www.indiscret.ro

contact@indiscret.ro

Ionuţ S
tr
oe a intr
at în cur
sa
Str
troe
intrat
cursa
er
nă a liber
alilor dol
jeni
int
inter
ernă
liberalilor
doljeni
u desemnar
ea candidatupentr
pentru
desemnarea
lui la Primăria Cr
aio
va
Craio
aiov

ebr
uarie 20
Anul XIV
,5 LEI
ebruarie
20119 z 1166 pagini - 11,5
XIV,, nr
nr.. 683 z 20 - 26 ffebr

am
vaiele
Aşt
ep
tând tr
amv
Aştep
eptând
tram

Primãria
Craiova îºi
dã depoul
la reabilitat
pe bani
europeni 3
te
Amãnunna
în pagi

“Îmi asum
candidatura,
Craiova
trebuie 6-7
modernizatã”
Amãnunte
în paginile

SCM Rm. Vâlcea
Procesul lui ªova
se va relua, Bãlan 2 se va duela cu 15
rãmâne condamnat FC Argeº la Piteºti
te
Amãnunna
în pagi

CMYK

nte
u
n
ã
m
A gina
în pa

12

Str. Grigore
Pleºoianu,
Nr. 3B,
Craiova

Publicitate

Centrul comercial Fraþii Bacriz,
locul ideal pentru cumpãrãturi

Detalii
în pag.

2

ACTUALITATE

P

rocesul fostului ministru
ºi senator PSD Dan
ªova, condamnat anul
trecut la 3 ani de închisoare cu
executare, va fi reluat, conform
unei decizii de luni a Înaltei
Curi de Casaþie ºi Justiþie, care
a admis contestaþia în anulare
depusã de fostul demnitar în
baza deciziei Curþii Constituþionale potrivit cãreia compunerea completurilor de 5 judecãtori de la Curtea Supremã a fost
fãcutã ilegal în perioada 2014 –
2018. Mihai Bãlan, fostul director al CET Govora, judeþul Vâlcea, rãmâne cu pedeapsa de 3
ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu în formã continuatã ºi un termen de
supraveghere de 4 ani.

Minuta instanþei:
z „Desfiinþeazã în parte decizia penalã contestatã, numai
în ceea ce îl priveºte pe contestatorul condamnat ªova Dan
Coman.
Anuleazã toate formele de
executare emise în baza sentinþei penale nr. 506 din 25 septembrie 2017 pronunþatã de
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie - Secþia Penalã în dosarul
nr. 526/1/2016, rãmasã definitivã prin decizia penalã susmenþionatã, numai în ceea ce îl
priveºte pe contestatorul condamnat ªova Dan Coman.
Fixeazã termen pentru rejudecarea cauzei la 15 aprilie
2019, Sala Secþiilor Unite, pentru când se va cita inculpatul
ªova Dan Coman la adresele
indicate în dosar. Menþine celelalte dispoziþii ale deciziei
penale contestate.
În baza art.275 alin. (3) Cod
procedurã penalã, cheltuielile
judiciare ocazionate de soluþionarea contestaþiei în anulare
rãmân în sarcina statului. În
baza art.275 alin. (6) Cod procedurã penalã, onorariul cuvenit apãrãtorului desemnat din
oficiu pentru contestatorul condamnat pânã la prezentarea
apãrãtorului ales, în sumã de
156 lei, rãmâne în sarcina statului. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþa publicã, astãzi, 18 februarie 2019.”, se aratã în documentul citat.

Verdictul
completului de 5
judecãtori a fost 3-2
pentru condamnare
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie l-a condamnat în 20 iunie
20 - 26 februarie 2019
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Procesul lui ªova
se va relua,
Bãlan rãmâne
condamnat
2018 pe Dan ªova la trei ani de
închisoare cu executare în dosarul CET Govora pentru trafic
de influenþã, decizia fiind definitivã. Verdictul completului de
5 judecãtori a fost de 3-2. Completul a fost prezidat de vicepreºedintele Înaltei Curþi, Iulian
Dragomir, ºi compus din judecãtorii Ionuþ Matei, Constantin
Epure, Lucia Rog ºi Aurel
Gheorghe. Judecãtorii Lucia
Rog ºi Aurel Gheorghe au fãcut opinie separatã. Opinia majoritarã care a impus practic
condamnarea a fost formatã din
Dragomir, Matei ºi Epure.

DNA a cerut condamnarea lui
Dan ªova la 9 ani închisoare
pentru sãvârºirea infracþiunii de
trafic de influenþã, susþinând cã
pedeapsa de 3 ani închisoare
datã de instanþa de fond este
„nejustificat de blândã”.
În septembrie 2017, Dan
ªova fusese condamnat la trei
ani de închisoare cu executare
pentru trafic de influenþã, iar
fostul director al CET Govora,
Mihai Bãlan, a primit trei ani de
închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu în formã
continuatã, cu un termen de supraveghere de 4 ani.

Conform
anchetatorilor,
Mihai Bãlan
a prejudiciat CET
Govora SA cu peste
1,3 milioane lei
Potrivit DNA, în perioada octombrie 2011 – iulie 2014, Dan
ªova a pretins sume de bani ºi a
primit în total 100.000 de euro
de la un denunþãtor, în schimbul
traficãrii influenþei sale reale pe
care o avea pe lângã Mihai Bãlan, director general al CET Govora SA la acea vreme, astfel

încât acesta sã asigure încheierea unor contracte de asistenþã
juridicã cu o anumitã societate
de avocaturã, contracte de tip
abonament lunar, la o valoare de
10.000 euro/lunã.
Anchetatorii mai susþin cã
Mihai Bãlan a prejudiciat CET
Govora SA cu peste 1,3 milioane lei (suma totalã decontatã cu
o frecvenþã lunarã, în baza celor douã contracte), concomitent cu obþinerea unor foloase
necuvenite, în acelaºi cuantum,
de cãtre firma de avocaturã.
DNA preciza cã, în perioada
decembrie 2011 – decembrie
2012, societatea de avocaþi a
emis lunar cãtre CET Govora
facturi pentru activitãþile de asistenþã juridicã prestate. În aceeaºi
perioadã, senatorul a încasat de
la societatea de avocaþi suma totalã de 60.000 de euro.
În cea de-a doua perioadã
contractualã, Dan ªova ar fi
încasat un comision în valoare
totalã de 40.000 euro, indicã
procurorii. DNA menþioneazã
cã partea cea mai mare a banilor primiþi de ªova a fost orientatã, în mod direct, cãtre stingerea unei datorii provenite din
cumpãrarea de la fostul deputat
Cristian Rizea a unui imobil situat în Bucureºti.
www.indiscret.ro
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La vr
emuri noi, depou nou
vremuri

În aºteptarea noilor
tramvaie, Primãria Craiova
îºi dã depoul la reabilitat
pe bani europeni
ADMINISTRAÞIE

Spaþiul care aparþinea srl-ului municipal de transport a
fost preluat de primãrie la finele anului
trecut, tocmai în
vederea accesãrii
unei finanþãri europene. La ultima
ºedinþã a consiliului
local, edilii au aprobat ediþia revãzutã ºi
adãugitã a proiectului, completând lista
de investiþii pe bani
europeni cu diverse
utilaje ºi echipamente necesare funcþionãrii depoului.
de Nicuºor Fota

Î

n ºedinþa extraordinarã
din 18 februarie, consilierii municipali au aprobat documentaþia pentru avizarea lucrãrilor de intervenþii
pentru investiþia “Modernizare depou ºi Modernizarea staþiilor de redresare pentru alimentarea electricã a tramvaielor - Faza 2 Modernizare depou tramvaie”, precum ºi principalii indicatori tehnico-economici ai investiþiei. Potrivit
proiectului de hotãrâre aprobat în plenul CLM, valoarea
reabilitãrii fostului depu al
RAT Craiova se ridicã la 60,9
milioane de lei, durata de realizare a lucrãrilor fiind de 12
luni de la semnarea contractului. Din circuitul documentelor premergãtoare, reiese cã
edilii se grãbesc cu finalizarea
documentaþiei de proiect, ultima hotãrâre fiind adoptatã în
urma unei adrese a direcþiei de
profil din primãrie, datatã cu
numai o zi înainte. „Prin adresa nr. 14181/18.01.2018 Serwww.indiscret.ro

viciul Investiþii ºi Achiziþii a înaintat cãtre Direcþia Elaborare si
Implementare Proiecte documentaþia de proiectare în vederea solicitãrii unei finanþãri nerambursabile. Urmare analizãrii acesteia, s-a impus modificarea sa în sensul completãrii cu
echipamente necesare funcþionãrii în condiþii optime a obiectivului de investiþii ºi îndeplinirea obiectivului specific al axei
4.1 din cadrul POR 2014-2020.
Totodatã, a rezultat necesitatea
actualizãrii documentaþiei cu
denumirea completã din Documentul Justificativ aprobat de
cãtre MDRAP ºi cu denumirea
actualã a solicitantului cererii de
finanþare, în conformitate cu

prevederile din Ghidul solicitantului – Condiþii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/
2018/4/4.1/1. Astfel, în contextul prezentat, proiectul de faþã se
încadreazã în viziunea de dezvoltare a mobilitãþii urbane pentru polul de creºtere Craiova
care se defineºte ca fiind implementarea unui sistem de transport eficient, durabil, integrat si
sigur, pentru a susþine dezvoltarea economicã si socialã”, se
aratã în raportul întocmit de
funcþionarii Primãriei Craiova.
Pe lângã reabilitarea cãilor de
rulare ºi a clãdirilor din incinta
depoului de tramvaie, proiectul
prevede ºi investiþii consisten-

te la capitolul dotãri, printre utilajele vizate de edili numãrându-se macarale, elevatoare, poduri rulante, precum ºi instalaþii de spãlare ºi vopsire a materialului rulant. Printre þintele
proiectului se aflã ºi eficienþa
energeticã a clãdirilor supuse
reabilitãrii, mai-marii primãriei
vizând scãderea consumului cu
peste 50 la sutã. Potrivit primarului Craiovei, proiectul european va duce depoul RAT la nivelul vehiculelor noi pe care
edilii le aºteaptã la Craiova prin
intermediul unui proiect derulat de Ministerul Dezvoltãrii.
„Depoul de tramvaie, care a intrat în proprietatea noastrã în
decembrie 2018, va face obiec-

tul unei investiþii foarte consistente, pentru cã nu puteam
sã venim cu tramvaie de ultimã generaþie ºi sã le întreþinem
într-un depou vechi de zeci de
ani. Va suferi transformãri
foarte mari, cele mai mari investiþii vor fi în calea de rulare din cadrul depoului ºi în firul de rulare pe restul traseului. Sunt modificãri care se fac
ºi la structurã în sine, la reabilitarea termicã a construcþiei,
se vor schimba tocãria, geamurile, izolaþia termicã ºi,
ceea ce este mai important, dotarea cu tehnologie de întreþinere pentru nivelul actual al
tramvaielor”, a precizat primarul Mihail Genoiu.
20 - 26 februarie 2019
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ACTUALITATE dedicate zilei de Dragobete
Sub genericul „Vâlcea
iubeºte româneºte!”,
Consiliul Judeþean
Vâlcea, prin instituþiile
judeþene de culturã,
organizeazã, în perioada 20-24 februarie
a.c., o serie de evenimente dedicate unuia
dintre cele mai frumoase obiceiuri ale
poporului român,
sãrbãtorit, an de an, la
24 februarie – Dragobetele.

S

eria evenimentelor începe miercuri, 20 februarie, cu un spectacol
de muzicã ºi poezie, organizat
de Biblioteca Judeþeanã ”Antim
Ivireanul” Vâlcea, în colabora-

re cu ªcoala Popularã de Arte
Râmnicu Vâlcea, eveniment ce
se va defãºura, cu începere de
la ora 14.00, în sala de conferinþe a Bibliotecii Judeþene.
Vineri, 22 februarie, Muzeul
Judeþean „Aurelian Sacerdoþeanu” organizeazã, la sediul instituþiei, în intervalul orar 10.00 17.00, „Târgul de Dragobete”,
în al cãrui program sunt cuprinse: o expoziþie de port popular,
care are ca elemente centrale
costumele populare de mire ºi
mireasã; realizarea de fotografii în cadrul unei amenajãri sub
formã de inimã ºi cãsãtorii simbolice, pentru o zi.
Sâmbãtã, 23 februarie, în Sala
Studio a Teatrului ”Anton
Pann”, vâlcenii sunt invitaþi sã
vizioneze piesa „Neriun Park”
de Joseph Maria Miro, iar du-

minicã, 24 februarie, cu începere de la ora 19, în Sala Mare a
aceleiaºi instituþii de culturã
sunt aºteptaþi la „Pianul cu poeme”, un spectacol de muzicã
ºi poezie, care le are ca protagoniste pe Daniela Nane ºi Ioana Maria Lupaºcu.
«Îmi face o deosebitã plãcere
sã îi anunþ pe vâlceni cã, sãptãmâna care vine, când noi, românii, sãrbãtorim Dragobetele,
Consiliul Judeþean Vâlcea, prin
instituþiile sale de culturã, organizeazã o serie de evenimente
ce se vor desfãºura sub genericul „Vâlcea iubeºte româneºte!”. Prin acest demers al nostru vrem nu numai sã marcãm
evenimentul, ci ºi sã pãstrãm ºi
sã promovãm tradiþia popularã,
sã-i învãþãm pe tineri, care au
împrumutat deja tradiþii ale al-

pentru a-ºi face cuiburi, iar
omul, impulsionat sã participe
ºi el la bucuria renaºterii naturii, îºi exteriorizeazã sentimentele faþã de persoana iubitã.
Aºadar, dragi vâlceni, indiferent de vârsta pe care o aveþi,
vã invit sã iubiþi româneºte ºi
sã participaþi la evenimentele pe
care noi le-am organizat special
pentru dumneavoastrã, în sãptãmâna dragostei româneºti», a
declarat Constantin Rãdulescu,
preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea.

Publicitate

tor popoare, sã preþuiascã sãrbãtorile româneºti, moºtenite
din generaþie în generaþie. Ei
trebuie sã afle cã Dragobetele
este unul dintre cele mai frumoase obiceiuri strãvechi ale
poporului român, care nu trebuie înlocuit, ci pãstrat, peste timp,
pentru generaþiile urmãtoare.
Ziua de 24 februarie sau Dragobetele, perceputã ca fiind începutul primãverii, era consideratã de strãmoºii noºtri drept
ziua când natura se trezeºte la
viaþã, pãsãrile îºi cautã perechea

20 - 26 februarie 2019
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PSD investeºte în educaþie.
Bugetul Ministerului Educaþiei
Naþionale, mai mare cu 46%
faþã de cel de anul trecut
B

ugetul învãþãmântului românesc din
acest an este de aproximativ 40 de milioane lei,
respectiv o creºtere de peste
46% faþã de cel de anul trecut.
Un segment important al
bugetului va reveni unitãþilor
administraþiei publice, cu o
sumã mai mare cu 38% faþã
de anul trecut. Totodatã, un
alt capitol bugetar esenþial în
aceastã perioadã se referã la
alocarea sumei de 65 milioane lei pentru îmbunãtãþirea
condiþiilor din ºcoli.
Pe palierul de asistenþã socialã, se va introduce Programul de susþinere a educaþiei „Merg la ºcoalã pentru elevii din învãþãmântul primar,
gimnazial, profesional ºi liceal de stat”, în cuantum de
700 milioane lei. Aceºti bani
vor fi folosiþi pentru rechizite ºcolare, manuale ºcolare,
transport elevi, concursuri
etc. Este un proiect extrem de
benefic pentru tânãra generaþie, menit sã combatã ºi sã
diminueze cu efecte concrete absenteismul ºi abandonul
ºcolar, fenomene încã alarmante la nivel naþional

Un alt demers ce va fi realizat în acest an este implementarea Proiectului Naþional „România modernã, România digitalã”, suplimentat considerabil
în vederea schimbãrii sistemului de predare a lecþiilor prin
achiziþionarea de table inteligente ºi de tablete.
Pentru acoperirea creºterilor
salariale ale personalului din

învãþãmânt, în acest an bugetul
are o creºtere cu 30% raportat
la anul 2018, conform angajamentelor luate în acest sens ºi
respectate cu stricteþe al Programului de guvernare PSD. În
cheltuielile salariale sunt cuprinse creºterile salariale, indemnizaþiile de hranã, voucherele de vacanþã, precum ºi punerea în executare a unor hotã-

râri judecãtoreºti de restituire a
unor sume rãmase neplãtite de
anii trecuþi.
Nu în ultimul rând, bugetul
educaþiei pe 2019 conþine alocãri suficiente pentru cheltuielile legate de programele cu finanþare rambursabilã ºi cele de
cofinanþare. Vor fi demarate o
serie de programe pentru dezvoltarea învãþãmântului de stat

5
POLITICÃ
la toate nivelurile, spre
exemplu construirea a 380
de grãdiniþe noi, precum ºi
lucrãri complexe de extindere/reabilitare/modernizare/
dotare a 5.095 de unitãþi de
învãþãmânt preuniversitar de
stat.
Reamintesc cã Parlamentul
a adoptat o lege prin care anul
2019 este instituit ca „Anul
Cãrþii” în România, deoarece cu toþii ne dorim creºterea
exponenþialã a numãrului
elevilor care citesc ºi sunt
preocupaþi de lecturã, aceastã iniþiativã reflectându-se în
bugetul Ministerului Educaþiei Naþionale. Actul normativ îºi propune iniþierea unor
activitãþi stimulative în rândul copiilor, în scopul îndreptãrii atenþiei acestora spre a
citi ºi a se documenta cu ajutorul cãrþilor.
În concluzie, bugetul este
destinat dezvoltãrii ºi modernizãrii educaþiei naþionale,
precum ºi progresului ºi îmbunãtãþirii calitãþii actului de
învãþãmânt, astfel încât copiii
sã aibã condiþiile optime pentru a primi o educaþie la standarde înalte, care sã-i determine la absolvirea studiilor
sã rãmânã în þarã ºi sã aibã
parte de cariere profesionale
de succes.
Deputat PSD Dolj,
ALINA-ELENA
TÃNÃSESCU

La muscã

Cucurigu nucã tare

www.indiscret.ro

uit mai jos ºi mi se confirmã
ceea ce aflasem mai sus, drãcovenia pãsãresco-vegetalã
face nuci. „Aceastã retragere vizeazã exclusiv produsul «Belbake Fulgi nucã COCOª
(s.n.)»”. Da, domn’e, fulgii orãtãniei e posibil sã fi ouat prin
ele însele nuci. Pentru a risipi
orice urmã de îndoialã, ºtirea
are în coadã ºi niºte etichete:
LIDL ROMÂNIA, BELBAKE
FULGI NUCÃ COCOª. Prindeþi-l degrabã sau regurgitaþi-l,
ca la „Românii au talent”, apoi
prezentaþi-vã cu doza de dioxid
de sulf fãcãtoare de pseudoomletã ºi încasaþi cash-ul. Face
toþi banii! (Puiu Bãnulescu)

Publicitate

C

itesc în Ziarul Financiar (sub semnãtura
Alinei Botezatu) despre o alertã alimentarã. Lidl
recheamã un produs în magazine (dupã care e posibil în
multe din cazuri sã se fi tras apa
între timp) din cauza dioxidului de sulf. Citesc, deci: Lidl
România recheamã preventiv
„Belbake Fulgi nucã COCOª
(s.n.), 200 g”. ªtiam cã nuca e
cu striaþii lemnoase pe ea, greu
de spart. Nu cã zic, dar vreau
sã spun: dacã e nucã, normal,
creºte-n nuc. Sã fie oare nuca
produsã hormonal ºi de fustangiul gãinii? Mãi, sã fie! Ce nu
se poate în vremea de azi?! Mã

20 - 26 februarie 2019
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Ochi ºi urechi
la ce spune un medic

Î

n deplinã consonanþã semanticã, despre prof. dr.
Monica Pop, medic primar oftalmolog, se poate susþine cã a vãzut multe în cariera
domniei sale. Mai nou, într-o
postare pe Facebook, Monica
Pop trage un semnal de alarmã
în privinþa campaniei denigratoare faþã de sistemul de sãnãtate din România. Nu vã grãbiþi s-o contraziceþi, mai ales
dacã vi s-a întâmplat sã vã internaþi cu o boalã ºi sã ieºiþi cu
douã. Nicio clinicã din lume nu
redã bolnavului un organism
infailibil, fie ºi lucrat cu bisturiul. Numai cã acolo unde medicul corecteazã genetica nu se
întâmplã mai nimic din punctul de vedere al imaginii publice. Ca peste tot, în slujirea lor,
mijloacele media aleargã nu
dupã normalitatea faptului de
viaþã, ci dupã opusul ei, mai
mult sau mai puþin senzaþional.
Chit cã 85 la sutã dintre pacienþi ies vindecaþi din spitalele româneºti, „interese meschine arhicunoscute deja – remarcã Monica Pop – inverseazã
cu bunã ºtiinþã procentele”.
Criticile, hrãnite din belºug de
un mecanism coercitiv parcã
stând cu lupa pe aºa ceva, au
scos în faþã nume grele ale
medicinii, astfel încât ne „mândrim” cu personalitãþi blamate
în fel ºi chip: ªerban Brãdiºteanu, Irinel Popescu, Mihai
Lucan º.a. Nici vestita Ana
Aslan, „mama Gerovitalului”,
nu ar fi fost scutitã, în vremile
noastre, de harpiile Laurei Codruþa Kovesi, pe alt palier matern, al cãtuºelor. „Þãrile civi-

lizate profitã din plin de acest
aspect, atrãgând continuu medicii ºi asistenþii medicali”, iar
„medicii români sunt de departe cei mai cãutaþi”, mai spune
Monica Pop. Se mai poate drege câte ceva din aceastã imagine maculatã la adresa medicilor noºtri, spre a le stopa plecarea? „ªtiþi bine cã se poate.
Dacã se vrea!” Nu numai în cei priveºte pe medici, departe de
a-i considera pe toþi uºã de bisericã, simþul colectiv este cel
adecvat. Aºa cum se reflectã în
sondaje, procente mari de încredere se duc spre categorii
sociale ºi profesiuni poate mai
arzãtoare (apropo de pompieri), poate mai puþin speriate
de bombe (armata), medicului
revenindu-i prea puþin, fie cã a
realizat primul transplant hepatic din România, fie cã a þinut
de multe ori în palmã inima pacientului. Nici dascãlii nu prea
se bucurã de respect, nici oamenii de culturã, câtã vreme însãºi cultura e tratatã marginal.
Uitaþi-vã cum se scrie în limba
românã ºi veþi constata, stupefiaþi, cã omul modern, aplicat
la aceastã parte de lume, are o
mânã, un ochi ºi patru picioare. Legat de continua depopulare a þãrii prin înstrãinarea creierelor ºi a mâinii de lucru, bine
ar fi sã nu fie rãu. România nici
în vis nu poate oferi fiilor ei
ceea ce „þãrile civilizate” din
postarea pe Facebook a Monicãi Pop oferã indubitabil fiilor
lor. Se cautã un „vaccin” contra diferenþelor uriaºe de nivel
ºi mã îndoiesc sensibil cã se va
ºi gãsi.
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INTERVIU
de Cosmin Pretorian
Reporter: Buna ziua,
domnule Ionuþ Stroe. V-aþi
anunþat intenþia de a fi primarul Craiovei. Primari liberali ca Hava sau Falcã
vor, dimpotrivã, sã pãrãseascã administraþia localã ºi sã
se ducã în Parlament. De ce
vreþi sã daþi deputãþia pe primãrie?
Ionuþ Stroe: Bunã ziua.
ªtiu cã existã oameni în Craiova care vor ºi altceva, care
vor sã fim un oraº european,
nu balcanic. M-am ambiþionat vãzând în jurul meu oameni care vor ca ºi mine dezvoltare, investiþii, o administraþie la nivelul oraºelor europene. Am ambiþia sã arãtãm tuturor cã dezvoltare inteligentã se poate face ºi la
Craiova, nu numai în oraºe
precum Oradea, Cluj sau Timiºoara. Cred cã putem mai
mult, cred cã meritãm mai
mult.

„Ca deputat,
m-am numãrat
printre iniþiatorii
legii care scoate
apa pluvialã
din factura
craiovenilor“
Rep.: Totuºi, pânã acum
aþi fãcut politicã la Bucureºti
ºi în Consiliul Europei. Cum
vã veþi descurca în administraþia localã?
I.S.: Într-adevãr, mare parte a activitãþii mele de pânã
acum a þinut de Parlamentul
României ºi de Consiliul
Europei. Peste tot pe unde
am fost în calitate de raportor al Consiliului sau de preºedinte al Comitetului care
acordã Premiul Europa, am
fost foarte atent la lecþiile
oferite de oraºele mai dezvoltate. ªtiu ce înseamnã o
administraþie modernã, am
vãzut direct ce salt în calitatea vieþii se simte atunci când
un oraº îºi propune cu adevãrat sã devinã smart ºi aplicã soluþii moderne, inteligente. E esenþial ca administraþia sã ºtie încotro conduce
oraºul, ce obiective asumã,
ce viitor propune cetãþenilor.
Eu vreau sã fac din Craiova
un oraº european ºi ºtiu care
sunt paºii care ne vor pune
pe drumul corect.

Rep.: Ce influenþeazã mai
mult viaþa craiovenilor, deciziile
administraþiei centrale sau cele
ale administraþiei locale?
I.S.: Se pot face lucruri bune
de la ambele niveluri. De exemplu, ca deputat, m-am numãrat
printre iniþiatorii legii care scoate apa pluvialã din factura pe
care o plãtesc lunã de lunã consumatorii casnici. Am susþinut
mereu o fiscalitate relaxatã,
pentru a stimula antreprenoriatul ºi rolul întreprinzãtorilor în
dezvoltarea economicã pe plan
local, pentru cã eu cred în economia liberalã. Ca principiu de
bazã, liberalismul e cel mai eficient model de gândire ºi practicã economicã ºi e sistemul
care a produs cea mai mare
prosperitate, ori de câte ori a
fost aplicat. În ceea ce priveºte
calitatea vieþii, dacã analizezi
lucrurile în detaliu, vei vedea cã
70% din deciziile care o influenþeazã sunt luate de administraþia localã. De aceea, am pledat ºi în Parlament pentru ca
impozitul pe venit sã rãmânã în
totalitate la administraþia localã, astfel încât aceasta sã îºi poatã finanþa proiectele de dezvoltare. Existã multe alte lucruri
unde soluþia nu poate veni decât de la nivelul Primãriei ºi de
aceea vorbesc mereu nu doar
despre ce merge prost, ci ºi despre ce se poate face pe plan
local.

„La noi, lucrurile bat
pasul pe loc!“
Rep.: În ultimul timp, v-aþi
ascuþit discursul la adresa actualei administraþii. Unii spun
despre liberali cã ar face o opoziþie neconstructivã...
I.S.: Dacã aþi urmãrit prestaþiile mele în general, modul meu
de a face opoziþie este însoþit
permanent de soluþii. Poate nu

sunt cel mai tãios reprezentant
al Opoziþiei, dar cred cu tãrie cã
avem nevoie sã respectãm cu
sfinþenie niºte standarde ale decenþei în discursul public. Eu
vreau sã încurajez o dezbatere
realã pe probleme ºi soluþii, de
aceea cred cã sunt de evitat insultele ºi invectivele. Din pãcate, chemarea mea la dialog nu a
fost înþeleasã ºi de partea cealaltã. Atitudinea PSD e rigidã,
ei mimeazã dialogul. Soluþiile
pe care le-am propus au fost
ignorate de cei care nu acceptã,
din orgoliu, sã punã în practicã
o idee venitã din partea Opoziþiei. Chiar ºi aºa, eu vreau sã
prezint de fiecare datã ºi soluþia la problema pe care o vãd.
Nu mi se pare suficient sã critic
administraþia actualã, deºi sunt
multe de criticat. Eu vreau sã
arãt cã existã soluþii liberale,
adesea foarte simple, soluþii
aplicate cu succes chiar la noi
în þarã, de primari liberali.
Rep.: Care e cea mai mare
problemã a Craiovei astãzi?
I.S.: În momentul actual, Craiova stagneazã. Ritmul de dezvoltare economica în vestul þãrii e accelerat. La noi, în schimb,
lucrurile bat pasul pe loc. În loc
sã devenim un oraº al viitorului, rãmânem încorsetaþi în
mentalitãþile epocii trecute.
Rep.: Spuneþi-ne trei lucruri
pe care le va face primarul
Stroe. Pe scurt, vã rugãm.
I.S.: În primul rând, investiþii. Am început sã fac o obsesie
faþã de rolul investiþiilor în dezvoltarea localã. Întreg bugetul
trebuie pus în slujba investiþiilor, fiecare bãnuþ public trebuie
pus la lucru. Aºa se va stimula
un mediu economic plin de vitalitate, se vor crea locuri de
muncã ºi vom scoate Craiova
din stagnare. Apoi, preocuparea
faþã de generaþia tânãrã. Sunt
tatã, înþeleg cât de importanþi
www.indiscret.ro
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„Eu nu doar reclam
problemele, ofer
ºi soluþii pentru
rezolvarea lor”
sunt copiii pentru o comunitate. Trebuie sã le înþelegem nevoile ºi trebuie sã ne asigurãm
cã au la dispoziþie nu numai
ºcoli ºi licee curate ºi dotate, ci
ºi facilitãþi after school ºi multe
oportunitãþi pentru activitãþi
extracuriculare. În ceea ce priveºte modernizarea oraºului,
aici cred ca avem mult de lucru. Suntem un oraº încorsetat
de mentalitãþile ºi obiceiurile
trecutului. Ca sã obþii o adeverinþã de la Primãrie, parcã trebuie sã aºtepþi zece zile ca ea sã
fie bãtutã la maºinã prin vreun
birou. Trebuie sã aducem ºi administraþia oraºului în secolul
XXI, ca sã se poatã ridica la nivelul aºteptãrilor legitime pe
care le au oamenii care înþeleg
ce înseamnã un oraº modern, un
oraº european.

„Încerc sã fiu
consecvent
cu mine însumi“
Rep.: Nu sunteþi singurul liberal care ºi-a anunþat intenþia
de a candida la Primãrie. De ce
nu aþi decis asupra unei candidaturi în interiorul partidului?
Nu riscaþi astfel sã produceþi
confuzie în rândul electoratului?
I.S.: Eu cred cã oamenii înþeleg foarte bine ideea de competiþie deschisã, transparentã, colegialã ºi vor aprecia acest demers al Partidului Naþional Liberal. Viitorul primar al Craiovei trebuie sã fie cel ales de oameni, nu desemnat în culisele
negocierilor interne. În toatã
þara se desfãºoarã competiþii
asemãnãtoare, la nivelul filialelor PNL. Astea sunt regulile definite în cadrul partidului ºi eu
respect aceastã competiþie. Îi
www.indiscret.ro
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apreciez în egalã mãsurã pe
toþi colegii mei care ºi-au arãtat interesul faþã de funcþia de
primar al Craiovei ºi ºtiu cã
niciunul nu ar putea sã derapeze de la regulile clar stabilite, care garanteazã o competiþie colegialã, bazatã pe
fair play. În cele din urmã,
candidatul va fi al PNL, dar
succesul va fi al craiovenilor.
Rep.: Totuºi, ce vã diferenþiazã faþã de ceilalþi candidaþi?
I.S.: Va fi evident un rãspuns subiectiv, dar am capacitatea sã mã privesc ºi din
exterior. Diferenþa între pãrerea noastrã ºi pãrerea celorlalþi despre noi se observã în
momentele de interacþiune.
Nu poþi fi plãcut de toatã lumea, ºi îmi asum acest lucru,
dar încerc sã fiu consecvent
cu mine însumi. Ce cred eu
cã mã defineºte, cã face diferenþa între mine ºi ceilalþi e
un lucru pe care mi l-au spus
mulþi. Pun mare preþ pe decenþã, am competenþe reale în
zona politicului ºi un mare
plus de experienþã ºi practicã
europeanã modernã.
Rep.: Tot vorbiþi de liberalism ºi soluþii liberale. Ce legãturã are ideologia cu administraþia localã?
I.S.: Liberalismul nu e doar
o ideologie politicã, ci e un
anume fel de a te raporta la
cei din jur. Sunã sec dacã spui
cã liberalii cred, de exemplu,
în subsidiaritate. Ce înseamnã asta, de fapt, este cã liberalul are încredere în puterea
celuilalt de a gândi pentru
sine ºi de a lua decizii. Dacã
iei ideea asta ºi o duci în contextul administraþiei locale,
vezi cã înseamnã sã aduci
decizia mult mai aproape de
oameni, înseamnã sã te consulþi mai mult cu ei pentru a
vedea ce probleme au, ce soluþii preferã, ce investiþii ar
dori sã vadã în oraºul lor. De
exemplu, bugetul participativ
e o idee liberalã: oamenii hotãrãsc în mod direct ºi democratic, printr-o formulã de
vot, ce obiective de investiþii
doresc ei sã se finanþeze de la
bugetul local. Ideea e aplicatã pe scarã largã în Germania
ºi Elveþia. Bugetul participativ este unul dintre lucrurile
pe care tot insist ºi mã gândesc acum sã încurajãm acest
lucru ºi la Craiova, sã forþãm
administraþia localã sã ia ideea în serios.
20 - 26 februarie 2019
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sprijin pentru realizarea tratamentului de kinetoterapie. În
acest sens, consider cã este nevoie de iniþierea unui program
pentru tratarea ºi încercarea de
recuperare a acestor copii care
întâmpinã provocãri mult mai
mari în a executa acþiuni din viaþa de zi cu zi, precum mersul,
vorbitul sau înghiþitul, spre deosebire de cei care nu suferã de
aceastã afecþiune a creierului.
Totodatã, este important sã se
susþinã ºi sã se acorde finanþare
familiilor care au în îngrijire copii cu paralizie cerebralã pentru
a urma ºedinþe de recuperare,
care îi ajutã pe aceºtia sã perceapã ºi sã coordoneze miºcãrile
picioarelor, sã obþinã echilibrul

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Democraþia ºi bãtãlia
cu dezinformarea

F

ake news-urile/dezinformarea au devenit în
zilele noastre o armã
puternicã în rãzboiul informaþional. „Neprietenii” Uniunii
Europene cautã sã submineze
valori, instituþii, alegeri libere,
încercând sã punã sub semnul
întrebãrii democraþia de tip european, libertãþile ºi drepturile
fundamentale ale oamenilor.
Adicã sã dãrâme un sistem
construit ºi apãrat vreme de
mai bine de 60 de ani ca un
pilon al stabilitãþii globale, un
rãspuns umanist, pacifist, constructiv la atâtea frãmântãri ºi
rãzboaie care au divizat Europa ºi arena globalã.
Bãtãlia cu dezinformarea
intrã într-o nouã etapã. Una în
care trebuie sã fie datã o replicã viguroasã atacurilor tot mai
complexe, mai sofisticate, ale
celor care vor incertitudini
gonflate, tensiuni sporite, instabilitate ºi chiar haos între
graniþele proiectului european.
În acest sens, deciziile care
se iau, inclusiv în aceste zile,
la nivel european, cel al parteneriatului UE-NATO, vor consolidarea ºi concretizarea unui
Plan de Acþiune împotriva dezinformãrii.
Este nevoie urgentã de a îmbunãtãþi capabilitãþile instituþiilor Uniunii de a detecta, analiza ºi demasca dezinformarea.
Trebuie întãrite rãspunsurile
coordonate ºi comune la extinderea fenomenului dezinformãrii. Trebuie îmbunãtãþite
campaniile de comunicare pe

ortostatic, iar, în final, sã ajungã
la mersul independent”.

valorile Uniunii Europene, dar
ºi comunicarea strategicã în
vecinãtatea UE. Efortul trebuie sã fie unul conjugat la nivel
suprastatal, al leadershipului
Uniunii, nivelul statelor componente, nivelul actorilor privaþi ºi ai societãþii civile.
Dezinformarea se construieºte pe multiple planuri ºi la
un nivel calitativ înalt. Riposta
trebuie sã fie una pe mãsurã
dacã dorim anihilarea efectelor
sale periculoase. Decisive pot
fi campaniile pentru public ºi
pentru antrenarea mass mediei,
printr-un jurnalism de calitate,
în contracararea efectelor negative ale dezinformãrii.
Am scris aceste rânduri ºi din
perspectiva alegerilor europene din mai, alegeri cruciale
pentru destinul proiectului european, context politico-electoral în care vigilenþa antidezinformare trebuie sã fie maximã.
Proiectul european nu poate fi
consolidat în absenþa unor alegeri libere ºi corecte în care
accesul la date ºi informaþii reale ºi adevãrate sã fie baza formãrii opþiunii de vot.
Bãtãlia cu dezinformarea
trebuie sã fie o acþiune strategicã prin care procesele democratice sã fie protejate. Numai
prin democraþie ºi respectarea
drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti putem duce bãtãliile
pentru creºterea economicã
responsabilã faþã de mediu,
pentru sãnãtatea ºi securitatea
cetãþenilor.

Publicitate

aniela Oteºanu, deputat
PSD de Vâlcea, trage
un semnal de alarmã
faþã de situaþia dramaticã a celor peste 20.000 de copii din
România care suferã de diferite forme de paralizie cerebralã
ºi considerã cã Ministerul Sãnãtãþii ar trebui sã introducã un
program de sãnãtate pentru finanþarea intervenþiilor chirurgicale ºi a tratamentelor în astfel
de situaþii.
În acest scop, recent, parlamentarul social democrat s-a
adresat ministrului sãnãtãþii,
Sorina Pintea:
„Stimatã doamnã ministru,
având în vedere cã peste 20.000
de copii din România suferã de
diferite forme de paralizie cerebralã, majoritatea de tip spastic,
vã rog sã-mi comunicaþi dacã
aveþi în vedere decontarea intervenþiilor chirurgicale pentru
aceºtia, precum ºi acordarea de

Deputatul Daniela Oteºanu
solicitã bani pentru
intervenþiile chirurghicale
ºi tratamentul copiilor
care suferã de paralizie
cerebralã
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Ion Prioteasa: ”Investiþia derulatã ADMINISTRAÞIE
de «Transgaz» va avea un impact
notabil în evoluþia întregului judeþ”
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, a convocat, la finalul sãptãmânii trecute, alãturi
de vicepreºedintele
Cosmin Vasile, o
întâlnire cu primarii ºi
reprezentanþii primãriilor din localitãþile
situate pe traseul
primului tronson din
conducta de transport
al gazelor naturale
Craiova – Segarcea –
Bãileºti – Calafat, în
vederea informãrii
acestora cu privire la
demersurile care
trebuie întreprinse
pentru racordare.

L

a ºedinþã au mai luat parte arhitectul-ºef al judeþului, Radu Pappa, precum ºi exponenþi ai unor societãþi autorizate pentru distribuþia
gazelor naturale ºi pentru elaborarea documentaþiilor necesare în vederea realizãrii reþelelor.
„Am organizat întâlnirea de astãzi având în vedere faptul cã
se apropie momentul în care vor
începe lucrãrile la primul tronson al conductei de gaze naturale, între Craiova ºi Segarcea

www.indiscret.ro

– o investiþie de peste 8 milioane de euro a societãþii naþionale
«Transgaz».
Reprezentanþii primãriilor din
localitãþile pe raza cãrora trece
aceastã magistralã ºi din cele
aflate în imediata vecinãtate au
avut astfel posibilitatea sã afle,
de la surse autorizate, care sunt
paºii de urmat pentru a putea
înfiinþa sau extinde reþelele de
distribuþie a gazelor ºi a asigura astfel alimentarea instituþiilor publice, a unitãþilor de învãþãmânt, precum ºi a gospodãriilor.
Ne-am dorit sã iniþiem cât mai
devreme aceste discuþii, deoarece, aºa cum a reieºit ºi în cadrul întrevederii, sunt proceduri
complexe ºi de duratã, care cuprind adoptarea unor hotãrâri
ale consiliilor locale, elaborarea
de studii de fezabilitate, emiterea certificatelor de urbanism,
obþinerea de avize, organizarea
de proceduri de achiziþie publicã, inclusiv asigurarea terenurilor pe care vor fi amplasate
staþiile de reglare ºi mãsurare.
Apelul nostru a fost ca primãriile sã înceapã cât mai curând
demersurile, pentru ca în acest
mod sã evitãm un eventual decalaj între momentul finalizãrii
conductei ºi cel al racordãrii
efective a beneficiarilor.
Investiþia derulatã de «Trans-

gaz» va avea, cu siguranþã, un
impact notabil în evoluþia întregului judeþ ºi doar acest prim
tronson, de aproape 40 de kilometri, deschide noi perspective
pentru dezvoltarea unui areal în
care se gãsesc 10 localitãþi, cu
o populaþie totalã de peste
36.000 de doljeni. Acesta a fost
ºi motivul pentru care, de-a lungul timpului, ne-am implicat cu
tot ceea ce a depins de noi, am
susþinut cauza la cele mai înalte niveluri ºi ne bucurãm acum
sã vedem acest proiect pus în
operã“, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.
La rândul sãu, vicepreºedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, a
afirmat: „Vreau sã salut interesul manifestat de primari pentru întâlnirea de astãzi, receptivitatea lor pentru o temã care
presupune, în definitiv, deschiderea unui nou capitol în modernizarea localitãþilor vizate. A
fost o discuþie utilã, care a condus, pe de o parte, la clarificarea unor aspecte tehnice ºi la
conturarea unui calendar al procedurilor de urmat pentru înfiinþarea reþelelor locale de distribuþie ºi, pe de altã parte, la apariþia unor soluþii care pot facilita aceste demersuri. O idee în
acest sens se referã la posibilitatea autoritãþilor de a se asocia

în cadrul proiectului ºi de a finanþa în comun anumite componente ale sistemelor de alimentare, ceea ce va conduce la
o diminuare a costurilor care
revin fiecãrei localitãþi.
Avem convingerea cã acelaºi
interes pentru investiþia realizatã de «Transgaz» îl vor arãta ºi
viitorii beneficiari, înþelegând
faptul cã racordarea la reþelele
de gaze naturale înseamnã nu
doar un alt standard în ceea ce
priveºte confortul ºi calitatea

vieþii, ci ºi noi perspective în
plan economic, prin atragerea
unor investitori care pot crea
locuri de muncã ºi pot genera
venituri mai mari pentru bugetele locale“.
La întâlnirea organizatã în sala
de ºedinþe a Consiliului Judeþean
Dolj au fost prezenþi reprezentanþii autoritãþilor locale din oraºul Segarcea ºi din comunele
Bratovoeºti, Calopãr, Cârcea,
Cerãt, Drãnic, Ghindeni, Malu
Mare, Teasc ºi Þuglui.
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Târgul de turism
al Olteniei – cel mai
Euro stagneazã de trei
important
eveniment
sãptãmâni la 4,74 – 4,75 lei
dedicat turismului
ECONOMIE

„Anul trecut, cursul de
schimb a fost foarte stabil. Cu
ajutorul lui, am pãstrat anticipaþiile inflaþioniste. (...) S-a
sãrit la gâtul BNR în ceea ce
priveºte cursul valutar (...) Au
cerut sã fie cursul fix, asta nu
se poate”, a afirmat dl Isãrescu, care cu câteva zile înainte
afirmase cã „nu pot sã neg cã
n-am intervenit (în piaþa valutarã, n.red.), cã e prea evident”.
În perioada analizatã, cursul
euro a fluctuat între 4,7383 ºi
4,7451 lei, pentru ca la finalul
ei media sã fie stabilitã la
4,7401 lei, într-o ºedinþã în
care tranzacþiile s-au realizat
între 4,739 ºi 4,743 lei, cu închiderea la 4,745 lei.
O revenire a leului sub pragul de 4,7 lei este tot mai incertã ca urmare a adâncirii deficitelor de cont curent ºi comercial, dar ºi a perspectivei
încetinirii ritmului de creºtere
a PIB, pe fondul scãderii economiilor din zona euro.
Economia României a crescut în 2018 cu 4,1%, conform
datelor prezentate de INS. Reamintim cã bugetul pentru acest
an a fost fundamentat de guvern
pe o creºtere economicã de
5,5%, în timp ce Comisia Europeanã a estimat în prognoza
sa de iarnã un avans de 3,8%.
Creºterea cererii de monedã
americanã, consideratã drept un
refugiu de investitorii de pe pieþele financiare, a condus la creºterea cursului la 4,21 lei. O
medie mai ridicatã, de 4,2456
lei, a fost atinsã în 21 aprilie
2017. La finalul intervalului
analizat cursul a fost stabilit la
4,1850 lei, efect al deprecierii
dolarului faþã de euro.

Moneda elveþianã a fluctuat
pe pieþele internaþionale între
1,132 ºi 1,142 franci/euro, iar
media ei s-a miºcat între
4,1674 ºi 4,1843 lei, cea de la
la sfârºitul perioadei fiind stabilitã la 4,1713 lei.
Menþinerea ratei anuale a
inflaþiei peste 3%, în ianuarie
ea fiind, conform INS, de
3,32%, a avut ca efect creºterea indicilor ROBOR. La rândul ei, BNR a majorat prognoza de inflaþie pentru 2019 cu
0,1 puncte procentuale, la 3%.
La sfârºitul perioadei, indicele la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a scãzut
de la 3,17%, cel mai ridicat
nivel din ultimele douã luni ºi
jumãtate, la 3,14%, iar cel la
ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare,
de la 3,35 la 3,3%.
Indicele ROBOR la nouã
luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtitã la creditele
atrase de cãtre bãncile comerciale de la alte bãnci, a coborât de la 3,47 la 3,44%, iar cel
la 12 luni a crescut de la 3,52
la 3,50%.
Perechea euro/dolar a avut o
evoluþie stabilã, fluctuaþiile ei
limitându-se la culoarul 1,1235
– 1,1345 dolari. La sfârºitul
perioadei, perechea se plasa între 1,1289 ºi 1,1331 dolari.
Indicele bitcoin calculat de
Bloomberg a fluctuat pe parcursul perioadei analizate în
jurul valorii de 3.600 dolari,
pentru a creºte la finalul ei sã
urce la 3.700 dolari.
Analiza cuprinde
perioada 12 – 18 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.
20 - 26 februarie 2019

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

11
CULTURÃ

8“
„Smar
Mobile 20
20
18“
1
„Smart
201
201
„Smar
tt Mobile
„Smart

Primul salon internaþional
din România al fotografiilor
realizate cu telefonul mobil!
A

sociaþia Internaþionalã
„Euro Foto Art” a organizat pentru organizaþiile partenere ale acesteia din
Europa, Asia ºi SUA, primul
concurs de artã fotograficã internaþionalã din România la
care se putea participa numai cu
colecþii de fotografii formate
din 10 imagini realizate cu telefoane mobile (din care un autor putea trimite maximum douã
imagini).
La primul salon internaþional
intitulat „Smart Mobile 2018”,
derulat în cadrul ediþiei a VII-a
a Festivalului Internaþional de
Fotografie „Carol Pop de
Szathmári - Szathmári Pap
Károly”, organizat de Asociaþia
Internaþionalã „Euro Foto Art”,
s-au înscris 11 organizaþii partenere din Arabia Sauditã, Iran,
Federaþia Rusã, Japonia, Româwww.indiscret.ro

Asociaþia Internaþionalã „Euro Foto Art” organizeazã, la Craiova, în parteneriat cu Muzeul
Olteniei ºi Fotoclubul „Mircea Faria“, expoziþia
de artã fotograficã „Smart Mobile”. Vernisajul
salonului va avea loc miercuri, 20 februarie, la
Muzeul Olteniei, Sala „ªtefan Ciuceanu“. Expoziþia va rãmâne la dispoziþia publicului vizitator
pânã la data de 1 martie, accesul publicului
fiind gratuit.
nia, Serbia ºi Ungaria, respectiv din China ºi Ucraina (în afara concursului). Expoziþia de
artã fotograficã internaþionalã
numãrul 564 cuprinde 105 fotografii acceptate ºi premiate de
juriul format din criticul de artã
dr. Ramona Novicov, artiºtii
fotografi Georg Holzmann
EFIAP (Germania) ºi Paul Bock
(SUA). Lucrãrile au fost transmise juriului, codificate, fãrã ca
juriul sã cunoascã numele autorilor. La salonul internaþional

a fost invitat în afara concursului artistul fotograf Teodor Pantea EFIAPs din Oradea (RO),
precum ºi organizaþiile partenere: China Network Online din
Zhuhai (China) ºi Asociaþia
Fotografilor din Transcarpathia
(UA).
În urma punctajelor acordate
de juriul internaþional, medalia
de aur „Carol Pop de Szathmári
- Szathmári Pap Károly”
(CPSz-SzPK) a fost acordatã
colecþiei FKVK „Rada Krstiæ”

din Sombor (Serbia). Medalia
de argint CPSz-SzPK a revenit
colecþiei Asociaþiei Internaþionale „Euro Foto Art”. Locul III,
respectiv medalia de bronz
CPSz-SzPK, a revenit colecþiei
WPG Jeddah (Arabia Sauditã).
Conform regulamentului, sau acordat ºi 6 plachete în baza
punctajelor obþinute: Clubului
Fotografic „Nufãrul” Oradea,
„Anginephoto” Club din Mashad - Iran, Atelierului
„Márvány” din Békéscsaba Ungaria, Fotoclubului „Danubiu” din Yokohama - Japonia ,
Fotoclubului „Mircea Faria”
din Craiova ºi Creative Union
Photart din Penza - Federaþia
Rusã.
„Fotografiile expuse în cadrul
salonului internaþional demonstreazã faptul cã se pot realiza
creaþii deosebite atât din punct

de vedere tehnic cât ºi artistic,
care pot concura sau chiar depãºi nivelul fotografiilor realizate cu aparatul de fotografiat”
- susþine cunoscutul artist fotograf ªtefan Tóth AFIAP, curatorul Salonului Internaþional.
„Fotoclubul «Mircea Faria»
din Craiova a participat la
acest salon internaþional cu o
colecþie de 10 fotografii. Albert Dobrin, Claudiu Vulpan,
Sorin Danciu, Victor Cãtãlin
Boldîr, Dorian Delureanu ºi
Smãrãndiþa Cotarcea sunt fotografii craioveni care au rãspuns provocãrii de a participa
la acest salon internaþional de
fotografii realizate cu telefonul mobil, organizat în premierã în România”, a precizat
Dorian Delureanu, preºedintele fotoclubului „Mircea Faria”
din Craiova.
20 - 26 februarie 2019
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Vitamina
Vitamina D,D, Panorama
Panorama ºiºi
Diabet Juvenil, paºi mari
pentru sãnãtatea
sãnãtatea
pentru
oamenilor”
oamenilor”

V

Cocoº. Parlamentarul socialdemocrat a subliniat cã suplimentarea bugetelor Ministerului Sãnãtãþii ºi CNAS pentru finanþarea programului privind vitamina D, a programului „Panorama”, care presupune testãri prenatale ale femeilor însãrcinate, programului
de testare a markerilor tumorali ºi a programului „Diabet
juvenil” reprezintã paºi mari
pentru sãnãtatea românilor.
Acesta a adãugat cã Guvernul PSD-ALDE va emite o ordonanþã de urgenþã care sã reglementeze corect majorãrile
de alocaþii pentru copii.

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

asile Cocoº, deputat
PSD de Vâlcea, membru în Comisia bugetfinanþe bãnci din Camera Deputaþilor, a fãcut câteva consideraþii referitoare la Legea Bugetului de Stat pe 2019, adoptatã recent în Parlament.
„Legea Bugetului de Stat a
alocat la investiþii 15,4 miliarde lei în plus faþã de 2018.
Astfel, 6 miliarde lei mai mult
merg la infrastructura de
transport, la educaþie s-au adãugat 9,8 miliarde, iar la sãnãtate au fost repartizate 6 miliarde lei în plus faþã de anul
precedent”, a declarat Vasile

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.

20 - 26 februarie 2019

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

Cercul educativ 13
„Astronomie pentru
începãtori”, organizat
la „Aman”
CULTURÃ

P

roiectul se adreseazã
elevilor din clasele IVIII ºi cuprinde douã
componente, teoreticã ºi practicã. Întâlnirile teoretice se vor
desfãºura în sala „Acad. Dinu
C. Giurescu”, în fiecare zi de
marþi, în intervalul orar 16:3018:30, prima ºedinþã fiind programatã în 26 februarie, iar ultima în 28 mai 2019. În cadrul
acestor întâlniri, în funcþie de
vârsta participanþilor, Giulia
Bulugean va aborda ºi desluºi
noþiunile de bazã ale cerului constelaþii, stele importante,
zonele ºi graniþele în care este
divizat cerul, linii importante ºi
evenimente astronomice – dar
ºi începuturile arhaice ale astronomiei, conducându-i pe cursanþi din Grecia anticã, prin
Orientul Apropiat ºi Mijlociu,
pânã în America încã nedescoperitã de Cristofor Columb. De
asemenea, în cadrul întâlnirilor
vor fi abordate ºi subiecte precum astronomia modernã ºi era
observaþiilor telescopice, astrofizica ºi cosmologia, dar ºi diferenþele dintre astrologie ºi astronomie. Pentru cei mai mari
dintre participanþi, Giulia Bulugean va insista ºi asupra triunwww.indiscret.ro

ghiurilor sferice, formulelor lui
Gauss, magnitudini ºi luminozitãþi etc. Pentru fixarea informaþiilor, cursanþii vor avea la
dispoziþie imagini, poze, instrumente de observare, cataloage
ºi hãrþi îndrumãtoare.

Lecþii practice
cu ajutorul
telescopului
În serile în care vremea va fi
favorabilã, lecþiile teoretice vor
fi însoþite de sesiuni practice.
Cu ajutorul binoclului sau telescopului, cursanþii vor efectua
sesiuni de observaþie astronomicã pentru a se obiºnui ºi, în cele
din urmã, pentru a recunoaºte
constelaþiile, stelele, planetele
ºi, dacã se va ivi ocazia, comete. Pe mãsurã ce cursanþii vor
asimila cunoºtinþele teoretice,
sesiunile de observaþie vor spori
în complexitate, urmând sã fie
analizate o parte dintre obiectele cereºti incluse în „Catalo-

Foto: romaniadenota10.ro

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” organizeazã, în
perioada 26 februarie
– 28 mai 2019, cercul
educativ „Astronomie
pentru începãtori”.
Proiectul se desfãºoarã în cadrul programului de intership coordonat de Giulia Maria
Bulugean, elevã a
Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti” din
Craiova. Obiectivul
cercului educativ
constã în informarea
ºi familiarizarea participanþilor cu domeniile astronomie, astrofizicã, cosmologie ºi
spectroscopie.

G

iulia Maria Bulugean este elevã în clasa
a XI-a la Colegiul Naþional „Fraþii Bu
zeºti” din Craiova ºi este cel mai vechi
membru al Astrobotic Club Craiova, unde îºi desfãºoarã activitatea sub coordonarea profesorului
Octavian Georgescu. Pasiunea Giuliei pentru astronomie dateazã din 2016, atunci când, la chiar
primul concurs important la care a participat, a
obþinut premiul al II-lea la faza judeþeanã a Olimpiadei de Astronomie. Doi ani la rând, în 2017 ºi
2018, a obþinut premiul I în cadrul aceleiaºi olimpiade, motiv pentru care, în 2018, a avansat la
faza naþionalã unde ºi-a adjudecat medalia de
bronz. În ultimii trei ani, Giulia Bulugean a participat la Concursul Naþional de Astronomie ºi Astrofizicã „Marin Dacian Bica”. Palmaresul ei este
unul demn de invidiat: 2 medalii de aur ºi una de
bronz la secþiunea „Astronomie”, respectiv câte
o medalie de aur, argint ºi bronz la secþiunea „Fizicã”.
Participarea solidã la Concursul Naþional „Excelenþa în Astronomia de Amatori”, ediþia a II-a, ia adus în 2018 atât cupa ºi locul I la individual, cât
ºi premiul I la proba în echipã. Tot în 2018, Giulia
Bulugean a fost inclusã în lotul care va reprezenta
România la „Cupa Mondialã de Fizicã” – IYPT.
La faza europeanã a obþinut premiul I.

gul Messier”, dar ºi Luna, satelitul natural al pãmântului, respectiv Soarele, pentru care vor
fi întrebuinþate filtre speciale.
„Este primul intership pe care
îl organizãm ºi, evident, este
unul special. Giulia Bulugean
este unul dintre cei mai titraþi
tineri din municipiul Craiova.
Rezultatele excepþionale obþinute la olimpiadele la care a reprezentat cu onoare judeþul Dolj
sau, mai nou, România, o recomandã pentru suita de activitãþi
dedicate astronomiei. Considerãm cã în rândul elevilor craioveni existã o mare aºteptare ºi,
în special, o curiozitate crescândã în direcþia cunoaºterii astronomiei. Cercul pe care îl organizãm ºi la care avem plãcerea
de a-i invita este cea mai bunã
ocazie de a se informa ºi instrui
într-un domeniu deosebit”, a
declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman”.
Deschiderea arãtatã de Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” este apreciatã
de Giulia Bulugean întrucât „în
afarã de Astrobotic Club Craiova nu mai existã niciun alt
curs de acest gen în Craiova”.
Giulia Bulugean este convinsã
cã Cercul educativ „Astronomie
pentru începãtori” va suscita
interes în rândul elevilor din ciclurile primar ºi gimnazial. Despre astronomie, Giulia Bulugean susþine cã îi ajutã pe cei
care o studiazã „sã priveascã
mai sus de Pãmânt”. Dacã pentru cei mai mulþi dintre noi astronomia rãmâne un domeniu
abstract, greu de desluºit, pentru ceilalþi, puþini ºi speciali,
astronomia înseamnã nu doar
satisfacerea unei curiozitãþi legitime, ci posibilitatea unei cariere în cercetare. Cum nici pentru acest domeniu nu existã o
reþetã unicã, universalã, Giulia
susþine cã prin dorinþã ºi pasiune, susþinute de efort constant
ºi, mai ales voluntar, se pot obþine reale satisfacþii. Excelenþa
în astronomiei este un obiectiv
pe care tânãra elevã l-a fãcut
accesibil ºi, mai ales, realizabil.
Înscrierile se desfãºoarã în
perioada 18 februarie, ora 9:00
- 25 februarie, ora 13:00. În vederea definitivãrii înscrierii,
sunt necesare descãrcarea, completarea ºi depunerea formularului la secretariatul Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”. Informaþii suplimentare pot fi oferite la numãrul de
telefon 0251.532.267.
20 - 26 februarie 2019
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ACTUALITATE „„Rugãciunea smeritã
aduce îmbrãþiºarea
lui Dumnezeu”

„Doar prin smerenie
putem dobândi îmbrãþiºarea lui Dumnezeu
ºi dreptul de a locui
împreunã cu El ºi cu
sfinþii Sãi”, a spus
duminicã, 17 februarie, Pãrintele Arhiepiscop Varsanufie,
Chiriarhul Râmnicului.
Înaltpreasfinþia Sa a
sãvârºit în Duminica a
33-a dupã Rusalii (a
Vameºului ºi a Fariseului), Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Sfântul Dumitru”
din municipiul Râmnicu Vâlcea.

P

ilda Vameºului ºi a Fariseului (Sf. Ev. Luca
18, 10-14) reliefeazã legãtura dintre smerenie ºi rugãciunea adevãratã, a spus ÎPS
Pãrinte Arhiepiscop Varsanufie
în cuvântul de învãþãturã rostit
dupã citirea Sfintei Evanghelii.
Aceastã pildã a fost spusã de
Domnul Iisus Hristos ucenicilor Sãi pentru a-i învãþa cã vameºul pãcãtos, care a cerut cu
umilinþã iertarea lui Dumnezeu
pentru pãcatele sale, a plecat
mai îndreptat la casa lui, spre
deosebire de fariseul cel drept,
care se lãuda în rugãciunea sa
cu faptele lui bune, mulþumindu-i formal lui Dumnezeu ºi
dispreþuind pe semenii sãi.
„Fariseul fãcea parte dintr-o
tagmã a unor oameni care cunoºteau dumnezeieºtile Scripturi, pe care le citeau ºi tâlcuiau
în Templu, care cunoºteau Legea lui Moise ºi pe care o împlineau. Însã, mândria lor îi
despãrþea de Dumnezeu, cum
se întâmplã ºi cu fariseul din
pericopa evanghelicã de astãzi,
pentru cã judecau pe ceilalþi
oameni. Mântuitorul spune cã
fariseii se rugau pe la colþurile
strãzilor ca sã îi vadã oamenii.
Exista în rugãciune o atitudine
formalã, dar prin care fariseii
cãutau sã primeascã de la oameni cuvinte de slavã, de apreciere. De aceea, acest om, în
rugãciunea sa, îl judecã pe cel
care era considerat un om pãcãtos, adicã pe vameº, spunând
aceste cuvinte care îl coboarã
pe el: «Dumnezeule, Îþi mulþumesc cã nu sunt ca ceilalþi oameni rãpitori, nedrepþi, adulteri, sau ca acest vameº» (Sf.
Ev. Luca, 18, 11). De asemenea, fariseul decade spiritual
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mai ales când se laudã cu faptele sale, cu milostenia sa. Vameºul era unul dintre acei oameni desconsideraþi de cãtre
evrei pentru dãrile pe care le
strângeau de la oameni, dar mai
ales pentru cã îºi însuºeau ºi
alte bunuri în mod necinstit. În
schimb, vameºul era conºtient
de starea sa pãcãtoasã ºi de aceea nu îndrãznea sã ridice privirea din pãmânt, rãmânând în
locul din spate al Templului ºi
rugându-se cu inima smeritã
pentru dobândirea iertãrii lui
Dumnezeu. Ni s-au pus înaintea ochilor duhovniceºti aceste douã tipuri de oameni pentru a înþelege cã rugãciunea
bine primitã înaintea lui Dumnezeu este cea a vameºului”, a
spus ÎPS Pãrinte Arhiepiscop
Varsanufie.
Cu Duminica Vame-ºului ºi a
Fariseului, Biserica Ortodoxã
intrã în timpul liturgic al Trio-

dului, o perioadã de 10 sãptãmâni din anul bisericesc, care
cuprinde trei sãptãmâni, cu patru duminici pregãtitoare,
Postul Sfintelor Paºti de 6 sãptãmâni ºi sãptãmâna Sfintelor
Pãtimiri. Perioada Triodului
este un timp de rugãciune mai
intensã, urmatã de sãvârºirea
mai deasã a faptelor bune.
„Evanghelia acestei duminici
se încheie cu urmãtoarea învãþãturã: «Oricine se înalþã pe
sine se va smeri, iar cel ce se
smereºte pe sine se va înãlþa»
(Sf. Ev. Luca 18, 14), ca sã conºtientizãm cã nimic nu ne apropie de Dumnezeu decât smerenia. El Însuºi S-a smerit pe
Sine, deºertându-Se de slava
Sa dumnezeiascã pentru a lua
trup, a fi batjocorit, scuipat ºi
rãstignit pe cruce, asemenea
unui tâlhar, ca sã aducã pacea
în lume, iar oamenilor sã le
dãruiascã Împãrãþia lui Dum-

nezeu. De aceea, Biserica, în
aceastã perioadã a Triodului,
ne cheamã ºi ne îndeamnã sã
pãstrãm legãtura cu Dumnezeu, prin rugãciune, ca sã fim
smeriþi înaintea lui Dumnezeu
ºi totdeauna sã-I arãtãm lui
Dumnezeu cât suntem de pãcãtoºi. Astfel, noi trebuie sã
înmulþim rugãciunea, sã ne pocãim mai mult, sã facem mai
multe fapte de milostenie,
având virtutea smereniei, fiindcã doar prin smerenie putem
dobândi îmbrãþiºarea lui Dumnezeu ºi dreptul de a locui împreunã cu El ºi cu sfinþii Sãi”,
a subliniat Pãrintele Arhiepiscop Varsanufie.

Apreciere pentru
lucrarea pastoralmisionarã ºi socialã
La finalul Sfintei Liturghii,
Chiriarhul Râmnicului a apre-

ciat slujirea liturgicã, pastoralmisionarã ºi social-filantropicã
a celor patru preoþi slujitori, mai
ales cã la aceastã bisericã, de 11
ani este sãvârºitã zilnic Sfânta
Liturghie, iar, în fiecare sâmbãtã, 25 de familii sãrace primesc
hranã. Totodatã, Înaltpreasfinþia Sa a anunþat cã, lângã locaºul de cult, se doreºte construirea unui aºezãmânt pentru copii, care va consta într-o grãdiniþã ºi un after-school.
Biserica cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” ºi „Sfântul
Cuvios Dionisie Exiguul” a fost
construitã în vechea vatrã a
municipiului Râmnicu Vâlcea
în secolul al XVIII-lea, precedatã de o altã bisericã în acelaºi
loc, care, conform unor tradiþii,
data din secolul al XV-lea.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului
www.indiscret.ro

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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Anul Leului cu Mangia
ºi oltenii sãi

Î

Handbal,
Cupa României:
SCM Rm. Vâlcea
se dueleazã cu
FC Argeº la Piteºti
Marþi, la sediul Federaþiei Române de Handbal (FRH) a avut loc
tragerea la sorþi a optimilor de
finalã ale Cupei României.

E

chipa SCM Râmnicu Vâlcea va întâlni
în aceastã fazã pe FC Argeº (Divizia A),
jocul urmând sã se dispute într-o singurã manºã, la Piteºti, pe 17 martie.

Programul optimilor:
FC Argeº - SCM Rm. Vâlcea
CSM Galaþi - Steaua Bucureºti
Dunãrea Brãila - HCM Slobozia
U Timiºoara - CSM Bucureºti
HC Zalãu - Gloria Buzãu
U Cluj-Napoca - CSM Tg. Mureº
Rapid Bucureºti - Gloria Bistriþa
www.indiscret.ro

n Liga lui Gino avem lucruri, noul ºablon al moderatorilor de televiziune.
Fanii Craiovei tot aºteptau la
cotiturã rocada locurilor 2
(FCSB) ºi 3 (Universitatea), iar
aceasta s-a petrecut mai devreme decât s-ar fi aºteptat. În timp
ce oltenii lui Mangia au trecut,
la Piteºti, de Hermannstadt, fecesibiºtii lui Teja au fãcut doar
egal pe sinteticul sperietoare de
la Chiajna. În Trivale, acolo
unde cei puþin mai în vârstã revãd ºi acum driblingurile lui
Dobrin, „alb-albaºtrii” au câºtigat greu, cu 1-0, dar au câºtigat, prin golul lui Nuno Rocha
din minutul 67. Sibienii, arþãgoºi, bine puºi în teren de Miriuþã, ar fi putut înscrie mãcar o
datã la ocaziile lui Lendrici,
Dumitriu sau Blãnaru, dar ºi,
spre finalul partidei, la o eroare
a lui Pigliacelli. ªi „roº-albaºtrii” ºi-ar fi putut trece în cont
un minimal 1-0, dar, fie prea
lãudaþii „milionari” ai lui Gigi,
fie prea rãtutitul arbitru Adrian
Cojocaru, urecheat bine de Ion
Crãciunescu, s-au opus deschiderii de scor. Peste toate pluteºte
evidenþa, pe care nimeni n-are
cum s-o conteste. Din cele ºase
puncte puse în joc, în dreptul
Concordiei, pânã mai ieri „lanterna” ligii, figureazã 4 adjudecate, iar în dreptul FCSB – 1.
ªi mai visezi la titlu ºi la cupe
europene?! Sã acordãm dar respectul cuvenit ºi campioanei en
titre, 1-1 în Gruia cu Astra, o
formaþie resetatã, cu un Alibec
renãscut, acelaºi Alibec distrus
fizic ºi moral de Dicã. „Fero-

viarii”, pãrãsiþi de spiritul pãtrunzãtor al lui Dan Petrescu,
adormiþi de un Conceicao spoliator de adevãr, fie el ºi sinucigaº, pierd programatic din vitezã. Nu jubilaþi! Deocamdatã,
intermediar pe banca tehnicã e
Falub (a mai fost în 2010-2011).
Poate se întoarce Dan Petrescu,
poate revine Jose Peseiro în
România. Pe clujeni, nu oltenii,
care le-au administrat acel sec
2-0, îi sperie cel mai mult. Nici
vicecampioana egala Concordiei. Cel mai mult îi sperie falimentul! Gabi Balint ºtie ce vorbeºte, iar frãmântãrile, viºiniu
spre putred, se simt în aer. Devine din ce în ce mai clar cã
bãtãlia pentru titlu se va purta
între CFR Cluj ºi SCU Craiova, cu o menþiune, pe moment,
specialã, pentru reprezentanta
Bãniei. Manageriatul ireproºabil, urmarea cãruia plecãrile ºi
venirile de jucãtori au curs fãrã
sânge, publicul temperamental,
cam singurul de acest fel din
þarã, ºi nu în ultimul rând forþa
de exprimare pe teren, indicã
faptul cã în sud s-a pus de Anul
Leului cu Mangia ºi oltenii sãi.
Un bob zãbavã, pânã la derbyul de duminicã, FCSB – CSU
Craiova, de pe Naþional Arena,
ºi vom vedea ce se confirmã ºi
ce se infirmã. Mai avem lucruri,
„de ispravã”, marca Burleanu&Co. Din cauza neimplementãrii arbitrajului video în
fotbalul românesc, arbitrul Ovidiu Haþegan nu va mai fi delegat în fazele superioare ale
Champions League. Somn uºor,
FRF!

Mãgura Cisnãdie - Dinamo Bucureºti

Vâlcencele,
de neînvins
în Liga Naþionalã
Între timp, în Liga Naþionalã, vâlcencele sunt
neînvinse. Pe 15 februarie a.c., sportivele antrenate de Florentin Pera au obþinut, la Craiova, a 15-a victorie consecutivã, în cadrul acestei competiþii. Echipa din Râmnicu Vâlcea a
ieºit din nou în evidenþã prin apãrarea incredibilã fãcutã în faþa deþinãtoarei Cupei EHF, SCM
Craiova. SCM Rm. Vâlcea are 45 de puncte,
cu trei mai multe decât CSM Bucureºti. Titlul
se va decide, probabil, în etapa a 18-a, pe 13
martie. În tur, CSM Bucureºti a pierdut pe teren propriu, 19-22.

www.indiscret.ro
www.indiscret.ro
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Râmnicu Vâlcea: Consilierii locali
au aprobat înfiinþarea Centrului
de permanenþã medicalã primarã

de Marielena Popa

P

otrivit proiectului
de hotãrâre apro
bat în ºedinþa de
marþi, permanenþa va fi
asiguratã de cãtre medicii de familie, dupã termi-

narea programului de activitate al acestora.
„Având în vedere adresa
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Vâlcea nr. 2288 din
15.02.2019 (...) prin care
aceasta a solicitat Consiliului Local acordul prealabil
pentru un centru de permanenþã în municipiul Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea
continuitãþii asistenþei medicale primare, ca urmare a cererii unor medici de familie
privind asigurarea continuitãþii asistenþei medicale primare dupã terminarea programului de activitate al acestora; totodatã prin adresa mai
sus menþiontã s-a solicitat ºi
punerea la dispoziþie a uniui
spaþiu necesar desfãºurãrii
activitãþii Centrului de permanenþã pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea”, se aratã în documentul citat.
Centrul de permanenþã a primit acceptul de funcþionare
pentru o perioadã de zece ani.

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

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.
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Pensiunea Siva
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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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Marþi, 19 februarie,
consilierii locali ºiau dat acordul de
principiu pentru
înfiinþarea în Râmnicu Vâlcea a Centrului de permanenþã pentru asigurarea continuitãþii
asistenþei medicale
primare. Centrul ar
urma sã funcþioneze într-o suprafaþã
de 92 m.p., situatã
la parterul internatului Liceului Tehnologic ”Ferdinand
I”, de pe aleea
Teilor.

