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ADMINISTRAÞIE
Planul edililor prevede
reabilitarea clãdirii ºi
dotarea acesteia cu
lift interior ºi exterior,
precum ºi dotarea
cabinetelor din incintã. Proiectul a primit
deja girul ADR SV
Oltenia, instituþie care
pregãteºte în aceastã
perioadã contractul de
finanþare ºi a intrat la
aprobat, în regim de
urgenþã, în plenul
Consiliului Local
Municipal.
de Nicuºor Fota

A

leºii locali craioveni au
aprobat în ºedinþa de la
finalul lunii ianuarie
proiectul „Reabilitare Corp C1
- Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior ºi amplasare rampã gunoi (colectare selectivã), la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, situat în municipiul Craiova, bd.
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11 milioane de lei
pentru Filantropia
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aprobat
Nicolae Titulescu nr. 40, în vederea finanþãrii acestuia în cadrul Programului Operaþional
Regional 2014-2020, Axa prioritarã 8!”, la pachet cu valoarea totalã a investiþiei, în cuantum de 11.134.246,93 lei (inclusiv TVA) ºi contribuþia proprie
în proiect a municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, cât ºi contribuþia de
2% din valoarea eligibilã a proiectului, în cuantum de
214.014,98 lei, reprezentând
cofinanþarea proiectului. Prin
acelaºi proiect de hotãrâre, edilii craioveni ºi-au asumat ºi sumele reprezentând „cheltuieli
conexe ce pot apãrea pe durata
implementãrii în condiþii optime a proiectului”, acestea urmând a fi asigurate din bugetul
de venituri ºi cheltuieli al mu-

nicipiului Craiova. Potrivit documentului aflat pe masa aleºilor locali, municipalitatea garanteazã „asigurarea tuturor resurselor financiare necesare
implementãrii proiectului în
condiþiile rambursãrii/decontãrii ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale, inclusiv
suportarea din bugetul propriu
a corecþiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare
a achiziþiei”.

Aprobare
în rimt alert
Proiectul de hotãrâre privind
reabilitarea ambulatoriului de
la Filantropia a intrat în dezbaterea consilierilor municipali
peste ordinea de zi, edilii motivând urgenþa prin termenul
scurt acordat de ADR SV Ol-

tenia pentru completarea documentaþiei. „Am fost înºtiinþaþi
cã se demareazã etapa precontractualã în vederea semnãrii
contractului de finanþare pentru acest proiect. Unul din documentele solicitate în cadrul
acestei etape este hotãrârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea proiectului ºi a cheltuielilor legate de proiect. (...) Justificãm urgenþa adoptãrii prezentei hotãrâri, peste ordinea de zi
a ºedinþei ordinare din luna ianuarie 2019, prin faptul cã
adresa ADR Sud Vest Oltenia
privind finalizarea etapei de
evaluare tehnicã ºi financiarã
pentru proiectul susmenþionat
a fost comunicatã autoritãþii
locale la data de 29.01.2019 cu
termen de adoptare a hotãrârii
ºi transmitere a documentelor

de 10 zile de la data comunicãrii”, se aratã în raportul întocmit de funcþionarii Primãriei
Craiova. Potrivit documentului, contribuþia proprie în proiect a municipiului Craiova
este de 647.513,04 lei reprezentând: - 214.014,98 lei –
contribuþia de 2% din valoarea
eligibilã a proiectului; 433.498,06 lei – contribuþia la
cheltuielile neeligibile ale proiectului. Principalele lucrãri vizate sunt: consolidarea clãdirii,
realizarea unui lift exterior, realizarea unei rampe de acces la
intrarea pricipalã, montarea pe
scara interioarã a unui elevator tip rampã, pentru persoanele cu dizabilitãþi, amenajarea de
grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitãþi la parter ºi
etaj, recompartimentãri interioare, dotãri cabinete.
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Deputatul Ionuþ Stroe (PNL): ”Guvernarea
PSD-ALDE sacrificã investiþiile în favoarea
cheltuielilor cu asistenþa socialã”
Deputatul liberal Ionuþ
Stroe a criticat lipsa
banilor pentru investiþii, alocaþi în bugetul
pentru 2019, dar ºi
faptul cã guvernarea
PSD-ALDE blocheazã
posibilitatea de dezvoltare a marilor
oraºe, ale cãror bugete sunt afectate puternic de reducerea
cotelor generate de
impozitul pe venit, la
pachet cu transferarea
în sarcina acestora a
cheltuielilor cu asistenþa socialã.
de Dan Olteanu

P

arlamentarul doljean a
declarat cã bugetul pe
2019 creeazã deja probleme prin faptul cã actuala guvernare a întârziat trimiterea
proiectului de buget în Parlament. „Legea bugetului de stat
va ajunge sãptãmâna viitoare în
Parlament. Este un buget întârwww.indiscret.ro

ziat nepermis de mult, un buget
care, inevitabil, genereazã întârzieri pentru cheltuielile prevãzute, chestiune care afecteazã
administraþiile ºi mediul de afaceri. Din punctul nostru de vedere, el reflectã incapacitatea
actualei guvernãri de a genera
un buget, de a construi ceva solid ºi articulat ºi cu o întârziere
nepermisã.
Bugetul ascunde, din perspectiva noastrã, foarte multe
capcane. În primul rând, el este
realizat pe perspective extrem
de nerealiste. M-aº bucura
enorm dacã am avea o creºtere
economicã de 5,5%. La fel,
PIB-ul României, dacã ar fi sã
ne luãm dupã PSD, va depãºi
1.000 de miliarde. Se vorbeºte
despre o creºtere a veniturilor
de 2,5%, în condiþiile în care toþi
partenerii economici majori ai
României manifestã cumpãtare,
economia mondialã ºovãie, iar
nu puþini sunt cei care vorbesc
despre o nouã crizã economicã.
Toate aceste semnale ar trebui
sã fie luat în considerare ºi la
Bucureºti, însã alianþa PSDALDE pare sã trãiascã într-un

basm, într-o lume a cifrelor hiper-optimiste. Ele nu au niciun
fel de legãturã cu o construcþie
serioasã a bugetului. Mare parte a acestui buget este construit
pe venituri nerealiste, mãrite. Iar
investiþiile, cele care au lipsit ºi
din bugetul pe anul trecut, reprezintã 4,57% din PIB. Mare
pãcat. Vom avea un nou an fãrã
investiþii în care banii vor merge cãtre cheltuielile de personal
ºi asistenþa socialã“, a declarat
Ionuþ Stroe.

Bugetul – piedicã
pentru dezvoltarea
marilor oraºe
Deputatul Ionuþ Stroe a þinut
sã precizeze cã nu doar investiþiile mari vor fi afectate, ci ºi cele
de la nivelul autoritãþilor locale,
ale cãror bugete sunt puternic
afectate. „Din spatele acestor cifre rãzbate o intenþie extrem de
periculoasã, observatã ºi de cãtre primarii marilor municipii.
Aceea cã administraþiile locale
sunt puse într-o situaþie limitã. Pe
de o parte li se taie substanþial
veniturile, prin reducerea cote-

lor generate de impozitul pe venit, iar pe de altã parte li se pun
în spate toate cheltuielile sociale. Iar noi, în Dolj, avem record
la numãrul de asistaþi social.
Practic, între aceste douã mãsuri,
bugetele oraºelor vor pierde orice spaþiu de manevrã în folosirea unor bugete consistente pentru investiþii. Acest fapt a fost
semnalat de primarii marilor oraºe care au ºi mers la Bucureºti
zilele trecute ºi au susþinut interesele comunitãþilor pe care le reprezintã. Pentru cã tãierea cotelor din impozitul pe venit penalizeazã bugetele marilor oraºe.
Toþi primarii, indiferent de apartenenþa lor politicã, au cerut remedierea acestei situaþii. Aproape toþi primarii de mari municipii au fost acolo, mai puþin cel al
Craiovei care tace mâlc. Mã gândesc cã i-o fi teamã de vreo reacþie a Liei Olguþa Vasilescu.
Sau, pe primarul Craiovei nu-l
intereseazã, ceea ce este mult
mai grav“, a declarat parlamentarul liberal, care a adãugat cã
existã douã mari posibilitãþi:
„Fie aceºti bani nu existã, fie
aceºti bani sunt pãstraþi la nivel

central. ªi ºtim cu toþii cã, în anii
electorali, aceºti bani sunt folosiþi ca o pârghie de ºantaj electoral“.

„Zero lei pentru
spitalul regional“
Referitor la alocãrile bugetare
pentru cele douã proiecte importante pentru Craiova ºi judeþul
Dolj, drumul expres ºi spitalul
regional, Ionuþ Stroe spune cã
veºtile nu sunt prea bune. „Sper
sã nu fie un an ratat pentru drumul expres Craiova – Piteºti. Am
verificat, iar acest obiectiv are o
alocare de 151 de milioane de lei
din credite bugetare ºi trei miliarde din angajamente. Voi urmãri sã vãd dacã aceºti bani sunt
pentru despãgubirile proprietarilor de terenuri sau sunt pentru
execuþie. M-aº bucura sã fie pentru execuþie.
În schimb, pentru spitalul regional avem zero lei alocaþi!
Asta deºi spitalul este prioritatea zero pentru aceastã zonã.
Sacrificãm investiþiile în favoarea cheltuielilor fixe cu asistenþa
socialã“, a mai spus Stroe.
6 - 12 februarie 2019

4

ADMINISTRAÞIE

L

a solicitarea preºedintelui
Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu (foto medalion), Primãria
Municipiului Râmnicu Vâlcea a
emis luni, 4 februarie 2019, autorizaþia de construire prin care
autorizeazã executarea lucrãrilor la obiectivul de investiþii
„Reabilitare ºi modernizare spaþii aferente fostei Policlinici cu
Platã Vâlcea”, informeazã CJ
Vâlcea într-un comunicat remis
presei.

Preºedintele CJ Vâlcea: „Avem
autorizaþia de construire pentru
reabilitarea ºi modernizarea
fostei Policlinici cu Platã”

În spaþiile
modernizate
va funcþiona Centrul
de Transfuzie
Sanguinã Vâlcea
„Astãzi am primit autorizaþia
de construire pentru lucrãrile de

Publicitate

reabilitare ºi modernizare a sediului fostei Policlinici cu Platã, lucrãri la finalizarea cãrora
vor fi realizate spaþii care sã îndeplineascã normele sanitare
impuse de legislaþie pentru desfãºurarea activitãþii Centrului de
Transfuzie Sangvinã Vâlcea,
care se va muta în acest imobil.
Este un prim pas pentru realizarea unui spaþiu care sã îndeplineascã toate condiþiile necesare desfãºurãrii, în deplinã siguranþã, a activitãþii Centrului
de Transfuzie Sanguinã Vâlcea,
care, actualmente, funcþioneazã
într-un imobil necorespunzãtor.
Pe lângã recompartimentarea
spaþiilor din cadrul fostei Poli6 - 12 februarie 2019

clinici cu Platã rãmase în administrarea Consiliului Judeþean
Vâlcea, prin proiect se mai propun lucrãri pentru asigurarea
circuitelor prevãzute de normele sanitare, realizarea unor cãi
de circulaþie separate faþã de
circulaþia pacienþilor medicilor
de familie sau ai cabinetului medical de la parter, precum ºi alte
categorii de lucrãri. Durata de
realizare a investiþiei, în valoare totalã de 1.686.46 lei, este de
12 luni, iar finanþarea se va asigura din fonduri proprii ºi alte
fonduri legal constituite”, a declarat Constantin Rãdulescu,
preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea.
www.indiscret.ro
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(PSD): ”Avem cele mai mici
dobânzi la depozite ºi
dobânzi uriaºe la credite!”
Senatorul de Dolj
Radu Preda (PSD)
susþine cã instituþiile statului au obligaþia de a apãra interesele cetãþenilor, în
special în faþa unor
companii puternice
aºa cum sunt bãncile. Social-democratul criticã de asemenea Banca Naþionalã a României care,
în opinia sa, a permis bãncilor sã facã
profituri uriaºe pe
spinarea românilor.
„Bãncile care opereazã
în România au marje de
profit triple faþã de cele din
zona Euro. De ce oare
acest profit trebuie sã se
facã atât pe spinarea românului cu economii? Avem

cele mai mici dobânzi la depozite, în jur de 1%, cât ºi pe
cea a celor care vor sã dezvolte sau sã fie creditaþi, unde
dobânzile sar de 8%. Trist,
dar adevãrat ºi, pânã acum,
neremarcat de cãtre arbitrul
pieþei bancare ºi anume
BNR! De ce dincolo de aceste cifre avem, de cele mai
multe ori, profituri simbolice raportate de o bunã parte
din jucãtorii din piaþa bancarã?“, se întreabã senatorul
doljean. Acesta spune cã statul are obligaþia sã-ºi protejeze cetãþenii, mai ales în faþa
companiilor puternice cum
sunt bãncile. „Lãcomia existã, iar noi trebuie sã înþelegem cã cetãþeanul nu poate
sã se protejeze singur în faþa
unor companii extrem de puternice, aºa cum sunt bãnci-

le. Statul este obligat sã supravegheze pentru ca anumite costuri, aºa cum sunt
dobânzile bancare, ratele
celor cu credite ori cursul
valutar, sã nu creascã artificial, pe principiului
«pentru cã putem». (...) Pe
de altã parte, toatã lumea
trebuie sã ºtie cã, spre
exemplu, cursul valutar nu
poate ºi nici nu trebuie sã
fie stabilit prin hotãrâre de
Guvern. Pentru cã nu am
mai avea o piaþã liberã.
Singura instituþie abilitatã
sã administreze «controlat» cursul Leu-Euro este
Banca Naþionalã, care dispune în prezent de rezerve
de 36,8 miliarde euro ce îi
permit sã þinã sub control
variaþiile de curs“, a mai
spus senatorul Preda.
Parlamentarul social-democrat susþine cã PSD îºi
doreºte o Românie unde
relaþia dintre clienþi ºi
bãnci sã reprezinte o afacere avantajoasã pentru
ambele pãrþi, iar românii
cu rate sã nu mai aibã de
suferit de pe urma anumitor decizii cel puþin discutabile, aºa cum se întâmplã în prezent cu stabilirea
indicelui ROBOR.

La Craiova, primãvara
începe cu un super
concert Holograf

www.indiscret.ro

din þarã cu un spectacol emoþionant despre viaþã, iubire, prietenie – douã ore cu super hiturile Holograf care fac parte din
amintirile fiecãrui român, douã
ore de emoþii cât o excursie prin
viaþa fiecãrui spectator.
Cum cei 5 holografi vor concerta în perioada sãrbãtorilor îndrãgostiþilor (14-24 februarie),
dar ºi în prima parte a lunii martie, când sunt celebrate feminitatea ºi graþia femininã, spectacolele din turneul Naþional Holograf 2019 sunt cele mai potrivite cadouri pentru o searã emoþionantã în cuplu.
Publicitate

C

raiova, pe 10 martie þi
se pregãteºte ceva, ia-þi
prietenii ºi vino la concert: Dan Bittman, Edi Petroºel,
Mugurel Vrabete, Tino Furtunã
ºi Romeo Dediu vin în oraºul
tãu cu un show ca o declaraþie
de dragoste pentru o prietenie
de mai bine de 40 de ani între
Holograf ºi public.
Spectacolul are loc la Teatrul
Naþional „Marin Sorescu”, de la
ora 19.30, ºi face parte dintr-un
turneu naþional excepþional;
preþul biletelor începe de la 99
lei.
Trupa rock cu cele mai cântate piese de dragoste din România se reîntoarce pe unele
dintre cele mai frumoase scene

Bilete pe iabilet.ro ºi la casa
de bilete a sãlii de spectacol.
6 - 12 februarie 2019

c

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Circoteca sondajelor

O

bãtãlie acerbã se desfãºoarã sub ochii
noºtri pentru deºteptarea imnicã în perspectiva alegerilor europarlamentare din
luna mai ºi a celor prezidenþiale din noiembrie/decembrie.
La intervale scurte, televiziunile ies în faþã cu câte un sondaj prefaþat bubuitor, breaking
news, pe marginea cãruia se
toacã, ore ºi zile în ºir, verzi ºi
uscate. Evident, nu seamãnã
unul cu altul, cum nu seamãnã
un institut de sondare cu altul,
deºi toate se cred obiective ºi
echidistante din cale-afarã. Am
înþeles, reflectã perioade diferite ºi loturi diferite de respondenþi, care îºi pot schimba opþiunile oricând. Rãspunsurile
pe termen scurt sunt acestea,
pe care le vedeþi, dar a la longue suferã modificãri. ªi totuºi, existã o singurã medie a
preferinþelor electoratului, indiferent de partide ºi candidaþi,
de vreme rea sau bunã. De aceea se fluturã acea marjã de
eroare de 3% plus sau minus,
în teorie. Dar cea care ca de
fiecare datã ne omoarã e practica, melanjul dintre argument
ºtiinþific ºi interes, dintre adevãr ºi manipulare. Un partid e
cotat într-un sondaj cu 16,4%
ºanse de a intra în graþiile electoratului, pentru ca alte sondaje sã-l acrediteze cu 33%, respectiv 33-34%. Alt partid apare într-un sondaj cu 17,9%, iar
în altele cu 20%, respectiv 2022 la sutã. Un al treilea partid
acumuleazã într-o statisticã
6,3% ºi în alte douã 9%, respectiv 10%. Procente asimetri-

ce apar între candidaþi ºi partidele pe care le reprezintã. Partidul cu 6,3% dã un candidat
cu 12,9%, iar partidul cu 16,4%
dã un candidat cu 5,3%, acelaºi care în alte sondaje urcã
irezistibil pânã la chiar 40%,
unde e deja desemnat câºtigãtor în turul întâi al prezidenþialelor. Vorba divorþatului: nu se
pupã! Existã ºi o procedurã,
imbatabilã, de culegere a datelor. I se spune CATI, de la Catiþa sau Ecaterina, iniþialele
unei metode menite, în englezã, sã te dea pe spate, cu „extragere aleatorie a persoanelor”. Când auzi de „aleatoriu”,
de care în viaþa ei n-a auzit baba
Catiþa, eºti tentat sã dai fuga la
dicþionar. Nu de mult am întreprins câteva cãlãtorii lungi, de
sute de kilometri, cu trenul. La
casa de bilete a gãrii în care se
forma garnitura, se petrecea,
electronic, o ciudãþenie ºi asta
observam în vagon. Eram cei
12-13 cãlãtori aºezaþi ciorchine, iar restul vagonului complet
gol. Ca ºi data trecutã, ca ºi în
alte dãþi. De curiozitate, am întrebat-o pe casierã dacã are
vreo explicaþie. „Aºa extrage
calculatorul, aleatoriu!” Între a
extrage calculatorul ºi a bifa
manual, fãrã habar de persoanã, cãci n-ai cum, nu e nicio diferenþã. Iubirea e un lucru
mare, spunea Ion Bãieºu. Orice sondaj, astãzi, e un lucru
mare. De aceea bãtãlia pentru
promovarea imaginii unui partid prin dãrâmarea altuia, sau a
unui candidat prin neutralizarea altuia, este, cum spuneam
la început, acerbã.
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Vâlcea: Despre premiere
ºi spectacolele invitate
la Teatrul „Anton Pann”
„P
er
pus”, „Pianul cu poeme”,
„Per
erffect Com
Compus”,
„F
at
a din maşinărie”, „„T
Tanţa şi Cos
„Fat
ata
Costtel”
şi „P
oves
„Po
esttea Ieduţului răsfăţat”
«La Teatrul „Anton Pann”,
luna februarie vine cu numeroase surprize pentru iubitorii teatrului ºi nu numai. Aducem în
atenþia dumneavoastrã douã
evenimente despre care vom
mai vorbi: „PERFECT COMPUS” - scenariul ºi regia Alexandra Badea, spectacol prezentat în cadrul turneului „MANIFEST PENTRU DIALOG”,
miercuri, 20 februarie, de la ora
19.00, Sala Mare, intrarea liberã, ºi „PIANUL CU POEME”
pe 24 februarie, tot de la ora
19.00, Sala Mare, un spectacol
invitat în care pe scenã va urca,
alãturi de cunoscuta actriþã Daniela Nane, pianista Ioana Maria Lupaºcu», precizeazã Teatrul „Anton Pann” într-un comunicat de presã.

Spectacolele
care au loc în
aceastã sãptãmânã
la sediul teatrului
«În aceastã sãptãmânã, mai
precis, vineri, 8 februarie, de la
ora 19.00, în Sala Studio a Teatrului „Anton Pann” va avea loc
reprezentaþia „Fata din maºinãrie” de Stef Smith, regia Norbert Boda, un spectacol care sa bucurat de un real succes ºi
care a fost apreciat la superlativ de cãtre cei care au fost pre-

zenþi la premiera din 17 ºi 18
martie, el mai fiind prezentat ºi
în contextul manifestãrilor dedicate Râmnicului, în data de 21
mai. Acum, acest spectacol este
prezentat publicului vâlcean
într-o nouã formulã. Alãturi de
talentata actriþã Denisse Moise,
cea care semneazã traducerea ºi
scenografia, îl veþi vedea pe
Tudor Andronic, absolvent al
Universitãþii Naþionale de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã,
Bucureºti, Facultatea de Teatru,
Secþia arta actorului. Imediat
dupã terminarea facultãþii, Tudor este distribuit în numeroase roluri de teatru ºi televiziune. Cu rolul lui Owen din spectacolul „Fata din maºinãrie”,
Tudor Andronic îºi face debutul pe scena Teatrului „Anton
Pann”. Spectacolul va avea loc
vineri, 8 februarie, ora 19.00,
Sala Studio a Teatrului „Anton
Pann”».
„Fata din maºinãrie” este un
spectacol actual, în care se vorbeºte despre dilemele dependenþei digitale. Doi tineri îndrãgostiþi, Denisse Moise ºi Tudor
Andronic, în rolurile lui Polly
ºi Owen, au o viaþã bunã ºi un
confort material sporit, pânã
când… un gadget misterios,
simbol al noilor tehnologii, care
le promite sã-i rupã de stresul
cotidian, se insinueazã în viaþa

lor. Graniþa dintre cele douã
lumi, cea fizicã ºi cea digitalã,
devine volatilã, iar Polly ºi
Owen sunt obligaþi sã se întrebe dacã percepþiile lor despre
realitate ºi libertate sunt compatibile. Aºa cum spunea o iubitoare de teatru, prezentã la
avanpremierã, «„Fata din maºinãrie” este un spectacol demenþial! Te macinã, te rãscoleºte, te înduioºeazã, te doare, te
insomnificã, te sperie, te înghite ºi apoi îþi ia gândurile ºi þi le
aruncã-n haos!».
Sâmbãtã, 9 februarie, de la
ora 19.00, tot în Sala Studio,
spectatorii vor avea parte de a
doua reprezentaþie a spectacolului „Tanþa ºi Costel”, o comedie spumoasã pusã în scenã de
Bogdan Tudor Pelerin dupã „Iubirea e un lucru foarte mare” de
Ion Bãieºu. Împreunã cu cei doi
actori distribuiþi în spectacol,
Radu Constantinov ºi Nicole
Burlacu, veþi vedea cum cei doi,
numai dupã 5 minute de discuþii la un mic ºi la o bere, decid
sã se cãsãtoreascã. ªi tot sâmbãtã, 9 februarie, dar de la ora
11.30, pentru cei mici, „Povestea Ieduþului rãsfãþat”. „Veþi
vedea cum mama caprã, bunica
ºi mãtuºa caprã vor face dintrun ieduþ rãsfãþat un bãieþel responsabil”, precizeazã sursa citatã.
www.indiscret.ro
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Florinel Stancu, deputat PSD
de Dolj: „Guvernul a lansat
mai multe programe de finanþare
pentru agricultorii români”
D

e doi ani, Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale este
coordonat de cãtre un ministru desemnat din partea Partidului Social Democrat. Munca, dedicaþia, deschiderea faþã
de cetãþeni, repectarea programului de guvernare, dar ºi
priceperea echipei manageriale, continuã sã dea rezultate
foarte bune. În toatã aceastã
perioadã agricultura ºi dezvoltarea ruralã au atras cele
mai multe fonduri europene,
fiind sectorul cu cea mai bunã
ratã de absorbþie la nivel naþiwww.indiscret.ro

onal. Cu excepþia pestei porcine, care a lovit România în mod
neprevãzut ºi a produs pagube
serioase în sectorul zootehnic,
þinutã ºi ea sub un control strict
de cãtre autoritãþile abilitate sã
facã acest lucru, celelalte domenii agricole au înregistrat rezultate deosebite.
Recolta istoricã la producþia
de cereale obþinutã în 2017 ºi
în 2018 – 30 de milioane de tone
în ultimul an –, care ne plaseazã pe locul 3 în Uniunea Europeanã, creºterea producþiei de
tomate româneºti, majorarea
producþiei de struguri de masã

cu 74% în 2018 faþã de 2017,
plus alte rezultate remarcabile,
se datoreazã mãririi suprafeþelor irigate, instituirii unor programe de sprijin dedicate pentru fiecare sector agricol, acordãrii subvenþiilor la timp, scutirii de taxe pentru agricultorii
care se asociazã.
În urma modificãrilor aduse
Codului fiscal în ultimii ani, corelate cu schimbãrile de la începutul acestui an, toate cooperativele agricole nou-înfiinþate ºi
cele care nu depãºesc venituri de
3 milioane de euro sunt scutite
de impozite timp de cinci ani. O

mãsurã prin care urmãrim crearea unei fiscalitãþi cât mai avantajoase pentru a stimula toþi fermierii români sã constituie colective agricole ºi sã se impunã
pe piaþa localã ºi regionalã.
În acest an, fermierii pot accesa programul de susþinere a
producþiei de tomate în spaþii
protejate cu o alocare de 3.000
de euro/legumicultor într-un an,
programul de susþinere a crescãtorilor de ovine cu un leu pe
kilogramul de lânã pentru comercializarea acestui produs,
schema de ajutor de minimis
pentru susþinerea crescãtorilor

de porci din rasele bazna ºi
mangaliþa, programul de
susþinere a producþiei de usturoi cu 1.000 de euro pe
hectar ºi o nouã sesiune de
proiecte prin Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã
pentru care au fost alocate
200 de milioane de euro.
Acest guvern a identificat
soluþii ºi implementeazã proiecte concrete pentru creºterea competitivitãþii economiei agrare româneºti, pentru dezvoltarea producþiei ºi
a calitãþii produselor agricole de pe piaþã.

6 - 12 februarie 2019
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ADMINISTRAÞIE
„La nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea,
achitarea taxelor ºi
impozitelor locale se
poate face în cinci
puncte de platã, fapt
care a contribuit
semnificativ la reducerea aglomerãrilor
specifice începutului
de an”, potrivit unui
comunicat al municipalitãþii.

Râmnicu Vâlcea:
Vâlcea: Taxele
Taxele
Râmnicu
ºiºi impozitele
impozitele locale
locale se
se pot
pot
plãti în cinci puncte
de
de încasare
încasare
nul Zãvoi din splaiul Independenþei ºi în str. I.C. Brãtianu din
cartierul Ostroveni. Din 31 martie – datã la care expirã bonificaþia de 10% acordatã celor care
îºi plãtesc integral impozitele

aferente anului în curs - , biroul
de încasare din cartierul Ostroveni se va muta la Casa Cãsãtoriilor din bd. Tudor Vladimirescu”, se aratã în acest comunicat
de presã.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

C

Cioloº@plus:
un fake politic

ei care aþi intenþiona sã
acordaþi încrederea
voastrã formaþiunii
conduse de domnul Cioloº ar
trebui sã fiþi foarte atenþi la
câteva lucruri concrete.
Liderii acestui grup sunt în
marea lor majoritate membri ai
guvernului Cioloº din 2016.
Acel guvern al „tehnocraþilor
(in)competenþi”, pe bunã dreptate numit Guvernul ZERO.
Sub a cãrui guvernare nu s-a
produs nimic notabil, cu efecte pozitive pentru dezvoltarea
României.
Cea mai mare crizã bugetarã din ultimii ani a fost creatã
de guvernul Cioloº, în urma
cãruia a rãmas o gaurã bugetarã de 10 miliarde de lei, anchetatã în 2017 chiar de cãtre
Parlament.
Guvernarea Cioloº a fost
una a dezastrului economic
pentru România, fiind cea în
care s-au atras cele mai puþine
fonduri europene, cea în care
România a avut cea mai micã
creºtere economicã din ultimii
ani. Guvernarea în care investiþiile interne au fost de asemenea zero, iar investiþiile strãine directe au fost la un nivel
redus.Guvernarea în care calitatea vieþii românilor, veniturile lor, au stat pe loc, fie cã e
vorba de salarii sau pensii. Nu
mai punem la socotealã trista

Publicitate

„Cele cinci puncte de încasare care au fost puse în funcþiune, începând cu data de 14 ianuarie, sunt situate la Direcþia
Economico-Financiarã de pe
str. Carol I, la sediul Primãriei
municipiului din str. General
Praporgescu, la sediul Direcþiei
de Evidenþã a Persoanelor de
lângã Piaþa Centralã, la Stadio-

poveste a campaniei „Cuminþenia Pãmântului”, iniþiatã ºi
administratã de Cioloº@Co,
soldatã cu un eºec uriaº.
Oameni buni, cum credeþi cã
aceiaºi oameni care au arãtat
cã NU POT, cã NU SUNT ÎN
STARE, vor putea aduce ceva
bun pentru þara asta. Cum aþi
putea investi încredere într-o
persoanã care nu a reuºit sã
continue evoluþia economicã a
României, care NU A DEMONSTRAT cã poate fi un
model de urmat. Care îºi ascunde trecutul politic ºi reneagã declaraþiile duplicitare fãcute inclusiv la nivel european.
Un vot pentru aceºti oameni,
indiferent la ce fel de alegeri,
este un vot risipit pe o iluzie
politicã, pe un fals politic, construit în laboratoarele rãului.
Cum ar putea construi o alternativã validã un politician
contrafãcut, incoerent, inadecvat la realitatea româneascã?!
Puneþi-vã aceste întrebãri ºi
cãutaþi rãspunsul la ele. Analizaþi cu mintea voastrã ce s-a
întâmplat în guvernarea Cioloº ºi ce s-a realizat în ultimii
doi ani.
Refuzaþi un experiment care
va deturna drumul României
de la creºterea economicã, de
la mãrirea salariilor ºi pensiilor!

6 - 12 februarie 2019
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Alexandra Presurã, 9
deputatul PSD Dolj: „România POLITICÃ
va avea un buget propice dezvoltãrii
generale ºi creºterii bunãstãrii populaþiei”
R
omânia va avea un
buget de stat pentru anul 2019
echilibrat ºi sustenabil, în
raport cu adevãratele necesitãþi ale celor mai importante sectoare de activitate. Conform proiecþiilor Ministerului Finanþelor
Publice ºi prevederilor
Programului de Guvernare al PSD, cea mai mare
parte a resurselor financiare ale bugetului va fi alocatã Sãnãtãþii ºi Educaþiei.
Raportat la anul trecut,
bugetul destinat Sãnãtãþii
este mai mare în acest an
cu aproximativ 5 miliarde
de lei, respectiv o creºtere
de 12%. Cele mai importante investiþii preconizate vor fi pentru aparaturã
ºi echipamente în spitale,
în special pentru achiziþia
de incubatoare, ecografe,
echipamente de screening,
RMN ºi radioterapie.
Bugetul Educaþiei va fi
mai mare cu 47%, cu suma
de circa 9,8 miliarde lei,
bani ce vor fi folosiþi pentru acoperirea creºterilor
salariale, investiþii aferente proiectelor finanþate din
fonduri europene, modernizarea procesului de predare-învãþare cu ajutorul
tehnologiilor informaþiilor
ºi comunicãrii, precum ºi
pentru susþinerea unui nou
program de asigurare de
rechizite destinate elevilor
din învãþãmântul preuniversitar.
Nu în ultimul rând, bugetele locale vor beneficia
de alocãri record în bugetul de stat pentru anul
2019, suma totalã destinate autoritãþilor locale fiind
de 46,6 miliarde lei, cu
22,4% mai mare decât
anul trecut, fapt ce repre-

www.indiscret.ro

zintã 60,5% din totalul veniturilor bugetelor locale.
Structura bugetarã mai stipuleazã acordarea sumei de
2% Apãrãrii, în conformitate cu angajamentele luate de
þara noastrã în faþa organismelor politico-militare din
care facem parte, deoarece
este extrem de important ca
România sã gestioneze eficient postura de ultimã graniþã a blocului NATO din estul Europei.
Noutãþile bugetului din
acest an se referã la introducerea unor noi reglementãri
în cazul aprobãrii deschiderii finanþãrilor pentru angajamentele ºi creditele bugetare, aceastã operaþiune urmând a fi efectuatã de Ministerul Finanþelor Publice, în
urma unor analize pertinente, pe fiecare caz în parte. În
acest fel, Guvernul va avea
siguranþa faptului cã alocãrile
bugetare se utilizeazã judicios ºi conform legii, fiind
evitate eventualele surprize
legate de cheltuieli excesive
sau nerealizarea investiþiilor
programate.
Aºadar, Bugetul de stat
pentru 2019 va conþine diferenþe semnificative faþã de
cel de anul trecut pe principalele sectoare economice,
fapt ce va veni în sprijinul
investiþiilor ºi al acoperirii
nevoilor stringente ale þãrii
noastre în ceea ce priveºte
dezvoltarea ºi reducerea decalajelor faþã de statele din
vestul Europei.
Sunt convinsã cã Legea bugetului de stat va fi adoptatã
de Parlament în cel mai scurt
timp posibil, astfel încât de
bunul mers al instituþiilor statului sã beneficieze fiecare
român, prin creºterea calitãþii serviciilor publice ºi modernizarea infrastructurii.

6 - 12 februarie 2019
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ECONOMIE
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roiectul bugetului de
stat pe acest an pare sã
nu fi întrunit acordul
pieþei valutare locale ºi al investitorilor, ceea ce a fãcut ca
dupã patru ºedinþe consecutive de apreciere, euro sã recupereze la finalul perioadei o
bunã parte din pierderi.
În data de 21 ianuarie, cursul
euro a atins maximul istoric de
4,7648 lei. Perioada a debutat
cu scãderea mediei la 4,7601
lei, pentru ca la finalul lui ianuarie aceasta sã coboare la
4,7348 lei, mai sus cu 7,1 bani
faþã de sfârºitul anului trecut.
Primele ºedinþe din februarie
au adus o creºtere a cursului la
4,7546 lei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat în culoarul 4,751 – 4,757 lei.
Cursul se va menþine ºi în
sãptãmânile urmãtoare peste
nivelul de 4,7 lei, chiar dacã la
nivel regional se observã o
evoluþie apreciativã faþã de
euro. Astfel, moneda polonezã s-a întãrit pânã la 4,26 zloþi,
iar cea maghiarã la 315,5 forinþi.
Evoluþia leului se datoreazã
lipsei de încredere pe care o
aratã sistemul financiar ºi investitorii faþã de modul aleator de guvernare al PSDALDE, care ar putea sã modifice de mai multe ori codul fiscal în cursul acestui an, prin
introducerea de noi taxe ºi impozite, pentru a acoperi golurile bugetare tot mai mari.
Cel mai ridicat curs de vânzare la casele de schimb bancare îl practicau la sfârºitul perioadei BCR cu 4,8440 lei, urmatã de Unicredit cu 4,83 lei,
respectiv de BRD cu 4,8290 lei.
Media monedei americane a
scãzut de la 4,16 la 4,1265 lei,
pentru a încheia perioada la
4,1532 lei, când cotaþiile au
fluctuat între 4,149 ºi 4,16 lei.
Moneda elveþianã s-a tranzacþionat pe pieþele internaþionale în culoarul 1,133 – 1,143

franci/euro, iar media ei a scãzut de la 4,1930 la 4,1557 lei,
pentru ca la sfârºitul intervalului cursul sã fie stabilit la
4,1636 lei.
În ciuda discuþiilor care au
avut loc între ministrul finanþelor ºi guvernatorul BNR, dedicate impactului pe care îl are
„taxa pe lãcomie” asupra sistemului financiar, nivelul indicilor ROBOR a avut ieri o
evoluþie ascendentã.
Indicele ROBOR la trei
luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a urcat de la 3,06
la 3,07%, iar cel la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, de la 3,29
la 3,30%.
Indicele ROBOR la nouã
luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtite la creditele
atrase de cãtre bãncile comerciale de la alte bãnci, a urcat
de la 3,42 la 3,43%, iar cel la
12 luni a crescut de la 3,48 la
3,49%.
Perechea euro/dolar a crescut la finalul lui ianuarie la un
maxim de 1,1516 dolari, pentru ca la finalul intervalului sã
coboare la 1,1433 – 1,1461
dolari, dupã publicarea datelor privind piaþa muncii americane.
Economia americanã a creat luna trecutã 304.000 noi
locuri de muncã, analiºtii anticipând o majorare de doar
165.000. O piaþã a muncii solidã sugereazã posibilitatea ca
Rezerva Federalã americanã
sã opereze mai multe creºteri
ale dobânzii sale de politicã
monetarã, ceea ce face dolarul mai atractiv.
Indicele bitcoin calculat de
Bloomberg scãdea la finalul
perioadei în jurul valorii de
3.400 dolari.
Analiza cuprinde
perioada
29 ianuarie – 4 februarie

Publicitate

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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.
6 - 12 februarie 2019

Târgul de turism
al Olteniei – cel mai
important eveniment
dedicat turismului
A

lege-þi destinaþia de vacanþã la Târgul de Turism al Olteniei ºi poþi
beneficia de reduceri substanþiale la pachete turistice achiziþionate! Evenimentul debuteazã
pe 8 martie 2019, la Centrul
Multifuncþional Craiova, iar vizitatorii vor avea parte de 3 zile
de oferte speciale.
* Prestige Tours, alãturi de 7
agenþii de turism partenere, a
pregãtit oferte speciale cu reduceri Early Booking, dar ºi multe alte surprize pentru vizitatori.
Amatorii de vacanþe au parte
de reduceri de pânã la 40% pe
perioada târgului, dar ºi oferte
speciale cãtre Antalya cu plecare din Craiova ºi nu numai.
*Aventura cu Balonul – un
nou produs de promovare!
Târgul de Turism al Olteniei
organizeazã în perioada 8-10
martie 2019, la Centrul Multifuncþional Craiova, zbor ancorat cu balonul cu aer cald - un
mijloc inedit ºi eficient de promovare, publicitate, reclama de
afaceri pentru cei interesaþi.
* Pe urmele dinozaurilor...
Vino împreunã cu copilul tãu
la Centrul Multifuncþional Craiova în perioada 8-10 martie ºi
descoperiþi secretele din preistorie! Dino Parc Râºnov, singurul parc tematic de dinozauri
din România, vã aºteaptã cu informaþii ºi surprize
* Grand Hotel Minerva Resort & Spa k Afrodita Resort &
Spa k Diana Resort vã invitã
sã descoperiþi în Bãile Herculane rafinamentul, ospitalitatea
ºi confortul
* Nu vor lipsi prezentãri de
locaþii nou-deschise, degustãri
specifice anumitor zone turistice, momente artistice care sã
trezeascã interesul pentru anumite destinaþii.
Concomitent cu ediþia a IV-a
a Târgului de Turism al Olteniei,se va desfãºura Horeca Expo Oltenia ed. III – expoziþie de echipamente pentru sectoarele horeca, panificaþie ºi cofetãrie.

* Horeca Expo Oltenia organizeazã concursul anului, dedicat producãtorilor din segmentul panificaþie ºi cofetãrie ce se
va desfãºura pe data de 9 martie 2019
* Nu vor lipsi cooking showuri organizate de chefi celebri,
demonstraþii de servire ºi degustare a vinului, bartending ºi
barista.
Campania de promovare a
evenimentelor va cuprinde: campanii la radio (în cele cinci judeþe ale Olteniei, dar ºi judeþele
Argeº ºi Caraº Severin), televiziuni locale, ziare, dar ºi on-line,
prin platforme de social media
ºi site-uri specializate, afiºe, flyere, newslettere, comunicate de
presã, menite sã atragã un numãr
cât mai mare de vizitatori.

Sponsor al evenimentului Horeca Expo Oltenia este PPD
România, iar partenerul principal al celor douã evenimente
este Selgros România.
Intrarea vizitatorilor va fi liberã!

Program Târg:
Vineri: 10.00 – 18.00
Sâmbãtã: 10.00 – 18.00
Duminicã: 10.00 – 16.00.
Locaþie: Centrul Multifuncþional Craiova, str. Târgului nr. 26
Detalii privind organizarea
celor douã evenimente gãsiþi pe:
www.targdeturismoltenia.ro ºi
www.horecaexpooltenia.ro.
Pagini de facebook: Târgul
de Turism al Olteniei ºi Horeca
EXPO Oltenia!
www.indiscret.ro
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Educaþia, poligon
de experienþe
pesediste eºuate
de deputat Ionuþ Stroe
ifrele pe care se construieºte
bugetul anului 2019 sunt
exagerat de optimiste.
Cheltuielile fixe, cele pe care statul
este obligat prin lege sã le ia în calcul
(cum ar fi, de exemplu, asistenþa socialã), au explodat în ultima vreme ºi
singura manierã prin care guvernul
putea pretinde cã au rãmas la acelaºi
procent era sã inventeze niºte cifre absolut nerealiste privind creºterea economicã ºi îmbunãtãþirea colectãrii.
Pe hârtie existã bani, ºi pentru asistenþa socialã, ºi pentru investiþii, dar
când realitatea va da peste cap calculele de la început de an, tãierile se
vor face, inevitabil, de la capitolul investiþii.
Este o problemã nu doar cã vor fi
puþini bani de investiþii, ci ºi cã acele
obiective de investiþii anunþate sunt
lipsite de noimã. De exemplu, din bugetul Educaþiei, ministrul Andronescu plãnuieºte sã cheltuiascã nu mai
puþin de 400 de milioane de euro pentru table inteligente ºi tablete. În aceeaºi þarã unde avem încã 1.460 de
ºcoli cu grup sanitar în curte, unde
cei care participã la examenul de titularizare ca profesor iau note execrabile, unde lipsesc cabinetele ºcolare sau facilitãþile after-school,
doamna ministru a decis cã tichiile
de mãrgãritar sunt soluþia magicã.
Este mare nevoie de investiþii în
Educaþie, dar acestea nu trebuie fãcute la întâmplare! În primul rând,
banii trebuie folosiþi pentru a rezolva problemele care þin de igiena ºi
siguranþa ºcolilor, iar în al doilea rând
pentru creºterea nivelului de calificare a cadrelor didactice. Doar un
profesor foarte bine pregãtit, motivat
profesional ºi material, care se bucurã de respect din partea statului, pãrinþilor ºi elevilor, va fi în stare sã
foloseascã aºa cum se cuvine o tablã
„inteligentã” pentru a aduce în faþa
elevilor informaþiile necesare într-o
manierã mai eficientã, mai interactivã ºi mai plãcutã.
Dacã ministerul rãmâne fixat asupra acestui obiectiv de investiþii, riscãm sã repetãm problema de la atâtea spitale, unde avem aparaturã, dar
nu ºi personal calificat sã o foloseascã. Avem puþini bani de investiþii: e
ºi mai grav dacã sunt direcþionaþi cãtre proiecte lipsite de utilitate!

C
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Vâlcea:
Igrasia ºi mucegaiul au pus
stãpânire pe casa Anton Pann
Una dintre clãdirile simbol ale judeþului Vâlcea, Casa memorialã Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, aflatã în administrarea Consiliului Judeþean Vâlcea, a cãzut pradã mucegaiului ºi igrasiei. Situaþia este veche, iar autoritãþile nu par
capabile sã gãseascã o soluþie rapidã, ci deruleazã, de ani ºi ani, aceeaºi poveste - deocamdatã iluzorie- despre o posibilã
reabilitare pe fonduri europene. Casa memorialã Anton Pann este un monument de arhitectura urbanã, o construcþie
de târgoveþi semiboiereascã, ridicatã la jumãtatea secolului al XVIII-lea. În anii 1826-1828 ºi 1835-1837 aici a locuit
Anton Pann, poet, profesor, compozitor de muzicã religioasã, folclorist, literat, publicist. Revoluþia de la 1848 îl prinde
în Râmnic, iar cu aceastã ocazie compune melodia actualului Imn naþional „Deºteaptã-te, române”, pe versurile lui
Andrei Mureºanu, ºi care a fost cântat pentru prima datã în parcul Zãvoi din oraº. În 1982, ca urmare a modernizãrii
ºi amenajãrii teritoriale, clãdirea, de circa 170 de tone, a fost translatatã pe o distanã de 37 metri, prin metoda tragerii
cu trolii pe ºine de cale feratã. Translatarea a fost conceputã ºi coordonatã de cãtre Eugeniu Iordãchescu, supranumit„inginerul care a mutat biserici”.
nu fuseserã elaborate ghidurile de apli- va ºi casei Anton Pann”, spune Caudiu
de Marielena Popa
care a finanþãrilor europeane pentru pe- Tulugea, directorului Muzeului Judeþean
mezeala distruge pe zi ce trece rioada 2015- 2020.
”Aurelian Sacerdoþeanu”.
Muzeul memorial Anton Pann,
monument istoric de categoria
A, una dintre mândriile vâlcenilor. Casa
se aflã în pantã, iar când plouã mai puªi au mai trecut trei ani, iar situaþia sDincolo de sume ºi proiecte ce par
ternic apa pãtrunde prin pereþi, inundã
a
agravat.
Apa
îmbibã
mai
cu
„tupeu”
deocamdatã
abracadabrante, te izbeºte
beciul ºi produce igrasie ºi mucegai. Prin
2015, când Indiscret în Oltenia semnala zidurile clãdirii, iar ravagiile se vãd atât lipsa unei mâini de gospodar. Spre
pentru prima datã aceastã stare de fapt, în interior cât ºi la exterior. Acum se exemplu, în jurul clãdirii nu existã un
conducerea de atunci a Consiliului Ju- vorbeºte despre un alt proiect aflat „în ºanþ de scurgere a apei. Iar câteva spraydeþean Vâlcea precum ºi conducerea lucru”, încã o emanaþie a Consiliului uri antimucegai ºi antiumezealã ar mai
Muzeului Judeþean vorbeau despre un Judeþean Vâlcea ºi a Muzeului Judeþean: putea atenua din dezastru. Mãcar atât,
proiect de restaurare pe fonduri europe- „Se lucreazã la un proiect comun pe fon- pentru moment. Însã patrimoniul culne, cu o finanþare de circa 200.000 de duri europene, care va include reabilitã- tural al acestui judeþ ar trebui sã devieuro. Proiectul mucegãise ºi el prin ser- rile culei Duca ºi casei memoriale I. Gh. nã o preocupare constantã ºi nu o fuºetare, cu justificarea cã în acel an încã Duca de la Mãldãreºti, a sitului Burida- realã.

U

O poveste din ce în ce mai
„îmbibatã”

În jurul clãdirii nu existã
un ºanþ de drenare a apei
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apãrut revista
revista
AA apãrut
Martyria, numãr omagial
dedicat Unirii
Unirii
dedicat
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sericii Ortodoxe Române de întãrire a conºtiinþei de neam ºi a
unitãþii tuturor românilor, propovãduirea dreptei credinþe,
oglinditã în pãstrarea neschimbatã a Cuvântului lui Dumnezeu, vestit prin predica apostolicã la strãmoºii noºtri, ºi participarea românilor la Sfânta Liturghie, sãrbãtoare de sãrbãtoare, au contribuit la unirea românilor într-o Românie Mare”.
În continuare apar studii semnate de:
- Acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Pãcurariu, „Biserica ºi Unirea din 1918”;
- Conf. dr. Ion Marian Croitoru, „Ortodoxia, factor promotor al unitãþii ºi continuitãþii românilor”;
- Mircea-Gheorghe Abrudan,
„Sub semnul centenarului Marii Uniri: Unirea Basarabiei cu
România la 27 martie 1918”;
- Pr. dr. Laurenþiu Rãdoi, „Implicarea Bisericii Ortodoxe Române în actul Marii Uniri de la
1918”;
- Prof. univ. dr. Mihaela Palade, „Un pas minor, un efect
major. Propunerea legislativã a
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 19 noiembrie 1924, cu privire la înfiinþarea unei ºcoli de picturã bizantinã bisericeascã”;
- Prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, „Crucea, mitraliera ºi
sacrificiul – câteva note despre
preoþii români în Primul Rãzboi
Mondial”;
- Dragoº-Ionuþ Ecaterinescu,
„1 Decembrie 1918 – «actul de
naºtere» al României Mari”;
- Dinu Sãraru, „Douã poveºti
de familie despre Întregire”;
- Dan Ciachir, „Boierul îmbisericit”;
- Sfântul Proclu, Patriarhul
Constantinopolului, „Cuvânt de
laudã la Sfântul Apostol Andrei”;
- „În drum spre Iaºi”. Dramã
în trei acte de Ivona Boitan;
- „Stareþa”.
ªtefan Zarã
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Centrul comercial FRAÞII BACRIZ
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.

Publicitate

C

el de-al treilea numãr al
Revistei Martyria, apãrut în Anul Centenarului Marii Uniri de la 1918, a fost
dedicat acestui moment definitoriu pentru istoria, cultura ºi
spiritualitatea poporului român.
Acest fapt este subliniat încã
din debutul revistei de cãtre
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în studiul „Credinþa ortodoxã – fundamentul unitãþii tuturor românilor”. Înaltpreasfinþia
Sa subliniazã cã „principalul
factor care a contribuit la menþinerea unitãþii de neam a poporului român a fost ºi rãmâne
unitatea de credinþã, constantã
a neamului nostru încã de la
naºterea sa, având în vedere cã
procesul etnogenezei s-a suprapus cu cel al primirii Cuvântului lui Dumnezeu, naºterea
noastrã ca popor fiind dublatã
de naºterea noastrã întru Hristos, întrucât încreºtinarea poporului nostru de cãtre Sfinþii
Apostoli Andrei ºi Filip a coincis cu naºterea acestuia. Astfel,
unitatea noastrã ca neam are ca
temelie identitatea noastrã spiritualã ca popor creºtin.
Pãstrarea Cuvântului lui
Dumnezeu primit prin vestire
apostolicã de cãtre strãmoºii
noºtri a avut un rol hotãrâtor în
unirea românilor, aceºtia simþindu-se în acelaºi cuget, nu doar
prin limbã, ci mai ales prin aceeaºi credinþã.
Principalul factor de coeziune spiritualã ºi socialã este reprezentat de cãtre Sfânta Liturghie, fiind Taina adunãrii credincioºilor laolaltã ºi a unirii lor
cu Hristos ºi întru Hristos. Credincioºii, participând cu toþii la
aceeaºi Liturghie „într-un
gând”, înþelegeau puterea unificatoare a Sfintei Liturghii ºi
vieþuiau întru unitate ca fiind
acelaºi popor al lui Dumnezeu.
Acest lucru a înlesnit apoi unirea lor socio-politicã.
Rugãciunea pentru „unitatea
credinþei”, cerutã de cãtre credincioºi, presupune ºi unitatea
de vieþuire.
Alãturi de efortul clerului Bi-

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

Cei mai frumoºi
ciobãneºti de Bucovina.
La inagurare (de la stânga):
Emil Munteanu Munæan, Danijela Lonèar, Dušan Dakiæ.
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Câinii ciobãneºti româneºti,
prezentare de galã în Voievodina
de Cosmin Pretorian
ntr-o ambianþã de iarnã fe
ericã, la sfârºitul lunii ia
nuarie, în micuþa localitate
Sân-Mihai din Voievodina, un
inimos arbitru internaþional sârb
de naþionalitate românã, Emil
Munteanu-Muncan, a organizat
o mare expoziþie chinologicã,
prilej cu care au fost promovate rasele româneºti recunoscute
de cãtre Federaþia Chinologicã
Internaþionalã (FCI). La eveniment a participat un numãr mare
de crescãtori de câini ciobãneºti
din România (Constanþa, ClujNapoca, Arad, Timiºoara, Caracal, Vatra Dornei etc.), Ungaria
(Tiszaroff), Italia (Milano),
Croaþia (Popovaca), Bosnia Herþegovina (Kozarska Dubica)
ºi Serbia (Vârºeþ, Alibunar,
B.Karlovac, Ilandza, Sân-Mihai, Seleus, Stari Banovci, Margita, Batajnica etc.).
În debutul manifestãrii chino-

Î

logice s-au prezentat aproximativ 25 de câini de diferire rase
ciobãneºti aparþinând crescãtorilor locali (Ciobãnesc Iugoslav
– Sarplaninac, Ciobãnesc Caucasian, Ciobãnesc de Asia Centralã ºi Ciobãnesc Turcesc –
Kangal). Cu aceleaºi rase de
câini s-au prezentat ºi oaspeþii
din Bosnia - Herþegovina, Croaþia ºi Serbia. Un interes aparte
a prezentat apariþia câinilor ciobãneºti din România: Ciobãnesc
Românesc Carpatin, Ciobãnesc
Românesc Mioritic ºi Ciobãnesc Românesc de Bucovina.
Arbitrul internaþional Marius
Iliev, din Timiºoara, a avut o
misiune foarte dificilã, având în
vedere valoarea ºi frumuseþea
exemplarelor care s-au perindat
în faþa celor peste 300 de persoane care au savurat acest eveniment unic. Evenimentul chinologic s-a încheiat cu masa
festivã în sala Cãminului Cultural din localitate. A urmat un

program cultural-artistic. În
deschiderea acestuia, artiºtii de
la Casa Tineretului din Sân-Mihai au prezentat o suitã de dansuri populare din Banat. A urmat Ansamblul Cununiþa din
Sântana, localitate din vecinãtatea Aradului. Sub bagheta
maestrului Ioan Dãrãu, acest
ansamblu a susþinut o suitã de
dansuri populare româneºti,
foarte apreciate de cãtre participanþi. Apoi, ore în ºir, câþiva
interpeþi de muzicã popularã din
România au prezentat bogãþia
cântecului ºi dansului popular
românesc din zonã. Oaspeþii din
România au fost rãsplãtiþi cu
ovaþii ºi aplauze frenetice de cei
prezenþi în sala Cãminului Cultural. La aceastã manifestare au
fost prezente ºi oficialitãþi importante pe plan local, precum
viceconsulul României la Vârºeþ, prefectul Banatului de Sud,
Danijela Lonèar, ºi Dušan Dakiæ, primarul comunei Alibunar.

Buru Paula cu cel mai frumos exemplar de ciobãnesc românesc mioritic

Cel mai frumos câine din Sân-Mihai
www.indiscret.ro

Cei mai frumoºi ciobãneºti carpatini
6 - 12 februarie 2019
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Sezonul estival aduce
dublarea curselor aeriene
cãtre Antalya
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, anunþã
faptul cã numãrul
curselor aeriene
directe operate în
sezonul estival de pe
Aeroportul Internaþional Craiova (AIC) cãtre
Antalya (Turcia) se va
dubla din acest an.

P

otrivit preºedintelui CJ
Dolj, Ion Prioteasa, AIC
rãmâne un obiectiv investiþional prioritar pentru administraþia judeþeanã, care este
pregãtitã sã rãspundã creºterii
volumului de activitate prin demersuri care vizeazã extinderea
terminalelor de plecãri ºi de sosiri, a parcãrii care deserveºte
aeroportul, precum ºi prin completarea dotãrii cu echipamente
noi. „Ne bucurãm sã putem veni
cu douã veºti bune pentru toþi
cei care îºi planificã vacanþele
pentru vara acestui an. Vorbim,
în primul rând, despre faptul cã
operatorul care a oferit în 2018
pachete turistice în Antalya, cu
zboruri directe de pe Aeroportul Internaþional Craiova, va
pune din nou la dispoziþia olte6 - 12 februarie 2019

nilor aceastã destinaþie, începând cu prima zi din iunie. Este
ºi o reconfirmare a faptului cã,
prin investiþiile realizate, am
reuºit sã creãm condiþiile care
pot convinge companiile sã stabileascã parteneriate viabile ºi
de succes cu AIC.
În al doilea rând, o altã companie de turism a pus deja în
vânzare sejururi în Antalya, cu
transportul asigurat tot prin zboruri charter, care vor fi operate
în fiecare zi de vineri, din data
de 14 iunie. Faptul cã existã o
cerere considerabilã, care permite deja dublarea numãrului de
curse estivale, se aflã, fãrã îndoialã, în strânsã legãturã cu
adresabilitatea largã a aeroportului nostru, de ale cãrui servicii beneficiazã întreaga regiune.
Aceastã evoluþie, dublatã ºi
de creºterea constantã a traficului de pasageri, care a atins un
nou record în 2018, demonstreazã încã o datã cât de necesare sunt investiþiile în dezvoltarea infrastructurii construite ºi
a dotãrilor AIC. Principalele
proiecte pe care ni le propunem
pentru acest an, cu o valoare
cumulatã de peste 7 milioane de
euro, urmãresc extinderea terminalelor de plecãri ºi de sosiri,

precum ºi a parcãrii. În egalã
mãsurã, intenþionãm ca, la construirea bugetului pentru 2019,
sã ne îndreptãm cãtre aeroport
cu sumele necesare pentru achiziþionarea unor noi echipamente, îmbunãtãþind astfel capacitatea de a deservi simultan mai
multe aeronave“, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.

Record de pasageri
în 2018
La rândul sãu, directorul general al Aeroportului Internaþional Craiova, Mircea Dumitru,
a afirmat: „Bilanþul activitãþii
din 2018 ºi anunþurile pozitive
cu care începem acest an reflectã capacitatea AIC de a se poziþiona, prin infrastructurã, dotare ºi calitatea serviciilor oferite, drept un partener atractiv,
care ºtie sã-ºi menþinã colaboratorii tradiþionali, dar ºi sã-ºi
câºtige unii noi. Toate acestea
fac parte din eforturile pe care
le depunem în permanenþã pentru a fi mai competitivi, pentru
a rãspunde ºi mai bine aºteptãrilor publicului larg. Este o tendinþã pe care am vãzut-o recunoscutã anul trecut, când ne-am

Ion Prioteasa
plasat la nivel internaþional, în
grupa noastrã de trafic, printre
aeroporturile cu cea mai mare
creºtere a conectivitãþii directe
într-o perioadã de 5 ani.
ªi tot în 2018 am marcat un
nou record în privinþa volumului de activitate, cu 493.056 de
cãlãtori, ceea ce ne consolideazã poziþia în clasamentul naþional ºi aratã cã înregistrãm o ascensiune durabilã. Sã ne gândim doar cã, prin comparaþie cu
acelaºi an 2013, luat ca punct
de reper de cãtre Airports Council International Europe, am înregistrat o creºtere cu peste
1.100 la sutã a numãrului de

pasageri“.
Compania Prestige Tours –
Calypso Tour, în parteneriat cu
Atlas Global, va continua sã
opereze în 2019 zborul estival
Craiova – Antalya, cu o aeronavã de 216 locuri, în fiecare zi
de sâmbãtã, în perioada 1 iunie
– 14 septembrie (ultima plecare).
În paralel, compania ChrisIon Prioteasa
tian Tour, având
Blue Air ca
partener, va opera curse estivale pe aceeaºi rutã, cu o aeronavã de 162 de locuri, în fiecare
zi de vineri, în perioada 14 iunie – 6 septembrie (ultima plecare).
www.indiscret.ro

Crampoane

Surse:
SCM Râmnicu Vâlcea,
încã douã achiziþii
de la echipa naþionalã V
S
CM Râmnicu Vâlcea, liderul Ligii Naþionale, ar fi semnat
cu alte douã jucãtoare din

prima reprezentativã, Mãdãlina
Zamfirescu ºi Ana Maria Drãguþ, anunþã ProSport.
„Ambele cu momente foarte
bune în finala
micã a Campionatului
European din
Franþa. Cele
douã jucãtoare au fost ºi pe
lista de achiziþii a Coronei
Braºov în
aceastã iarnã,
însã transferurile nu s-au

perfectat. Vâlcea a câºtigat
aceastã bãtãlie ºi s-a lansat la
rândul ei pe pistele Gabriela
Perianu, Crina Pintea”, mai
precizeazã sursa citatã. Deocamdatã, clubul vâlcean nu a
fãcut anunþul oficial al acestor transferuri. Echipa din
Râmnicu Vâlcea este liderul
campionatului, cu punctaj
maxim din 13 jocuri ºi cu 3
puncte avans faþã de CSM
Bucureºti (39-36), dar are ºi
avantajul victoriei din tur de
la Bucureºti, cu 22-19. Meciul retur va avea loc pe 13
martie.

Ana Maria Drãguþ

de Virgil Dumitrescu
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Spre play-off,
punct cu punct

iitorul – CSU Craiova 00, CFR Cluj – Herman
nstadt 1-1, Dunãrea Cãlãraºi – FCSB 1-1. S-au egalizat valorile în Liga lui Iorgulescu? Poate, cu o excepþie. Între
lider ºi locul 2 continuã sã existe
un ecart de ºase puncte, despre
care mulþi spun cã ar fi decisiv
în câºtigarea titlului. Fecesebiºtii ºi-au dovedit limitele pe malul Dunãrii, la Cãlãraºi, oltenii
au fãcut acelaºi lucru pe malul
mãrii. Mangia ºi trupa sa n-au
profitat de semieºecul lui Teja
ºi al bãieþilor sãi pentru a face
rocada, în caz de trei puncte
plus golaverajul urmând sã sufle ei în ceafa liderului. Italianul a ales un câmp tacticizat ºi
precaut la Ovidiu, dupã cum tot
tacticizat ºi precaut a preferat sã
mute ºi Hagi, într-o adversitate
camuflatã ºi într-o relaþie protocolarã de invidiat, ca între
fraþi. De înþeles mai mult, italianul. Craiova a pãrut descumpãnitã prin absenþa lui Mitriþã,
ca ºi a lui Bãluþã, ca ºi a lui
Gustavo, sarea ºi piperul combinaþiilor de odinioarã. Reconstrucþie, mereu reconstrucþie.
Campionatul Ligii I Betano a
intrat, nu de azi-de ieri, în zodia lui 0-0, 1-0, 1-1, cu ocazii
puþine ºi faulturi multe, cu mijloace destabilizatoare cât sã ciupeascã tabela. Cel mai spectaculos restart l-a oferit FC Voluntari, 4-2 cu Sepsi OSK. ªi
cum la barza chioarã îi face cuib
Dumnezeu, deghizat în arbitrul
Marcel Bârsan, oltenii s-au trezit cadorisiþi cu un penalty în
minutul 30, la o mânã în piept a

lui Kuipers asupra lui Koljic,
care, vai, cu o coastã scoasã, a
ºutat ca la terapie intensivã.
Aceeaºi ºmecherie s-a petrecut
unde altundeva dacã nu la ClujNpoca?! Marius Avram, omul
negru din episodul punctului cu
var fãcut praf de Gustavo, dar
ºi de „orbul gãinii”, tutelar, a
recidivat cu Hermannstadt. Prilej de a-ºi rupe norocu-n fund
golgheterul ratangiu. ªi Þucudean ºi Koljic meritã însã un
premiu de fair-play indus pe
cale metafizicã. Pentru ªtiinþa,
dacã þinteºte sus, nu e încã timpul pierdut, dar nici de risipit,
proxima etapã, a 23-a, semãnând a glonþ pe þeavã: „mai trage o datã”. Clujenii viseazã albalbastru, oltenii viºiniu. Am
vaga impresie cã Mangia va
declanºa ostilitãþile cu Adrian
Cristea titular, ºi nu prin minutul 80 cu sabia deasupra capului. CFR nu e Lazio, nu e Zenit,
nu e nici mãcar Dudelange. A
zgâlþâit-o Miriuþã, în pofida
numeroaselor ocazii irosite de
ardeleni. O victorie olteneascã,
deloc surprinzãtoare, în faþa
unei galerii „nebune”, ar opera
ca stare de spirit ºi ar deschide
perspective curat alb-albastre
pentru play-off, care, încet-încet, se-apropie ºi el. Aºa cum se
apropie meciurile din Liga Naþiunilor, cu Suedia-România cap
de afiº. L-am zãrit la locul de
muncã, în tribunã, ºi pe Cosmin
Contra. Ne vine a râde, are ce
selecta dintre marcatorii neamului: Gnohere, Fabbrini, Chamed, Mediop, Ricardinho, Tandia, Hamed…
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Indiscreþii
de Vâlcea

Expoziþie de covoare olteneºti

Protocolul
respectat,
pacient în comã
Dupã ce le-a luat
þiganilor votul,
primarul din
Bujoreni i-a dat
în judecatã
Dupã ce, ani de zile, þiganii din Bujoreni (foto) au
fost folosiþi pe post de masã
de manevrã electoralã, actualul primar, Gheorghe
Gîngu, i-a dat în judecatã pe
728 dintre aceºtia din cauzã
cã nu ºi-au plãtit amenzile
care totalizeazã vreo 3 milioane de lei. Pãi, de, domn
primar! Nu le dãdurãþi ºi
dumneavoastrã curaj? Nu
vã angajarãþi ºi un consiler
de rom care, în 2017, la alegerile parþiale, vã conduse
împreunã cu etnia spre victorie? Acum vã cuprinse fiorul civic sau vã mãrirãþi salariile la primãrie, de nu mai
aveþi bani la buget nici de
hârtie igienicã? Haoleu!!!

Restaurantul
Gallo Nero
se mutã pe locul
mortului?

Ce poate pãþi
o poliþistã când
o strânge centura
Casa unei poliþiste din
comuna Pietrari a fost jefuitã duminicã seara. Hoþii au
furat printre altele arma
acesteia, precum ºi muniþia
din dotare. În timp ce avea
loc spargerea, poliþista se
afla în patrulare prin comunã. Motivul pentru care nu
purta arma poate fi hilar sau
din contrã: era însãrcinatã ºi
o incomoda centura.

+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A
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regiunii Oltenia. Între douã invazii, în rãstimpuri de restriºte ºi marasm, covoarele olteneºti reprezintã una dintre puþinele oaze de seninãtate ºi
frumos.

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

Publicitate

Se aude cã deja celebrul
restaurant Gallo Nero din
Râmnicu Vâlcea se va muta

În cazul lui Ayan Mutu,
bãieþelul aflat în comã la
Bucureºti dupã un parcurs
cu probleme la Spitalul Judeþean Vâlcea, singurul medic sancþionat, deocamdatã,
este medicul de gardã, Angela Jugrãvescu. Astfel, comisia de cercetare disciplinarã prealabilã a spitalului
a decis reducerea salariului
de bazã al doamnei cu 10%
pe o duratã de trei luni. În
rest, toþi ceilalþi medici „au
respectat protocolul”, informeazã SJU Vâlcea într-un
comunicat de presã. Sã te
sufoci de revoltã, ce mai!
Cazul este cercetat ºi de Judecãtorie, precum ºi de Colegiul medicilor.

diþionale. Migala, simbolistica
motivelor ºi frumuseþea culorilor utilizate în realizarea covoarelor olteneºti reprezintã
una dintre cele mai importante
cãrþi de vizitã ale locuitorilor

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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iblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman“ gãzduieºte, în
luna februarie 2019, o expoziþie ineditã de covoare olteneºti
realizate de Anca Dumitrescu
la Mãceºu de Jos, judeþul Dolj.
Scoarþele/covoarele olteneºti au fost incluse în Lista
Reprezentativã a Patrimoniului Cultural Intangibil al Umanitãþii (UNESCO) în 2016.
Acest meºteºug are o istorie
secularã ºi era practicat de femeile care ºtiau sã îmbrace atât
familia cât ºi casa cu lucruri
realizate de ele în lungile seri
de iarnã. Motivele folosite,
florale, zoomorfe ºi antropomorfe, aveau un rol estetic, dar
mai ales apotropaic, de protecþie împotriva farmecelor ºi
duhurilor rele.
Timpurile s-au schimbat ºi
meºteºugurile casnice s-au
transformat în artã. Motivele
tradiþionale au fost învestite cu
un rol estetic predominant, lucru care nu le ºtirbeºte cu nimic valoarea. Astãzi, covoarele olteneºti sunt apreciate în
toata lumea, iar cele câteva
ateliere în care sunt în continuare realizate - Bechet, Calafat, Mãceºu de Jos, Tismana
º.a. -, primesc comenzi din
toatã lumea, de pe toate meridianele globului.
Scopul acþiunii constã în
promovarea artei populare româneºti ºi meºteºugurilor tra-

în sediul defunctului „Avenue”. Motivul? Proprietarul
clãirii în care se aflã Gallo
ar fi mãrit chiria în mod exorbitant. O fi, dar ºi toate
cârciumile care au funcþionat în „partea cealaltã” au
sucombat. Prietenii, dar ºi
duºmanii ºtiu de ce...

