promotor al referendumului.
Totuºi, socoteala de acasã pare
cã nu s-a potrivit cu cea din târg,
astfel cã la finalul zilei, când prezenþa încã se calcula cu ajutorul
unei singure cifre, pesediºtii au
avut parte de o ºedinþã cu scântei, de la care câþiva membri cu
funcþii în partid au plecat destul
de ºifonaþi. „Urecheala“ aplicatã de preºedintele organizaþiei,
senatorul Claudiu Manda, a fost
însã de bun augur, astfel cã cea
de-a doua zi a referendumului sa desfãºurat dupã un cu totul alt
scenariu, ceea ce a permis judeþului sã depãºeascã media naþionalã ºi sã se plaseze pe locul 3
între judeþele din Oltenia, dupã
Olt ºi Mehedinþi.

Eºecul referendumului pentru definirea
familiei în Constituþia României repezintã, dincolo de
orice fel de considerent politic, un dezastru de proporþii
apocaliptice pentru
ierarhia Bisericii
Ortodoxe Române.
Au trecut mai bine
de zece ani de când
Indiscret în Oltenia
trage semnale de
alarmã cu privire la
decuplarea înaltei
ierarhii ortodoxe de
la realitãþile societãþii româneºti, însã,
parcã mai mult decât
niciodatã, instituþia
care ar trebui sã
conducã moral
poporul român aratã
ca un sereleu cãmãtãresc pus pe jecmãnit finanþele publice.
Rezultatul referendumului, înfrângerea
umilitoare a Bisericii
ca instituþie, ºi nu a
creºtinismului ca
religie, reflectã
scârba profundã a
acestui popor faþã
de apucãturile medievale ale ierarhiei
ortodoxe.
de Cosmin Pretorian

M

ai mult decât oricând, ortodoxia româneascã se aflã în
faþa unui moment de grea
cumpãnã. Rezultatul referendumului de la sfârºitul sãptãmânii trecute a ºters cu brutalitate imaginea de instituþie
iubitã ºi credibilã cu care se
mândreau înalþi prea sfinþiþii
ºi prea fericiþii. Condusã samavolnic ºi tiranic precum un
sereleu cãmãtãresc de diverºi
neaveniþi lipsiþi de har divin,
dar cu apucãturi hulpave de
negustori de suflete, aºa cum
este acest patriah Daniel ºi camarila sa arhiereascã, ortodoxia româneascã a primit poate cea mai grea loviturã din
istoria ei milenarã. Poporul,
cel care ani de-a rândul a fost
confundat de ierarhi cu o turmã de oi numai bune de muls,
le-a dat o palmã milogilor în
sutanã nu pentru cã, brusc, ºiar fi pierdut credinþa, ci sãtul
de cãpuºeala pe care Patriarhia ºi Mitropoliile subordonate au dus-o la rang de artã.
Românii, în marea lor majoritate, sunt oameni credincioºi de felul lor. În ultimii
www.indiscret.ro

Referendumul, 3
dezastru pentru
cãmãtarii sutanei

SPECIAL

ani, însã, preferã sã se roage
acasã sau pe stradã, decât sã
meargã în bisericile frumos
zugrãvite pe bani publici.
Sunt sãtui sã tot bage mâna
în buzunar pentru a-i plãti
patriarhului limuzinele Mercedes sau Audi, sã-i întreþinã
imperiul media sau sã-i alimenteze financiar pasiunea
pentru jocul pe bursã.
Românii s-au sãturat de
concubinajul vicios dintre o
ierarhie ortodoxã hulpavã ºi
coruptã ºi o clasã politicã dispusã la orice compromisuri de
ordin financiar în schimbul a
câteva procente. Referendumul a reprezentat poate singura ocazie de a fi sancþionate, concomitent, ambele ierarhii, ºi cea politicã, ºi cea ortodoxã, iar în stilul lor caracteristic, românii nu au ratat
ocazia de a le da un dureros
ºut în cur ambelor. Pentru
politicieni, acest duº rece reprezintã deja o obiºnuinþã a
ultimilor zece ani, însã maimarii bisericii ortodoxe române au încasat, uluiþi, cea mai
mare umilinþã din istoria recentã a României. Mai mult,
aceºti milogi în sutane au
pierdut, în doar 48 de ore, singura sursã de ºantaj prin care
îºi asigurau traiul îndestulãtor. De azi înainte, indiferent
de partid, Biserica Ortodoxã
Românã nu va mai reprezenta o mizã politicã realã ºi,
implicit, va fi decuplatã, treptat, treptat, de la finanþarea
publicã. Miliardele de euro
bani publici pe care ani la
rând le-a înghiþit fãrã ca cineva sã îi întrebe cum i-au
cheltuit vor deveni doar o
tristã amintire pentru maimarii Bisericii. Politicienii,
animale de pradã cu un dezvoltat simþ de autoconservare, vor înþelege cã instituþia,
în întregul sãu, nu este un
depozitar al milioanelor de
voturi, aºa cum ani la rândul
au fost lãsaþi sã creadã. Nu
vor mai face greºeala de a
confunda credinþa ortodoxã
profundã a poporului cu ierarhia nesãtulã care a confiscato. ªi vor acþiona ca atare. La
început mai timid, însã în
timp fenomenul va lua o astfel de amploare încât în cel
mult douãzeci de ani subvenþiile de la bugetul statului vor
reprezenta cea mai micã sursã de venit pentru ierarhia ortodoxã. Dumnezeu cu mila!
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Vâlcea, judeþul cu cea mai
scãzutã prezenþã la vot
din Oltenia

ACTUALITATE

n Vâlcea, prezenþa la votul
pentru redefinirea familiei
a fost de 17,60%, cea mai
scãzutã dintre cele cinci judeþe
ale Olteniei.
Conform Biroului Electoral
Central, din cei 331.174 de vâlceni cu drept de vot s-au prezentat la urne 58.312. Dintre
aceºta, 48.713 au votat pe liste
permanente, 9.519 pe liste suplimentare ºi 80 la urnele mobile.

Î

Clasamentul prezenþei la vot
în Oltenia:
Olt - 27,19%
Mehedinþi - 26,28%
Dolj - 24,77%
Gorj - 19,91%
Vâlcea -17,60%,
Referendumul naþional pentru Revizuirea Constituþiei, ce
s-a desfãºurat între 6-7 octombrie, a eºuat. Au votat 20,41%
dintre români, pragul minim fiind de 30%.

Râmnicu Vâlcea: Înscrierea
comercianþilor pentru Târgul de iarnã
începe la 15 octombrie

P

rimãria municipiului
Râmnicu Vâlcea organizeazã, în perioada 1
decembrie 2018 – 6 ianuarie
2019, Târgul „Decembrie Magic” în Scuarul Mircea cel Bãtrân, anunþã reprezentanþii municipalitãþii într-un comunicat
remis mass-mediei.
„Comercializarea produselor
specifice sãrbãtorilor de iarnã se
va face în cele 28 de chioºcuri
comerciale din lemn puse la dispoziþia comercianþilor de Primãria municipiului. Perioada de

înscriere a comercianþilor în
procesul de selecþie din cadrul
Târgului «Decembrie Magic»
este 15.10.2018-10.11.2018, iar
înscrierea se face prin completarea unei cereri-tip ºi înregistrarea acesteia la registratura
Primãriei municipiului Râmnicu Vâlcea. Pentru a fi validã,
cererea trebuie însoþitã de:
- documentele comerciantului: certificat de înregistrare,
certificat constatator, atestat de
producãtor, dupã caz;
- documentul de înregistrare

sanitar veterinar ºi pentru siguranþa alimentelor, în cazul comercializãrii de produse agroalimentare, respectiv pentru activitãþi de alimentaþie publicã;
- fotografii ºi alte materiale de
prezentare a produselor comercializate;
- experienþele anterioare la târguri similare (dacã este cazul).
Selecþia cererilor ºi modul de
organizare a târgului sunt cuprinse în Regulamentul aprobat
prin HCL nr. 303/2018”, se aratã în documentul citat.

Scade TVA în turism
„Guvernul a aprobat o Ordonanþã de Urgenþã privind unele
modificãri fiscal bugetare prin
care se reduce cota TVA la 5%
pentru cazarea la hotel, serviciile de catering ºi pentru parcurile de distracþii. De asemenea,
prin acelaºi act normativ, primãriile vor putea obþine împrumuturi de pânã la 450 de milioane
de lei pentru furnizarea de apã
caldã ºi cãldurã în sezonul
rece”, a anunþat deputatul PSD
de Vâlcea, Eugen Neaþã.

Domenii în care se
aplicã reducerea
TVA

Publicitate

Acesta a subliniat cã mãsura
reducerii cotei de TVA este luatã în sprijinul dezvoltãrii turismului, inclusiv a celui balnear:

„Începând cu 1 noiembrie
2018, cota de TVA de 9% se
reduce la 5%. Aceasta va fi extinsã la domenii precum: cazarea în cadrul sectorului hotelier
sau al sectoarelor cu funcþie similarã, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping, serviciile de restaurant ºi
de catering, cu excepþia bãuturilor alcoolice, altele decât berea, activitãþile sportive, recreative ºi distractive. Mãsura a fost
luatã pentru promovarea turismului, reducerea evaziunii fiscale, creºterea consumului intern ºi stimularea creºterii economice. Acelaºi act normativ se
referã la turismul balnear, fiind
eliminatã cota redevenþei pentru apa geotermalã ºi minerale
naturale utilizate pentru consumul populaþiei”, a precizat Eugen Neaþã.
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POLITICÃ

Florinel Stancu:
Fabrica de Avioane Craiova va fi
implicatã în programele de înzestrare
destinate realizãrii capabilitãþilor
operaþionale ale Armatei Române
A

rmata Românã a jucat
un rol deosebit în istoria acestei þãri. Acest
fapt se datoreazã bravilor ostaºi
români ºi politicii militare a lui
Al. I. Cuza dupã înfãptuirea statului român modern prin Unirea
de la 1859. Sacrificiile ulterioare pe care Armata Românã le-a
fãcut în timpul Primului Rãzboi
Mondial ºi în cel de-Al Doilea
Rãzboi Mondial au fost ieºite din
comun. De acolo se trag respectul ºi încrederea noastrã în aceastã instituþie, iar de Centenarul
României Mari suntem datori sã
vorbim despre ea.
De Centenar, Partidul Social
Democrat a continuat programul de înzestrare a Armatei
Române. Guvernul a adoptat o
serie de proiecte prin care forþele de apãrare beneficiazã de
investiþii considerabile. Alocarea resurselor necesare ºi punerea în aplicare a noii concepþii
www.indiscret.ro

de restructurare, pentru a transforma instituþia într-un organism militar modern, cu o capacitate operaþionalã similarã
forþelor armate din þãrile europene avansate din punct de vedere militar, face parte din programul nostru de guvernare.
Vom crea o armatã flexibilã ºi
dinamicã, aptã sã dea o ripostã
eficace dacã, ipotetic, cineva ar
încerca sã ne violeze teritoriul.
Vom întãri securitatea României
ºi vom creºte garanþia cã ne vom
îndeplini cu profesionalism misiunile ce ne revin din obligaþiile internaþionale asumate de
cãtre þara noastrã.
Guvernul Dãncilã a investit în
acest an sume imense în industria româneascã de armament.
Concret, în primele ºase luni ale
anului 2018 industriei de apãrare i-au fost alocate 69 de milioane de lei pentru investiþii, de
peste trei ori mai mult decât în

tot anul 2017 ºi de peste patru
ori mai mult decât în anul 2016.
De fonduri au beneficiat Uzina
Mecanicã Bucureºti, Romaero,
Aerostar Bacãu ºi alte fabrici
din þarã.
În calitate de parlamentar al
judeþului Dolj, am adresat o întrebare ºi o interpelare cãtre
Ministerul Economiei ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale, pentru
ca Fabrica de Avioane Craiova
sã fie inclusã în programul de
dezvoltare a Armatei Române.
În acest sens, prin Hotãrârea
nr.38 din 04.04.2018, Consiliul
Suprem de Apãrare a Þãrii a aprobat Memorandumul cu tema
„Dezvoltarea capabilitãþii aeriene de ºcoalã ºi antrenament avansat, sprijin aerian apropiat ºi intervenþie împotriva þintelor aeriene de vitezã micã, pe baza platformei aeriene IAR-99” ºi iniþierea „Programului de înzestrare
pentru modernizarea aeronavelor

IAR-99 din dotarea Ministerului
Apãrãrii Naþionale în configuraþia IAR-99 Super ªoim”.
Atribuirea contractului pentru
modernizarea aeronavelor IAR99 din dotarea Ministerului
Apãrãrii Naþionale în configuraþia IAR-99 Super ªoim se va
realiza în urma derulãrii unei
proceduri de achiziþie, în conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 114/2011. Având în vedere
drepturile de proprietate intelectualã aferente aeronavelor IAR99, a fost propusã realizarea
programului prin implicarea
Avioane Craiova S.A., fapt ce
va duce la renaºterea fabricii,
noi locuri de muncã la Craiova
ºi o contribuþie mai mare din
partea fabricii la bugetul local.
Interesul nostru este ca, în
cadrul programelor de înzestrare, sã fie implicaþi operatorii
economici naþionali, atât pentru

realizarea sistemelor/subsistemelor, cât ºi pentru asigurarea
activitãþilor de mentenanþã pe
întreg ciclul de viaþã al produselor, Avioane Craiova S.A. fiind unul dintre operatorii economici naþionali care se pot
implica în viitoarele programe
de înzestrare destinate realizãrii capabilitãþilor operaþionale
ale Armatei Române. Acest lucru ne-a fost garantat de Ministrul Apãrãrii Naþionale.
Acesta este, din punctul meu
de vedere, un adevãrat proiect
dedicat Centenarului Marii Uniri. O Românie puternicã, susþinutã de o armatã bine înzestratã care ne poate asigura o mare
parte din securitate, deoarece
fãrã securitate nu existã cooperare ºi dezvoltare pentru nimeni
în lumea asta.
Florinel Stancu,
deputat PSD de Dolj
10 - 16 octombrie 2018
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Referendumul – câþi
învingãtori, atâþia învinºi

D

intr-un unghi personal,
acesta pare sã fie bilanþul Referendumului din 6-7 octombrie a.c., legat greºit noþional de familia
tradiþionalã, câtã vreme el s-a
referit la cãsãtorie. „Între soþi”,
specificã, deloc limpede Constituþia, la nivelul lui 1991,
anul adoptãrii ei. „Între bãrbat
ºi femeie”, a propus Referendumul, izvorât din cauze de
prevenþie hiperbolizantã ºi la
cererea expresã a peste trei
milioane de semnatari. Referendumul, cãruia îi mai trebuiau vreo douã milioane de buletine ºi, în pregãtirea lui cu
atenþie, niºte clarificãri, a fost
invalidat. Puterea s-a compromis iremediabil, ºi-au dat cu
presupusul pãrerologii. A murit referendumul ca mijloc democratic de consultare a mulþimilor (închipuiþi-vã un referendum în chestia etatizãrii
averilor ilicite sau tãierii pensiilor nesimþite, tot mort ar fi?).
A pierdut Coaliþia PSDALDE! Nici vorbã. Atât îi trebuia guvernului Dãncilã, dupã
muºtruluiala bruxellezã ºi
strasburghezã, o tinichea atârnatã de coadã cã a instrumentat ce e mai ignobil întru încãlcarea drepturilor omului. La
rândul sãu, pe obrazul tãbãcit
al poporului român a apãrut o
razã de soare. S-a deºteptat!
Umblã la el cu texte din John
Stuart Mill, s-a întors cu spatele la preoþii habotnici, a demonstrat un europenism de
care Las Fierbinþi poate fi
mândru. Semnatarii scrisorii
cãtre Parlament pentru iniþie-

rea demersurilor ce se cuveneau legate de Referendum au
creat o falsã problemã din proximitatea aºa-zisei familii tradiþionale. I se sapã groapa, i se
suflã-n lumânare de sus. Acolo jos, în arealul familiei tradiþionale, cu totul altele erau problemele – practice, imediate.
Bunãoarã, cruciada halatelor
albe împotriva rasei porcine.
Apoi, se ºtie cã suntem un popor care nu înghite totul ºi întotdeauna pe nemestecate. Iatã
punându-i-se în faþã o întrebare lungã ºi obositoare, încâlcitã, lesne deturnabilã. Prins între comandamentele oficiale ºi
propaganda aservitã altor interese, electoratul, „imparþial” de
când se ºtie, a ales „sã nu se
bage”. Indirect, cu toatã osârdia Bisericii, ar fi lovit, chipurile, ºi în credinþa ortodoxã.
L-a mâniat pe Dumnezeu. Fals!
Un sobor de preoþi nu e un detaºament de brigadieri, încolonarea ºi la muncã sau la vot.
Cererea celui „cu capul mic”,
astfel nãºit de Bãsescu, pe vremuri, ca Patriarhul Daniel sã
demisioneze, e o mostrã de
smintealã. Cu Dumnezeu nu te
tocmeºti, nu-l mânjeºti cu sondaje sau referendumuri. Crezi,
bine – nu crezi, bine. Creºtinismul nu e un moft, nu e o modã,
când cu perciuni, când cu tatuaje. E o constantã. Sãptãmâna trecutã, s-a acordat, de Fundaþia Alexandrion Grup, Premiul „Brâncoveanu”. Constantin Brâncoveanu, martirul neamului românesc. Neam boicotat!, mai citesc undeva. Ei, aº?
L-a durut în cot pe boicot.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
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ACTUALITATE
Secþia de ªtiinþele
naturii a Muzeului
Olteniei Craiova
continuã seria manifestãrilor înscrise în
cadrul proiectului
cultural - educativ
„Muzeul – o ªcoalã
AltfelÒ“ cu conferinþa
„Etape în cunoaºterea
Sistemului Solar“,
printr-o serie de videoproiecþii susþinute
de lector univ. dr. Emil
Marinescu de la Departamentul de geografie din cadrul
Facultãþii de ªtiinþe a
Universitãþii din Craiova.

Etape în
cunoaºterea
Sistemului
Solar, la
Muzeul Olteniei

E

ste o lecþie de astronomie
vizând cunoaºterea corpurilor din Sistemul Solar de-a lungul timpului. Etapele cunoaºterii încep încã din antichitate cu observarea celor 6
planete vizibile cu ochiul liber
pe cerul nopþii. Parcurgând toate etapele evoluþiei societãþii
umane, se ajunge în prezent la
observarea numeroaselor corpuri cereºti din Sistemul Solar,
cum sunt: planetele, sateliþii naturali, asteroizii, cometele.

În cunoaºterea Sistemului
Solar se evidenþiazã 3 mari etape:
- etapa antichitãþii;
- etapa marilor descoperiri
geografice marcatã de contribuþiile lui Galileo Galilei, Kepler,

Copernic ºi Newton;
- etapa modernã în care zborurile cosmice ºi plasarea sondelor spaþiale a permis cunoaºterea a mii de corpuri cereºti
prezente în Sistemul nostru Solar.
La manifestare vor participa
studenþii Departamentului de
geografie al Facultãþii de ªtiinþe a Universitãþii din Craiova,
Departamentului de biologie ºi
ingineria mediului al Facultãþii
de Horticulturã a Universitãþii
din Craiova, îndrumaþi de lector univ. dr. Emil Marinescu ºi
prof. univ. dr. Elena Gavrilescu, precum ºi elevii Liceului cu
Program Sportiv ”Petrache
Triºcu” ºi Colegiului Tehnic
”Costin D. Neniþescu” - domeniul protecþia mediului, îndrumaþi de profesorii de specialitate Maria Dumitru ºi Marian
Neacºu, respectiv Iulia Cristea.
Acþiunea coordonatã de muzeograf dr. Olivia Cioboiu va
avea loc miercuri, 10 octombrie, ora 12.00, la Secþia de
ªtiinþele naturii a Muzeului Olteniei Craiova ºi coincide cu
perioada în care se desfãºoarã
manifestãri cultural-educative
dedicate Sãptãmânii Mondiale
a Spaþiului Cosmic (4-10 octombrie), sãrbãtoare internaþionalã a ºtiinþei ºi tehnologiei ºi
a contribuþiilor acestora la îmbunãtãþirea condiþiei umane,
anul 2018 având deviza ”Spaþiul uneºte lumea”.
www.indiscret.ro

Vâlcea: Lucrãri de 7
reparaþii pe patru
drumuri importante
ADMINISTRAÞIE

P

reºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea,
Constantin Rãdulescu, a anunþat câteva
lucrãri importante pe drumurile vâlcene.
Potrivit acestuia, o parte din lucrãri sunt urmarea
întâlnirii recente pe care a avut-o la Vâlcea cu Narcis Neaga, directorul general al Companiei Naþionale de Administrare a Infrastructurii Rurale
(CNAIR).
Constantin Rãdulescu a declarat cã se toarnã asfalt pe porþiuni ce totalizeazã opt kilometri din
DN7A, drum ce duce spre pârtia Transalpina Ski
Resort, de la Voineasa. De asemenea, se reabiliteazã cu pietriº câteva zone din drumul de pãmânt DN7.
Preºedintele CJ Vâlcea a mai precizat cã joi, 11
octombrie a.c., se va preda amplasamentul cãtre constructorul care a câºtigat licitaþia pentru porþiunea
de drum surpatã din staþiunea Olãneºti (DN 64 la
kilometrul 134), iar marþi, 9 octombrie, au început
lucrãrile pe DN67 din Dealul Negrileºtilor, pe o
zonã ruptã de o alunecare de teren în luna martie.

Peste 2.300 de cetãþeni stau cu ochii
pe pãdurile virgine din România
Peste 2.300 de cetãþeni au monitorizat în
ultima sãptãmânã
pãdurile virgine din
România (Þinutul
Secular) prin intermediul aplicaþiei realizate
de Greenpeace România - Forest Guardians. Începând din
aceastã sãptãmânã,
aplicaþia este disponibilã ºi pentru utilizatorii de smartphone-uri
cu sisteme de operare
iOS ºi poate fi descãrcatã din App Store.

L

ansatã recent, aplicaþia
adresatã celor care vor sã
se implice activ în monitorizarea ºi protejarea pãdurilor
virgine prin identificarea tãierilor ilegale ºi raportarea lor cãtre autoritãþi, a fost descãrcatã
de aproximativ 2.300 de cetãþeni. Prin intermediul aplicaþiei
Forest Guardians, utilizatorii
care au comparat imagini din
satelit ale pãdurilor virgine au
semnalat peste 50 de cazuri de
tãieri suspecte de arbori, pe care
echipa Greenpeace România le
www.indiscret.ro

va verifica în perioada urmãtoare. „Felicitãm încã o datã societatea civilã pentru vigilenþa ºi
implicarea de care a dat dovadã
monitorizând pãdurile din Þinu-

tul Secular, cele mai valorose
pãduri ale României. Ne bucurãm sã vedem cã, la doar o sãptãmânã de la momentul lansãrii, peste 2.300 de cetãþeni ºi-

au dedicat timpul liber pentru a
face treaba Ministerului Apelor
ºi Pãdurilor, care ar trebui sã se
ocupe de identificarea ºi protejarea acestor pãduri. Ne aºtep-

tãm ca în perioada urmãtoare
numãrul utilizatorilor sã creascã, mai ales cã Forest Guardians
include ºi funcþionalitãþile de raportare din teren de tãieri suspecte de arbori, precum ºi de verificare a transporturilor de
lemn”, declarã Ciprian Gãluºcã, coordonatorul campaniei de
pãduri ºi biodiversitate a Greenpeace România.
În aplicaþia Forest Guardians
au fost încãrcate 450 de imagini
din satelit ale pãdurilor virgine,
echivalentul a aproximativ
15.000 de hectare. Fiecare imagine a fost procesatã de aproximativ 30 de utilizatori. Cele 50
de cazuri de tãieri suspecte de
arbori semnalate de aceºtia urmeazã sã fie verificate de echipa Greenpeace, iar în mãsura în
care acestea se confirmã, gardienii sunt invitaþi în teren pentru investigarea cazurilor la faþa
locului. Imagini cu alte 50.000
de hectare de pãduri vor fi adãugate în curând în aplicaþie.
Forest Guardians este prima
aplicaþie pentru mobil realizatã de Greenpeace România,
dezvoltatã cu ajutorul MReady,
ºi este disponibilã atât în Play
Store cât ºi în App Store.
10 - 16 octombrie 2018
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Îndeletniciri tradiþionale
ºi bucurii muzicale în
Galeriile „Cromatic“

C

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

le Dolj. Atelierul „Ca la þarã“ îi
apropie pe copii de obiceiuri ºi
tradiþii, de specificul vieþii la
þarã, iar atelierul „Sã ne împrietenim cu muzica“ le dezvãluie
tainele studiului muzical, îi familiarizeazã cu pianul, cu notele muzicale, îi iniþiazã în teoria
muzicii ºi solfegiu.

Ce vrea ALDE de la legea
offshore?

S

Parteneriatul Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj cu centre sociale din cadrul
Arhiepiscopiei Craiovei a fost
demarat în anul 2015, împreunã cu voluntari ai Facultãþii de
Litere din cadrul Universitãþii
din Craiova.

unt multe discuþii în
ultima vreme cu privire la legea offshore, în centrul cãrora se aflã
numele ALDE. De aceea
consider important ca doljenii sã cunoascã de la sursã
care este conþinutul real al
poziþiei legitime a ALDE faþã
de aceastã lege.
În primul rând, ALDE îºi
doreºte în mod principial ca
aceastã lege sã maximizeze
veniturile bugetului României. Pe termen mediu ºi
lung. De aceea dorim sã analizãm toate informaþiile relevante din aceastã perspectivã, sã avem tabloul complet al proiecþiilor economice, fiscale ºi bugetare. Nu e
loc pentru improvizaþii, neclaritãþi sau incertitudini
într-o lege atât de importantã pentru dezvoltarea României.
În al doilea rând, un principiu fundamental care ne
ghideazã în abordarea cu responsabilitate a acestei legi
este acela al asigurãrii securitãþii energetice a þãrii.Mai mult, credem cã putem
deveni prin modelarea inteligentã (ºi) a acestui proiect
de lege un jucãtor important
pe piaþa energeticã regionalã ºi chiar europeanã. Ceea ce
ar crea premise excepþionale

pentru un nou ritm, mult mai
dinamic al dezvoltãrii economice ºi sociale.
În al treilea rând, în privinþa nivelului veniturilor ar
trebui sã urmãrim modelul
promovat de alte þãri europene precum Olanda, Marea
Britanie sau Norvegia ºi sã
avem ca obiectiv o împãrþire a profiturilor 50%50%. Este, din punctul nostru de vedere, varianta corectã, care are în vedere susþinerea interesului României
cât ºi încurajarea investitorilor sã dezvolte activitatea
de explorare ºi, ulterior, de
exploatare.
Credem cã este o bazã raþionalã de discuþie ºi cã aceste trei mari obiective trebuie
urmãrite cu precãdere.
De asemenea, în mod principial, considerãm cã forma
finalã a legii trebuie sã întruneascã un consens putereopoziþie pentru cã este o lege
foarte importantã care priveºte susþinerea intereselor
naþionale pe o perioadã lungã de timp.
Îmi exprim speranþa cã
vom gãsi cu toþii, în Comisie ºi apoi în plen, resursele
de voinþã ºi de responsabilitate pentru a da o lege offshore conformã cu interesul legitim al þãrii noastre.

Publicitate

onsiliul Judeþean Dolj
ºi Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj continuã ºi în acest an ºcolar parteneriatul cu Centrul „Aripi
de Luminã“ al Arhiepiscopiei
Craiovei ºi îi aºteaptã pe copii la
noi ateliere de muzicã ºi de creaþie popularã, în perioada 12 octombrie – 7 decembrie 2018.
Cele douã ateliere, „Ca la þarã“
ºi „Sã ne împrietenim cu muzica“, se vor desfãºura de douã ori
pe lunã, în zilele de vineri, în
intervalul orar 14:00 - 16:00, în
Galeriile „Cromatic“, la Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþiona-

10 - 16 octombrie 2018
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Crizã de Android
la primãrie
Municipalit
at
ea cr
aio
veană îşi fface
ace aplicaţie de mobil pentr
u turişti
Municipalitat
atea
craio
aiov
pentru
Edilii vor sã umple
telefoanele mobile ºi
tabletele cu informaþii
despre oraº pentru cei
care îl viziteazã ºi nu
numai. Primãria vrea
sã achiziþioneze o
aplicaþie mobilã pentru platformele Android ºi IOS prin
intermediul cãreia
informaþiile privind
patrimoniul cultural,
evenimentele organizate de municipalitate,
precum ºi serviciile
publice oferite sã fie
mai accesibile.
de Nicuºor Fota

F

uncþionarii Primãriei
Craiova au apelat la o
procedurã de achiziþie
simplificatã, cu termen de derulare mai scurt decât cea clasicã. Anunþul de participare pentru „aplicaþie mobilã pentru
platformele de operare IOS ºi
Android pentru promovarea
municipiului Craiova, tip-city
application” a fost postat în sistemul electronic de achiziþii
publice în urmã cu câteva zile,
pe 5 octombrie, practic fix la ora
la care mai-marii instituþiei erau
implicaþi în dezbaterea publicã
declanºatã pe tema spinoasei
probleme a extinderii sistemului de parcare cu platã, în jurul
rei 15.00. Termenul de depunere a ofertelor expirã sãptãmâna
viitoare, pe 16 octombrie, datã
la care edilii sperã sã aibã din
ce alege. Contractul pus la bãtaie de Primãria Craiova are o
valoare estimatã de 155.700 lei
noi, ceva mai mult de 33.000 de
euro, criteriul de atribuire urmând a fi preþul cel mai scãzut.
Potrivit anunþului postat în
sistemul electronic de achiziþii
public de reprezentanþii Primãriei Craiova, prin procedura de
achiziþie publicã pentru “Aplicaþie mobilã pentru platformele de operare IOS ºi Android
pentru promovarea municipiului Craiova, tip – city application” se doreºte „achiziþionarea
ºi implementarea unei aplicaþii
city app, compatibile cu telefoanele de tip smartphone ºi device-uri tip tabletã, ce folosesc
www.indiscret.ro

platforme de operare IOS ºi
Android, cu servicii de management de conþinut ºi marketing, inclusiv licenþã de utilizare pentru aceasta, pentru promovarea municipiului Craiova,
destinatã utilizatorilor de aplicaþii mobile IOS ºi Android.
Aplicaþia va avea ca rol prezentarea patrimoniului turistic al
oraºului Craiova ºi facilitarea
urmãririi informaþiilor ºi ofertelor propuse de Primãria Municipiului Craiova ºi instituþiile
subordonate într-un mod interactiv ºi prietenos pentru utilizator”.

perioadã de trei ani. Aplicaþia va
trebui sã fie gata în 60 de zile
de la emiterea comenzii de cãtre Primãria Craiova, se aratã în

caietul de sarcini întocmit de
funcþionarii municipalitãþii.
Aplicaþia va trebui garnisitã cu
informaþii ºi imagini privind

9

ADMINISTRAÞIE
patrimoniul cultural craiovean,
evenimentele ºi acþiunile derulate de municipalitate, precum
ºi informaþii de ordin utilitar,
privind traseele de transport în
comun, unitãþile medicale ºi farmaciile cu program non stop,
hotelurile ºi restaurantele disponibile pe raza oraºului, precum
ºi alte informaþii considerate
relevante de cãtre municipalitate. Utilizatorii vor avea posibilitatea de a se loga cu contul de
facebook sau cel de e-mail pentru a exploata la maximum aplicaþia, ori pot opta pentru navigarea ca utilizator anonim, se
aratã în caietul de sarcini. Utilizatorii aplicaþiei vor avea posibilitatea de a semnala incidente
la care asistã sau probleme de
care se lovesc prin oraº. Pe lângã obligaþiile de realizare a aplicaþiei, de creare ºi introducere
de conþinut, ofertantul declarat
câºtigãtor are ºi sarcina de a
promova aplicaþia Primãriei
Craiova, timp de ºase luni de la
executarea acesteia, „la nivel
local, naþional, internaþional”,
dupã cum se aratã în caietul de
sarcini. Firma mai are ºi obligaþia de a preda edililor codul
sursã al aplicaþiei dacã intrã
cumva în lichidare sau în procedurã de faliment pe perioada
derulãrii contractului.

Aplicaþia
„cetãþeanului”,
bunã ºi pentru
reclamaþii online
24/7
Pentru cei un miliard ºi jumãtate de lei vechi bugetaþi de Primãria Craiova, firma declaratã
câºtigãtoare va trebui sã execute aplicaþia ºi sã asigure ºi conþinutul necesar, inclusiv fotografiile aferente, cu tot cu eventualele drepturi de autor, precum ºi sã se ocupe efectiv de
actualizarea ºi gestionarea acesteia timp de 12 luni. În plus,
societatea va asigura gãzduirea
ºi mentenanþa aplicaþiei pe o
10 - 16 octombrie 2018
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Responsabil cu protecþia
datelor, o nouã profesie
în contextul GDPR

ECONOMIE

Euro forþeazã
forþeazã de
de douã
douã
Euro
sãptãmâni pragul de 4,67 lei

U

ltima majorare a dobânzii-cheie operatã
de Rezerva Federalã,
de la care se mai aºteaptã o altã
creºtere în decembrie, dar ºi
tensiunile din zona euro, provocate de proiectul bugetar al
Italiei pentru anul viitor, au
afectat evoluþia monedelor
emergente.
Cursul euro a urcat de la
4,6643 la 4,6685 lei, foarte
aproape de maximumul istoric
de 4,6695 lei, atins în 21 iunie. La sfârºitul perioadei, media a fost stabilitã la 4,6671 lei,
în timp ce tranzacþiile s-au realizat în culoarul 4,667 – 4,672
lei, cu închiderea în jurul valorii de 4,67 lei.
Media dolarului american a
crescut de la 4,0326 la 4,0651
lei, maxim al ultimelor ºapte
sãptãmâni, la finalul intervalului, când cotaþiile au fluctuat
între 4,056 ºi 4,07 lei.
Moneda elveþianã s-a depreciat pe pieþele internaþionale de
la 1,131 la 1,144 franci/euro,
iar media ei a fluctuat între
4,0884 ºi 4,1183 lei, cea de la
sfârºitul intervalului fiind stabilitã la 4,0968 lei.
La briefingul de presã care
a urmat ºedinþei de politicã
monetarã a BNR, unde s-a decis menþinerea dobânzii-cheie
la 2,5%, guvernatorul Mugur
Isãrescu a declarat cã „în acest
an cursul s-a dovedit mai stabil decât al vecinilor, ceea ce
ne-a ajutat în privinþa inflaþiei”.
Majoritatea analizelor privind evoluþia leului anticipeazã depãºirea de cãtre euro, în
urmãtoarele luni, a pragului de
4,7 lei. Totuºi, presiunea pe leu
s-ar putea tempera, dupã ce Finanþele au atras, în 4 octombrie, de pe pieþele financiare
internaþionale, 1,75 miliarde
euro printr-o emisiune de euroobligaþiuni în douã serii.

Z

ipper România oferã gratuit un instrument util
companiilor care nu au
reuºit încã sã implementeze procedurile de conformitate cuprinse în GDPR.
Alinierea este necesarã în
contextul în care numãrul plângerilor ºi sesizãrilor la autoritatea românã de supraveghere a
crescut semnificativ faþã de anul
trecut.
Regulamentul UE 2016/679
privind protecþia persoanelor
fizice (cunoscut ºi sub numele
de GDPR), intrat în vigoare în
luna mai a acestui an, a impus
organizaþiilor/companiilor sã
implementeze un set nou de
proceduri, având în vedere obligativitatea lui ºi sancþiunile
semnificative aplicate în cazul
încãlcãrii prevederilor sale.

Oferta totalã de cumpãrare sa ridicat la 2,8 miliarde euro,
din care au fost atrase 1,15 miliarde euro cu maturitatea de
zece ani ºi cu o dobândã
2,875% ºi 600 milioane euro
cu maturitatea de 20 ani ºi cu
o dobândã de 4,125%.
Conform ministrului de finanþe, Eugen Teodorovici,
”emisiunea nu are ca scop finanþarea unor nevoi curente,
aºa cum se vehiculeazã în spaþiul public, ci de a consolida
rezerva în valutã a Trezoreriei
Statului ºi de a minimaliza
costurile împrumuturilor pe
termen lung”.
La sfârºitul perioadei analizate, indicele ROBOR la trei
luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 3,13%,
însã cel la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a crescut la 3,39%.
La rândul sãu, indicele ROBOR la nouã luni a urcat la
3,47%, în timp ce indicele la
12 luni s-a oprit la 3,51%.
Declaraþiile belicoase ale
vicepremierului italian Luigi
Di Maio, ºeful miºcãrii antisistem „5 Stelle”, conform cãruia guvernul de la Roma nu
va face paºi înapoi în privinþa
proiectului de buget pentru
2019, care prevede un deficit
de 2,4%, a determinat deprecierea monedei unice.
Perechea euro/dolar a scãzut de la 1,1593, la începutul
perioadei, la 1,1463 dolari, iar
tranzacþiile de la sfârºitul ei se
realizau între 1,1467 ºi 1,1530
dolari.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg a fost
stabilit la finalul sãptãmânii
trecute la 6.613 dolari.

Regulamentul a introdus noþiunea de „responsabil cu protecþia datelor” (Data Protection
Officer – DPO).
eBook-ul oferit de Zipper
România furnizeazã companiilor care doresc sã implementeze poziþia de Responsabil cu
protecþia datelor informaþii despre:
a. Desemnarea DPO;
b. Rolul ºi sarcinile acestuia
în organizaþie;
c. Nivelul necesar de expertizã profesionalã;
d. Subordonarea ºi indepedenþa sa în exercitarea atribuþiilor în poziþia deþinutã;
e. Responsabilitatea acestuia
în cazul unui control al autoritãþii de supraveghere.
Mai multe informaþii regãsiþi
în eBook-ul „Rolul DPO în con-

textul Regulamentului general
privind protecþia datelor cu caracter personal”.
Descãrcaþi eBook complet Rolul DPO în contextul Regulamentului general privind protecþia datelor cu caracter personal.
Despre Zipper România:
Parte dintr-un grup de firme cu
prezenþã în 5 þãri din Sud-Estul Europei, cu douã centre de
procesare în România ºi Moldova, Zipper acoperã nevoile
companiilor de a-ºi optimiza
fluxurile interne. Soluþiile ºi
serviciile de prelucrare a datelor ºi a documentelor recepþionate, vehiculate sau expediate dintr-o companie, asigurã un
suport solid pentru reducerea
costurilor ºi a timpului de procesare.

Analiza cuprinde
perioada 2 – 8 octombrie

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.
10 - 16 octombrie 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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Afacerile independente au
nevoie de mai multã vizibilitate
METRO a realizat recent
Studiul Internaþional privind
Afacerile Independente, care
aratã cât de apreciate sunt
acestea de consumatori.
Astfel, 42% dintre respondenþii români au afirmat cã
afacerile independente au o
contribuþie majorã în economia localã ºi doar 10% au
afirmat acelaºi lucru despre
afacerile non-independente.
Cu toate acestea, studiul
aratã cã afacerile independente nu au vizibilitate în
rândul consumatorilor din
România, atât online, cât ºi
offline.

C

ea de-a doua ediþie a Studiului
Afacerilor Independente realizat
de METRO îºi propune o mai
bunã înþelegere a business-urilor antreprenoriale din întreaga lume. Având ca
punct de plecare rezultatele studiului din

2017, anul acesta METRO s-a concentrat pe analiza percepþiei consumatorilor asupra afacerilor independente, experienþa proprietarilor, dar ºi pe susþinerea pe care o pot oferi structurile guvernamentale. METRO a desfãºurat studiul
în 10 þãri, pe o bazã de 10.000 de respondenþi, dintre care 1.500 de proprietari de
afaceri. În România, eºantionul a cuprins
1.000 de respondenþi, inclusiv 150 de antreprenori. „Misiunea METRO
este aceea de a
deveni Campionul Afacerilor
Independente,
iar acest studiu
ne dezvãluie de
fiecare datã informaþii de valoare despre cum putem
contribui, atât noi, cât ºi autoritãþile locale, la succesul lor. Cu ocazia Zilei Afacerii Tale, am construit o platformã special dedicatã antreprenorilor care doresc
sã îºi promoveze afacerea într-un mod
inedit. I-am încurajat sã îºi spunã poves-

tea ºi sã lanseze oferte speciale pentru
clienþii lor. Mii de afaceri s-au implicat
în aceastã iniþiativã”, a declarat Roland
Ruffing – CEO METRO Cash & Carry
România.
Rezultatele sunt prezentate în cadrul
Studiului privind Afacerile Independente
realizat de METRO cu ocazia evenimentului Ziua Afacerii Tale, cu participarea
a 10 þãri: România, Cehia, Franþa, Germania, India, Italia, Portugalia, Rusia,
Spania ºi Turcia.
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- Proprietarii afacerilor independente
se confruntã cu multe provocãri, dar au
o idee clarã despre cum pot fi susþinuþi;
- Antreprenorii se confruntã cel mai
des cu obstacole economice ºi birocratice, dintre care cele mai importante sunt
volumul taxelor (44%), situaþia economicã a þãrii în care activeazã (39%) ºi
siguranþa financiarã (18%). Mulþi dintre
proprietari ºtiu care sunt soluþiile pentru
rezolvarea acestor probleme, mai mult
de jumãtate (58%) considerând cã guvernul îi poate susþine mai mult prin reducerea ºi simplificarea impozitãrii;
- Consumatorii ºtiu cã afacerile independente sunt punctul de susþinere al
economiei ºi comunitãþii locale.
Studiul METRO aratã cã afacerile independente sunt respectate în toatã lumea. În România, conform unui procent
de 42% dintre consumatorii respondenþi,
antreprenorii au o contribuþie majorã în
economia localã. Prin comparaþie, doar
10% au afirmat acelaºi lucru despre afacerile non-independente. De asemenea,
38% dintre consumatori cred cã afacerile independente sunt importante pentru
diversitatea comunitãþii în care trãiesc.
Doar 10% cred cã acest lucru se aplicã
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afacerilor non-independente;
- Consumatorii îºi aratã apecierea faþã
de afacerile independente mai ales prin
comportamentul de cumpãrare: 31% dintre respondenþi preferã sã achiziþioneze
produse de la afaceri independente, de
patru ori mai mulþi faþã de cei care frecventeazã afaceri non-independente (7%).
Motivele sunt variate: pentru susþinerea
comunitãþii locale (40%), pentru cã apreciazã calitatea mai bunã a serviciilor
(39%) sau pentru cã preferã sã cumpere
de la oameni pe care îi cunosc (39%);
- Afacerile independete nu au vizibilitate, douã treimi dintre ele nu au un site.
Studiul Afacerilor Independente aratã
aprecierea ºi susþinerea pe care consumatorii le oferã micilor antreprenori.
Totuºi, 69% dintre români se confruntã
cu dificultãþi în accesarea afacerilor independente. Acest lucru este cauzat de
lipsa de vizibilitate: 79% dintre consumatori au declarat cã nu sunt expuºi la
destule reclame ale afacerilor independente, în timp ce 74% dintre respondenþi
afirmã cã afacerile independente nu au
prezenþã online. Mãrturie stã faptul cã
doar 51%, puþin peste jumãtate dintre
proprietarii intervievaþi, au conturi de
social media ºi doar 33% au site propriu,
deºi majoritatea (90%) recunosc cã instrumentele digitale sunt importante pentru promovarea afacerii;
- De asemenea, 64% dintre antreprenori declarã cã nu au avut suficient de
mulþi clienþi în ziua deschiderii afacerii
pe care o deþin.
„Este minunat sã vedem cã afacerile
independente sunt apreciate în întreaga
lume. Studiul confirmã rolul lor esenþial
pentru oameni, comunitãþile ºi economiile locale, lucru pe care METRO l-a susþinut încã de la startul iniþiativei Ziua
Afacerii Tale. Familiaritatea dintre consumator ºi comerciant este un punct central pentru construirea încrederii ºi, mai
departe, promovarea afacerii prin opiniile clienþilor. Dar acesta nu este singurul
instrument de marketing de luat în considerare”, spune Marina Zara – Head of
Marketing & Communication METRO
Cash & Carry România.
METRO este liderul comerþului cu ridicata la scarã mondialã. Compania
opereazã în 35 de þãri ºi numãrã peste
150.000 de angajaþi la nivel mondial. În
anul financiar 2016/2017, METRO a
înregistrat vânzãri de aprox. 37 miliarde €. Compania oferã soluþii personalizate pentru a satisface nevoile clienþilor
sãi atât la nivel regional, cât ºi la nivel
internaþional. Bazându-se pe forþa diviziilor sale de vânzãri METRO/MAKRO
Cash & Carry ºi Real, precum ºi pe serviciile de livrare ºi iniþiativele de digitalizare, METRO stabileºte standarde pentru viitor: orientare cãtre client, soluþii
digitale ºi modele sustenabile de afaceri.
Informaþii suplimentare pe: www.metroag.de.
10 - 16 octombrie 2018
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Trei asociaþii de
proprietari din Râmnicu
Vâlcea rãmân fãrã apã
din cauza datoriilor
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.

cuantumului sumelor datorate
de cãtre clienþi în contul serviciilor prestate. Deºi conducerea
societãþii a manifestat întotdeauna înþelegere în ceea ce priveºte achitarea de cãtre asociaþiile de proprietari a facturilor
pentru serviciile prestate, se
pare cã în anumite cazuri clienþii nu au gãsit de cuviinþã sã
aprecieze just aceastã atitudine.
Asociaþiile de proprietari au
fost deja notificate, urmând ca
acþiunea de debranºare sã demareze în perioada imediat urmãtoare. Locatarii bun-platnici din
cadrul asociaþiilor de proprietari
care vor fi debranºate sunt rugaþi sã înþeleagã necesitatea adoptãrii unor astfel de mãsuri”,
anunþã Apavil.

Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.

Publicitate

„Din cauza întârzierilor la
plata facturilor reprezentând
servicii furnizare apã potabilã ºi
canal, APAVIL SA a decis sistarea alimentãrii cu apã în cazul a 3 asociaþii de proprietari
incluse în categoria clienþilor
rãu-platnici ºi care au restanþe
dupã cum urmeazã: Asociaþia
de Proprietari A34/2 PT5 Ostroveni - 8.204,36 lei, Asociaþia de Proprietari Bloc 32 Bis
T. Bãlãºel - 4.809,54 lei ºi Asociaþia de Proprietari C30 Ostroveni - 6.693,58 lei. Datoriile înregistrate reprezintã, la data
de 01.10.2018, restanþele pe 3
luni.
Societatea APAVIL SA este
nevoitã sã apeleze la aceastã
mãsurã întrucât s-a constatat
creºterea semnificativã a
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Expoziþia de carte ºi documente
„Memorabilul an 1918 în Colecþii
Speciale”, gãzduitã de Biblioteca
„Aman“ Craiova

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” organizeazã, în
Salonul Expoziþional,
în intervalul 8-31
octombrie 2018,
expoziþia cu titlul
„Memorabilul an 1918
în Colecþii Speciale”.

E

xpoziþia are rolul de a
pune în luminã importanþa evenimentelor desfãºurate în preajma anului 1918
ºi este alcãtuitã atât dintr-o serie de cãrþi ºi documente tipãrite în 1918, cât ºi din lucrãri în
care este reliefat spiritul vremii
ºi atmosfera anilor Unirii. Toate volumele ºi însemnãrile expuse sunt parte integrantã a Colecþiilor Speciale ºi trateazã un
spectru larg de interese ºi preocupãri: istorie, literaturã, politicã, armatã º.a. De asemenea,
în cadrul expoziþiei sunt incluse ºi acte, broºuri, note politice
ºi memorii ale participanþilor
activi la Marea Unire de la
1918.
Dintre titlurile expuse,
menþionãm:
- Agârbiceanu, Ion, „O lacrimã fierbinte” (Cuvinte cãtre
Oastea Þãrii), Bucureºti, Editura Librãriei Pavel Suru, 1918;
- Bernhardi, Friedrich von,
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General, „Viitorul nostru”, Generalul F. von Bernhardi, cu
prefaþa d-lui Georges Clémenceau, traducere de Iuliu I. Roºca, Bucureºti, Tipografia profesionalã Dim. C. Ionescu, 1918;
- Demetrescu, George Mil,
„Mãrãºeºtii. 24 Iulie - 11 August 1917: luptele din campania anilor 1916-1918”, Craiova,
Editura Ramuri, 1919”;
- Djuvara, Mircea, „La guerre roumaine: 1916 – 1918”,
préface de M. Émile Boutroux,
Nancy-Paris-Strasbourg, Éditeurs Berger-Levrault et C-ie,
1919;
- Drãculea, Alexis V., „Jurnalul meu de rãsboiu”, Bucureºti,
Tipografia profesionalã Dim. C.
Ionescu, 1918;
- Fulmen, „Jurnalul unei surori de caritate: 1916 – 1918”,
Bucureºti, Editura Librãriei
Universale Leon Alcalay, 1920;
- Maria, Regina României,
„Gânduri ºi icoane din vremea
rãzboiului”, ediþia a 2-a, Bucureºti, Editura Librãriei Pavel
Suru, 1918;
- Serdaru, Virgiliu ªtef, „Rãzboiul nostru: Turtucaia - Mãrãºeºti: schiþe ºi note de campanie”, Bucureºti, Editura Minerva, 1918;
- ªtefãnescu-Galaþi, „19161918: Amintiri din rãzboiu”,
Iaºi, Editura „Viaþa Romîneascã” S.A., 1921.

Premierã: Corul Regal concerteazã la Râmnicu Vâlcea
Corul Regal al României va susþine, în
premierã, un concert
în faþa pubicului
vâlcean, în cadrul
celui mai mare proiect
coral dedicat Centenarului Marii Uniri.
Evenimentul va avea
loc joi, 18 octombrie,
ora 19.00, la Filarmonica ”Ion Dumitrescu”
din Râmnicu Vâlcea.
Intrarea este liberã.
de Marelena Popa

S
www.indiscret.ro

ub mottoul „Capitalele Unirii” , turneul
Corului Regal cuprin-

de opt concerte în Bucureºti,
Râmnicu Vâlcea, Iaºi, Cluj,
Alba Iulia, Cernãuþi, Chiºinãu
ºi Balcic. În concertul de la
Râmnicu Vâlcea a fost invitat
ºi Corul „Euphonia”, al Filarmnicii ”Ion Dumitrescu”. Dirijor Andrei Stãnculescu, la
pian Vlad Gînþa, cu participarea actriþei Alexandra Apetrei.
Corul Regal este un ansamblu cameral de tineret aflat sub
Înaltul Patronaj al Principelui
Radu al României, format din
tineri muzicieni cu vârste cuprinse între 18 ºi 35 de ani,
majoritatea dintre ei fiind studenþi ºi absolvenþi ai Universitãþii Naþionale de Muzicã
din Bucureºti.
10 - 16 octombrie 2018
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Sãnãtatea – domeniu prioritar
pentru Consiliul Judeþean Dolj

de Valentin Zarea
ntr-o vreme în care prin alte
pãrþi ale þãrii închiderea
spitalelor era la modã, conducerea Consiliului Judeþean
Dolj a decis sã transforme Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova într-o unitate sanitarã modernã, care sã rãspundã cu
succes nevoilor zecilor de mii
de pacienþi care-i trec, an de an,
pragul. Având în vedere însã dimensiunea spitalului ridicat în
urmã cu peste patru decenii ºi
jumãtate, autoritãþile judeþene
au elaborat un plan de investiþii
multianual. Pentru cã, oricât de
generos ar fi bugetul CJ Dolj,
nu ar fi suficient sã acopere toate nevoile unui mastodont cu
peste 1.600 de paturi. „Noi neam anunþat de mult intenþia de
a transforma domeniul sãnãtãþii într-o prioritate, renunþând, în
mãsura în care se impune, la alte
investiþii, cu scopul de a crea
condiþiile de care este nevoie
pentru ca doljenii ºi, în definitiv, oamenii din toatã Oltenia sã
poatã beneficia de servicii medicale cât mai bune. Cum era
firesc, ne-am îndreptat atenþia
cãtre Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, o unitate spitaliceascã de interes regional“,
afirma preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa. Iar
declaraþiile sale sunt susþinute
din plin de realitate dacã ne gândim cã, ºi în acest an, din bugetul de peste 33 de milioane de
lei din bugetul de investiþii alocat investiþiilor în sãnãtate, cei
mai mulþi bani vor merge cãtre
modernizarea ºi dotarea Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã. Iar principala þintã o reprezintã continuarea lucrãrilor de
extindere, modernizare ºi dotarea cu echipamente a Unitãþii de
Primiri Urgenþe a SCJU. Este
vorba despre un proiect total de
peste 7 milioane de euro, susþinut din bugetul propriu al CJ,
prin care cea mai aglomeratã
structurã a spitalului judeþean va
fi extinsã de la 900 mp la 3.700
mp, prin construirea a douã noi
corpuri de clãdire. Proiectul
prevede, printre altele, proiectarea ºi construirea depozitului
de gaze medicale, amenajarea
unui bloc operator speciale pentru intervenþii de urgenþã, module de consultaþii ºi terapie, dar
ºi un nou computer tomograf.
Tot în 2018, la Spitalul Judeþean
de Urgenþã vor demara lucrãrile pentru modernizarea ultimelor etajele rãmase nerefãcute,

Î
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Sãnãtatea doljeanã a reprezentat, fãrã nicio
îndoialã, o prioritate pentru conducerea Consiliului Judeþean Dolj în ultimii ani. Iar cea mai
solidã dovadã a acestui fapt este implicarea
administraþiei judeþene în gãsirea unor soluþii
de finanþare unor proiecte de anvergurã care
graviteazã în jurul Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, cea mai mare unitate sanitarã
din Oltenia. Astfel, nu este de mirare cã în
bugetul de investiþii pentru 2018 sunt prevãzute
peste 33 de milioane de lei, bani care vor merge
cãtre domeniul sãnãtãþii, cea mai mare parte
fiind destinatã modernizãrii ºi dotãrii Unitãþii de
Primiri Urgenþe a SCJU.
precum ºi pentru casa scãrii.
Peste 2 milioane de lei ar putea ajunge în acest an în curtea
SCJU Craiova sub forma unei
investiþii într-o clãdire care sã
gãzduiascã Centrul Medical de
Radioterapie, proiectatã inclusiv cu un buncãr destinat instalãrii unui accelerator liniar, extrem de necesar pentru locuitorii in aceastã zonã a þãrii.
De asemenea, CJ Dolj va investi în reabilitarea clãdirii Clinicii de Oncologie care, cu sprijinul Ministerului Sãnãtãþii, ar
putea deveni Institut de Oncologie, ceea ce înseamnã mai
mulþi bani ºi programe speciale
pentru pacienþii afectaþi de teribila maladie.

Clinica de
Cardiologie
Intervenþionalã,
predatã la cheie
Una dintre cele mai importante investiþii ale Consiliului Judeþean Dolj a fost ºi Clinica de
Cardiologie Intervenþionalã ºi
Chirurgie Cardiovascularã, inauguratã la finalul lunii aprilie.
Noua unitate medicalã, despre
care preºedintele CJ Dolj, Ion
Prioteasa, susþine cã a beneficiat de dotãri similare cu cele
mai cunoscute clinici de profil
din Vestul Europei, va rezolva

o problemã uriaºã pentru pacienþii cu afecþiuni grave ale
inimii din zona Olteniei, care nu
vor mai fi obligaþi sã fie trimiºi
la Bucureºti, Timiºoara sau Târgu Mureº pentru a fi trataþi. Prevãzutã cu douã sãli de operaþii,
saloane pentru un numãr maxim
de 30 de pacienþi, cabinete medicale ºi zonã de terapie intensivã, noua clãdire a fost ridicatã în proximitatea Unitãþii de
Primiri Urgenþe a Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova. „Am pornit de la o situaþie
care se cerea schimbatã: pacienþii cu afecþiuni grave ale inimii
– chiar dacã avem medici calificaþi pentru a interveni în mod
rapid – ajungeau sã fie trimiºi
la Bucureºti, Timiºoara sau Târgu Mureº pentru a fi trataþi.
Apariþia acestei clinici reprezintã însã ºi o reparaþie pentru Oltenia, pentru pacienþii de aici,
deoarece nu va mai trebui sã fie
transferaþi în Bucureºti sau în
alte centre universitare din þarã,
pentru intervenþiile de care au
nevoie. Noua structurã pe care
am construit-o la spital a fost
deja dotatã cu o parte din echipamentele necesare ºi continuãm sã procurãm aparaturã
medicalã, în prezent fiind în
derulare procedurile de achiziþie pentru utilarea uneia dintre
cele douã sãli de operaþii ale

Clinicii de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã.
Credem cã, odatã cu finalizarea proiectului privind Clinica
de Cardiologie Intervenþionalã
ºi Chirurgie Cardiovascularã,
am reuºit sã oferim soluþia pentru o problemã care necesita rezolvare rapidã“, spunea, în momentul inaugurãrii, Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj.

Bani pentru
unitãþile sanitare
din mediul rural
Chiar dacã cea mai mare parte din banii destinaþi investiþiilor din sãnãtate ajung în curtea
Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, CJ Dolj nu
ignorã nici unitãþile sanitare din
judeþ. Aºa cum este ºi Spitalul

Dãbuleni, care va beneficia de
aproape jumãtate milion de lei
pentru achiziþionare echipamentelor necesare, dar ºi de alþi
300.000 de lei, bani necesari
pentru implementarea unui proiect cu finanþare europeanã ce
vizeazã extinderea ºi dotarea
Ambulatoriului.
Un alt spital care va primi
bani în 2018 este Spitalul de
Pneumoftizologie Leamna, care
are alocate aproape 3 milioane
de lei pentru reabilitarea a trei
corpuri de clãdire, cu o suprafaþã totalã de peste 3.300 mp.
„Consiliul Judeþean rãmâne
implicat în domeniul sãnãtãþii
deoarece considerãm cã investiþiile în sãnãtate sunt vitale. Nu
este nimic mai preþios decât sãnãtatea, astfel cã orice leu pe
care noi îl alocãm acestui domeniu este important. Pentru
2018, peste 17% din bugetul de
investiþii este alocat proiectelor
din sãnãtate. Sunt multe proiecte începute în anii trecuþi ºi care
trebuiesc finalizate, aºa cum
sunt Clinica de Cardiologie ori
Unitatea de Primiri Urgenþe.
Totuºi, avem în vedere demararea altor proiecte, deoarece
sunt încã foarte multe de fãcut.
Vorbim despre Spitalele din
Leamna ºi Dãbuleni, Policlinica Sportivã din Craiova, dar ºi
despre modernizarea centrelor
medico-sociale din mai multe
localitãþi din judeþ“, a declarat
Cosmin Vasile, vicepreºedintele CJ Dolj.
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

Cine sã-i mai înþeleagã
ºi pe arbitri?…

V

enit pe cai mici în Bãnie, Hermannstadtul lui
Pelici i-a condus pe albalbaºtri încã din startul partidei.
Apoi, în prelungirea reprizei,
centralul Iulian Cãlin l-a zãrit
prin lentilele NASA pe Stan luat
în bâzã de Bran ºi a indicat
punctul cu var. „O fazã de Comici vestiþi ai ecranului. Este un
penalty inventat sutã la sutã”, a
izbucnit Ion Crãciunescu. În loc
de o victorie aºteptatã, Universitatea s-a ales doar cu o caricaturã de punct. Pe care l-ar fi
obþinut ºi cu un arbitraj onest,
fiindcã (aici are dreptate Devis
Mangia), în careul advers, la
Koljic, chiar a avut loc un clinci
pretabil pãliturii de la 11 m. „ªi
cartonaº roºu!”, a adãugat italianul. Numai cã tot roºu s-ar fi
cuvenit ºi la faza cãderii teatrale a lui Cicâldãu, dupã simulare
ºi galben. Universitatea nu întinde mâna ºi nu are nevoie de
pomeni. Este singura care, în
loc sã piardã ºi sã joace într-o
cupã europeanã, a preferat sã se
batã pentru fait-play ºi sã rãmânã acasã. Apoi, este o crasã lipsã de respect sã te iei în beþe cu
propria galerie ºi încã pe „Ion
Oblemenco”. În urma unei evoluþii ºterse, Craiova pierde alte
puncte preþioase în tentativa de
a reveni pe podium. Acolo unde
CFR Cluj, campioana en titre,
a fost suitã cu macaraua lui
Ovidiu Haþegan. Nu, nu e altul.
Acelaºi! Despre care un cunoscut mare arbitru se pronunþa
fãrã perdea: „Când e delegat la
CFR ºi Dinamo, sã se dea lovit.

Biletul pentru meciul
SCM Râmnicu Vâlcea Kastamonu Turcia
din Cupa EHF costã
numai 10 lei

www.indiscret.ro

va desfãºura la Sala Sporturilor ”Traian” din Râmnicu Vâlcea.
„Biletele de intrare pentru
partida SCM RÂMNICU VÂLCEA - KASTAMONU au fost
puse în vânzare de joi (orele
16.00-19.00), la casele de bilete de la Sala Sporturilor «Traian». Biletele se vor vinde ºi
vineri ºi sâmbatã, tot între orele
16.00-19.00, dar ºi duminicã, în

limita stocului disponibil.
Preþul unui bilet este de 10
lei”, au precizat reprezentanþii clubului vâlcean.
SCM Râmnicu Vâlcea se
aflã pentru prima datã în
postura de a reprezenta România în cupele europene de
handbal feminin. Formaþia
Kastamonu este semifinalistã a Cupei EHF, ediþia 2017/
2018.
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CM Râmnicu Vâlcea
a anunþat cã au fost
puse în vânzare biletele pentru meciul de duminicã, 14 octombrie, pe care
echipa de handbal feminin
SCM Râmnicu Vâlcea îl va
susþine cu Kastamonu Belediyesi GSK Turcia, în cadrul Cupei EHF, turul II preliminar, manºa tur. Partida
va începe la ora 17.30 ºi se

Au avut niºte legãturi tenebroase ºi nu se uitã astea. E bine
pentru el ºi pentru comisie (n.r.
CCA) sã nu mai arbitreze aceste echipe”. Uite cã arbitreazã.
Pentru a demonstra contrariul
(insucces echivalent cu sinuciderea), Kyros Vassaras ºi ai lui
l-au plombat din nou pe Haþegan acolo unde se cam tociserã
niºte mãsele. În derby-ul, promiþãtor, de altminteri, Astra –
CFR, disputat în faþa unor tribune pe jumãtate nepopulate,
Llullaku, de la astrali, a deschis
scorul printr-o magistralã loviturã de cap. Era minutul 2. Iniþial, centralul a validat golul sau
s-a fãcut cã valideazã, pentru al invalida, dintr-un motiv care
pe giurgiuveni i-a scos din sãrite. Fault la portar! Arlauskis a
ieºit ca Dorel la balonul trimis
cu boltã, iar lovitura de cap a
lui Llullaku a fost ca pe Camp
Nou. „Poate deranjãm acolo
sus”, a replicat autorul golului.
Oricum, Giurgiul e mai la vale
decât oricare oraº transilvan.
Suntem în octombrie ºi întrebarea ce pare a se pune de pe acum
este cine va termina campionatul pe 2, pe 3 etc. Din nou, maurul ºi-a fãcut datoria. Am mai
vãzut opera asta pânã la sastisire. Nu mai reluãm ºirul preþioaselor ridicole din aceastã varã/
toamnã care s-au înnodat în cupele europene. Nici de ce n-am
avut arbitri la mondial nu ne mai
mirãm ca proºtii sub clar de
lunã. I-am avut în preliminarii.
Ne înjurã nordiºtii irlandezi pe
unde ne prind.
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Cel mai mare proiect teatral dedicat
Centenarului a debutat cu succes
la Râmnicu Vâlcea
Spectacolul „Ne ºtim
de 100 de ani”, cel
mai mare proiect
teatral dedicat Centenarului Marii Uniri, a
debutat cu succes la
Teatrul „Anton Pann”
din Râmnicu Vâlcea
pe 6 ºi 7 octombrie.

C

aracterizatã ca o manifestare teatralã „în
afara zonei de confort”, piesa exceleazã prin autenticitatea replicilor, prin
anecdotic, reuºind sã defineascã altfel semnificaþia
Unirii, simbolurile mari ºi lucrurile mãrunte care îi aduc
laolaltã pe români, dincolo de
tipare. Spectacolul „Ne ºtim
de 100 de ani” este o producþie realizatã într-o colaborare
fãrã precedent de patru teatre
din regiunile istorie ale României: Teatrul „Anton Pann”
din Râmnicu Vâlcea, Teatrul
Clasic „Ioan Slavici” din
Arad, Teatrul Tineretului Piatra Neamþ ºi Teatrul de Vest
din Reºiþa. În aceastã toam-

Asta da, ºtire senzaþionalã. Marþi, 9 octombrie, pompierii vâlceni au salvat o femeie din comuna Sãlãtrucel
care cãzuse de douã zile
într-o fântânã adâncã de 10
metri. În momentul în care
a fost scoasã din fântânã femeia era conºtientã, nu avea
rãni ºi le-a povestit pompierilor cã a cãzut accidental,
în timp ce trecea prin zonã.
Fântâna fusese construitã
aproape la nivelul pãmântului ºi era ascunsã de vegetaþie.

Excludere ineditã!
Probabil în premierã în
istoria PNL, un membru de
partid a fost înºtiinþat cã a
fost exclus din aceastã formaþiune politicã prin intermediul... executorului jude-
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cãtoresc. Este vorba despre
Samoil Vâlcu, de la PNL
Vâlcea. Excluderea lui Vâlcu este urmare a faptului cã
în calitatea (sau în defectul,
depinde cine judecã) de
consilier judeþean PNL a
votat alãturi de Putere douã
proiecte.

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

În timp ce dã în judecatã
presa vâlceanã pentru restituirea banilor de publicitate
pe anul 2014, CET Govora
trimite aceloraºi canale media, spre publicare, alte ºi
alte anunþuri. De la intrarea
în insolvenþã a CET, massmedia a publicat toate aceste anunþuri fãrã sã cearã un
leu mãcar, considerând cã
trebuie sã fie solidarã cu o
societate localã aflatã în dificultate. Hm, s-a terminat
cu pomana!

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

Gata cu pomana!
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Senzaþional!

Distribuþia:
Teatrul „Anton Pann” Rm.
Vâlcea - Andrei Cãtãlin, Andrei Brãdean;
Teatrul de Vest Reºiþa - Ana
Maria Cizler, Camelia Ghinea;
Teatrul Tineretului din Piatra Neamþ - Lucreþia Mandric,
Daniel Beºleagã;
Teatrul Clasic „Ion Slavici”
Arad - Iulia Dinu, Sorin Calotã.
Regia: ªtefan Iordãnescu
Scenografia: Dorothea Iordãnescu
Muzica: Ildoko Fogarassy
Light design: Lucian Moga

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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Indiscreþii
de Vâlcea

nã, „Ne ºtim de 100 de ani”
va putea fi vãzut la Arad pe 1
noiembrie, la Timiºoara în cadrul proiectului Dom 100, tot
în luna noiembrie, la Reºiþa
în 10 ºi 11 noiembrie, la Piatra Neamþ în 17 ºi 18 noiembrie. Pe 3 ºi 4 decembrie, va
avea ºi o prezentare de galã
la Teatrul „Bulandra” din Bucureºti. Proiectul se va derula pânã în anul 2020.

