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de Cosmin Pretorian

S
âmbãtã, în sala „Amza
Pellea“ din incinta Tea-
trului Naþional „Marin

Sorescu“ din Craiova, una din-
tre cele mai importante bresle
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partea sa câþiva „influenceri“
din barou. Exemple ar fi multe,
dar acum ne oprim doar asupra
fostului decan Ion Turculeanu
(cãruia i-a jurat fidelitate pânã
la „moarte“ în lupta pentru pre-
ºedinþia Uniunii Naþionale a
Barourilor din România), avo-
catului Dragoº Mihai Nicu sau
profesorului universitar Daniel
Ghiþã (avocat a cãrui prezenþã
în instanþe este una meteoricã).

Dezinformarea
ºi promisiunile
deºarte, arme
favorite

O altã metodã de a-ºi atrage
voturi a fost aceea de a promite
mai multor avocaþi sprijin pen-
tru obþinerea unui post de con-
silier al baroului. El a discutat
cu o mare parte dintre candidaþi,
negociind voturile taberei sale
în schimbul voturilor taberelor
acestora, chiar dacã ºtia clar de
la început cã nu îi va putea spri-
jini pe toþi. Aºa a reuºit sã mai
„ciupeascã“ multe zeci de vo-
turi, exact ceea ce îi trebuia pen-
tru a evita un tur doi cu adevã-
rat catastrofal pentru ºansele
sale.

O altã stratagemã folositã cu
succes a fost aceea de a încura-
ja absenteismul la vot, inducând
ideea cã alegerile sunt deja câº-
tigate de el. ªtiind cã beneficia-
zã de un numãr destul de mic
de voturi, insuficiente pentru a-
i asigura victoria din primul tur

în cazul unei prezenþe masive la
vot a avocaþilor din barou, de
câteva luni de zile ºi-a pus apro-
piaþii sã propage ideea cã are
deja asiguratã victoria. „E jucat
meciul, s-a pus spate în spate cu
Turculeanu ºi nu mai are cine
sã îl batã! Câºtigã din primul
tur“, a fost unul dintre mesajele
aruncate pe „piaþã“ de apropiaþi
ai sãi. Cum contracandidaþii sãi
s-au miºcat greoi ºi târziu, aces-
te zvonuri s-au transformat în
certitudini în mintea multora,
ceea ce i-a determinat sã nu mai
vinã la conferinþã.

Viitorul nu sunã
tocmai bine

Ce va urma pentru Baroul
Dolj în cel de-al doilea mandat
al lui Sãuleanu nu este greu de
anticipat. Cum visurile sale de
preamãrire politicã nu par a se

Întrunitã statutar la sfârºitul sãptãmânii trecute, cel
puþin cifrele seci asta relevã, Adunarea Generalã
electivã a stabilit noua conducere a Baroului Dolj. Cu
mai bine de 75% din sufragii, Lucian Bernd Sãuleanu
a fost reales în funcþia de decan, obþinându-ºi, astfel,
cel de-al doilea mandat ºi ultimul, dacã nu va fi amen-
dat statutul pe modelul forului tutelar. Deºi la prima
vedere pare o victorie facilã, bãtãlia pentru decanat a
fost una foarte grea ºi purtatã departe de ochii elec-
toratului, în culisele Baroului. Factorul determinant în
aceastã victorie l-a constituit absenteismul masiv,
fenomen cauzat, în mare mãsurã, de campania de
denigrare a contracandidaþilor lui Sãuleanu în paralel
cu descurajarea membrilor baroului de a participa la
adunarea electivã pe considerentul cã, în orice situa-
þie, „cãrþile sunt fãcute“.

ale oraºului, avocaþii, a fost che-
matã sã îºi aleagã noua condu-
cere pe urmãtorii patru ani. Can-
didaþi la demnitatea de decan au
fost Lucian Sãuleanu, aflat în
cãutarea unui nou mandat, Ele-
na Oancea, binecunoscut avo-
cat ºi cadru didactic de renume
al Facultãþii de Drept din Cra-
iova, ºi Radu Marinescu, unul
dintre avocaþii cu nume ºi renu-
me din Baroul Dolj.

Deºi nu puþini sunt cei care
se aºteptau ca „bãtãlia“ sã fie
una mult mai strânsã, având în
vedere profesionalismul ºi pro-
bitatea moralã a celor doi con-
tracandidaþi ai actualului decan,
Sãuleanu a reuºit sã tranºeze
disputa într-un singur tur, adu-
nând 289 de voturi dintr-un to-
tal de 384 de voturi exprimate.
Victoria zdrobitoare a lui Sãu-
leanu, dar puþin scontatã la mo-
mentul votului, are câteva ex-
plicaþii simple pentru cei care
doresc sã priveascã puþin mai în
profunzime lucrurile.

Mandatul trecut, unul plin de
neîmpliniri dacã privim la pro-
misiunile electorale pe care le-
a fãcut, i-a prilejuit lui Sãulea-
nu sã strângã în jurul sãu o bunã
parte dintre oamenii importanþi
ai contracandidaþilor sãi din
urmã cu patru ani. Oferindu-le
diverse dispense, oportunitãþi în
cariera universitarã sau benefi-
cii directe de pe urma activitã-
þii în barou, promiþându-le alte
lucruri frumoase pentru urmã-
torii patru ani, el ºi-a atras de

fi încheiat, în ciuda peregrinãrii
prin bãtãtura majoritãþii partide-
lor politice de pe partea dreaptã
a eºichierului politic în speran-
þa obþinerii unui mandat de pri-
mar sau parlamentar, este foar-
te posibil sã continue politiza-
rea mascatã a baroului ºi a unei
pãrþi importante din consiliu.
Din pãcate, acest lucru va scã-
dea ºi mai mult din credibilita-
tea acestei importante instituþii.
Apoi, cel mai probabil vom asis-
ta în continuare la reacþii con-
tradictorii ale conducerii barou-
lui în unele cazuri sensibile care
îi privesc pe avocaþi, reacþii de-
terminate nu atât de indecizia
factorilor de conducere, cât de
„datoriile“ acestora faþã de di-
verse segmente ale societãþii
craiovene. Din punct de vedere
profesional, nu este de aºteptat
sã se întâmple nimic spectacu-
los. Condiþiile de muncã pentru

avocaþii baroului cel mai proba-
bil vor rãmâne aceleaºi, dacã nu
cumva se vor înrãutãþi, în timp
ce relaþiile dintre baroul ºi cele-
lalte componente ale actului de
justiþie din judeþul Dolj, instan-
þe, parchete ºi penitenciare, nu
vor suferi cine ºtie ce modificãri
spectaculoase, din simplul mo-
tiv cã Sãuleanu nu este persoa-
na potrivitã pentru a negocia
schimbãri esenþiale în acest sec-
tor. Nu a fãcut mare lucru în
acest sens nici în primul man-
dat, atunci când poate exista o
motivaþie, cum ºi-ar putea ima-
gina cineva cã o poate face
acum... Dar, pânã la urmã, vo-
tul acordat reprezintã voinþa
acestei bresle, iar dacã a fost ales
cu atât de multã uºurinþã dupã
un mandat atât de slab, atunci
Lucian Sãuleanu are toate mo-
tivele sã continue cu determina-
re pe aceeaºi linie.
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Denumire: Ziua Olteniei – ediþia a II-a
Organizatori:
Primãria Municipiului Craiova, Filar-

monica „Oltenia”, Consiliul Judeþean
Dolj

Locul de desfãºurare:

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din
Craiova – Sala „Amza Pellea”

Ora: 16.30

Participanþi:
Filarmonica „Oltenia”, Opera Româ-

nã Craiova, Ansamblul Folcloric „Ma-
ria Tãnase”, Ansamblul Artistic Profesi-
onist „Doina Gorjului”, Teatrul Drama-
tic „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu, Te-
atrul Municipal „Ariel” din Râmnicu
Vâlcea, Centrul Cultural „Eugen Iones-
cu” din Slatina, Centrul Cultural „Nichita
Stãnescu” din Mehedinþi, artista Emilia
Dorobanþu, Constantin ºi Cosmin Gaciu
(voce ºi acompaniament cobzã) ºi Cãlu-
ºarii din Cezieni-Olt.

Acompaniazã:

Orchestra Filarmonicii „Oltenia” ºi or-
chestrele Ansamblului folcloric „Maria
Tãnase” ºi Ansamblului folcloric Profe-
sionist „Doina Gorjului”

Partener: Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” din Craiova

Scenariul, regia ºi prezentarea:

Conf.univ.dr.habil. Gabriela Rusu-Pã-
sãrin, Universitatea din Craiova, realiza-
tor emisiuni în structura centralã a De-
partamentului Studiourilor Teritoriale,
Societatea Românã de Radiodifuziune.

Concept imagine:

Florin Constantinescu, regizor
Transmisiune în direct TVR Craiova
Înregistrare ºi transmisiune ulterioa-

rã la DST, SRR ºi Radiodifuziunea un-
garã MTVA, emisiunile în limba româ-
nã.

TABLOUL I

 DOLJ – Artiºtii Ansamblului folc-
loric „Maria Tãnase” (orchestra, dansa-
tori ºi soliºti)

 Mariana Ionescu Cãpitãnescu
 Niculina Stoican
 Petricã Mîþu Stoian
 Constantin Enceanu

 Alocuþiuni oficialitãþi

TABLOUL AL II-LEA

  GORJ - Ansamblul Artistic Profe-
sionist „Doina Gorjului” - Tablou folc-
loric (orchestrã, dansatori, soliºti)        
    OLT - Constantin ºi Cosmin Gaciu
(voce ºi acompaniament cobzã)     Cã-
luºarii din Cezieni (vãtaf Dodu Þenea)

PAUZÃ

TABLOUL AL III-LEA

 Filarmonica „Oltenia” – Tiberiu
Olah: “Mihai Viteazul” (fragment)

       Dirijor: Alexandru Iosub
 Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”

Tg. Jiu - Brâncuºi (interpretare ºi pro-
iecþie – „Poarta sãrutului” ºi „Coloana
infinitului”)

 Filarmonica „Oltenia”:  Constantin
Bobescu: Frunza ºi Rustemul

 Teatrul „Ariel” Municipal Rm. Vâl-
cea – moment artistic „Io, Mircea Voie-
vod”

 Centrul Cultural „Eugen Ionescu”
Slatina, Remus Iordache – Celei care

ZIUA OLTENIEI – 2019

pleacã de Ion Minulescu
 Opera Românã Craiova – moment

artistic în interpretarea Corpului de Ba-
let al Operei: „Parfumul strãzilor” – com-
pozitor Radu ªerban

 Mehedinþi: moment Geo Saizescu
 Centrul Cultural „Nichita

Stãnescu” Mehedinþi
 Teatrul „Cortina”: Costi Bã-

deþ - Umor sãtesc

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova

 Filarmonica „Oltenia” - Fragment
din spectacolul „Maria Tãnase Sympho-
nic”, Solistã Emilia Dorobanþu

Ediþia a II-a, Craiova, 21 martie 2019
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bile, precum ºi a riscurilor afe-
rente atunci când, seara de sea-
rã, mãtura cu puterea în piaþa
publicã.

De ce ar mai fi Rareº Bogdan
o achiziþie pentru PNL? Pentru
cã, în partidul ãsta cu mulþi ac-
tiviºti cu prune-n gurã ºi nimic
sub pãrul vopsit, omul este, zic
eu, cel mai bun orator de la Crin
Antonescu încoace. ªi cred cã
Brãtienilor le-ar fi drag, aºa,
colþos, ºi cu batistuþele lui de la
sacou!

Apoi, partidul se poate bucu-
ra cã în spaþiul acesta politic atât
de arid, a gãsit un om cu carte.
Rareº Bogdan a absolvit Uni-
versitatea „Babeº-Bolyai” din

de Marielena Popa

L
iberalii au dat lovitura cu
Rareº Bogdan. Constat cã
este un excelent activist

de partid, deºi nu a trecut mai
mult de o sãptãmânã de când a
pãrãsit emisiunea „Jocuri de
putere” de la Realitatea TV ºi a
acceptat oferta de a deschide lis-
ta PNL pentru alegerile europar-
lamentare din 26 mai. Bine cã a
acceptat, prea o dãduse în mili-
tantism, în defavoarea jurnalis-
mului.

Dar a fãcut politicã liberalã
asumatã din vremea studenþiei,
iar jurnalist fiind, n-a schimbat
macazul, în ciuda tentaþiilor
conexe, a înjurãturilor inevita-

Cluj-Napoca, Facultatea de
ªtiinþe Politice ºi Administrati-
ve, ºi profesorii lui spun cã a
fost un student strãlucit. Tot la
Universitatea „Babeº-Bolyai” a
urmat un masterat în ºtiinþe po-
litice.

Foarte important: notorieta-
tea. Îl cunoaºte o þarã întreagã,
ºi asta conteazã enorm într-o
candidaturã politicã. Dar, sãp-
tãmâna trecutã, am fãcut împre-
unã o emisiune la Televiziunea
VTV. M-a surprins cã faima nu
i s-a urcat la cap. Fusese în zona
Drãgãºani ºi se bucura ca un
copil cã oamenii îl cunosc.

Ce-ar mai fi de spus? Cã n-a
intrat în politicã suflându-i vân-

tul prin buzunare, din contrã! La
Realitatea câºtiga în jur de
15.000 de euro pe lunã, plus
venituri din alte afaceri de fa-
milie. Va veni vremea sã vor-
bim ºi despre ele.

Sã mai adãugãm cã este tânãr,
are doar 44 de ani, ºi deþine ca-
pacitatea de a aduce în matcã
electorat dezamãgit de dreapta,
de a mai ciupi ºi de pe la alte
partide, dar de a atrage ºi elec-
tori nehotãrâþi.

Altceva? Cã nu l-a luat duba,

nici mãcar un pic!

Bun! Bun pentru PNL. Cât de
bun va fi Rareº Bogdan ºi pen-
tru România care îl trimite în
Parlamentul European, unde
poate beneficia de 20.000 de
euro pe lunã plus alte „mãriri”?
Dar pentru românii din spaþiul
european? Dar pentru Europa,
pânã la urmã? Sunt doar trei în-
trebãri din multe altele.

Dar sã nu ne pripim, sã le lã-
sãm sã se aºeze!
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Guvernul României ºi
majoritatea parlamen-
tarã PSD acordã o
atenþie deosebitã
respectãrii principiilor
fundamentale care
reglementeazã dome-
niul prevenirii ºi
combaterii violenþei
împotriva femeilor
ºi a violenþei în fami-
lie, declarã deputatul
PSD de Dolj, Alexan-
dra Presurã.

„Pe parcursul ultimilor ani,
Legea 217/2003 privind preve-
nirea ºi combaterea violenþei în
familie a fost modificatã ºi
completatã în mai multe rân-

duri, în aºa fel încât cadrul le-
gislativ sã asigure un grad spo-
rit de protecþie victimelor in-
fracþiunilor violenþei în fami-
lie. Ultima modificare a legis-
laþiei privind combaterea vio-
lenþei domestice prevede emi-
terea de cãtre poliþie a ordinu-
lui de protecþie provizoriu, în
favoarea victimelor ºi a copii-
lor acesteia. În acest fel, legea
îi dã voie poliþistului sã scoatã
agresorul din casã ºi sã îl ducã
la o distanþã suficientã, de la
care sã nu mai constituie pe
moment un pericol iminent. În
acest sens, zilele trecute s-a
semnat finanþarea proiectului
«VENUS – Împreunã pentru o
viaþã în siguranþã», care îºi
propune protejarea victimelor

violenþei domestice ºi reda-
rea demnitãþii ºi încrederii
acestora. Programul, în va-
loare de 11 milioane euro,
prevede realizarea de lo-
cuinþe sociale pentru victi-
mele violenþei în familie,
organizate într-o reþea inte-
gratã la nivel naþional, unde
acestea sã fie protejate, sã
primeascã consiliere psiho-
logicã ºi juridicã, dar ºi sã
locuiascã o perioadã de
timp, pânã când vor putea
duce o viaþa normalã ºi in-
dependentã. Totodatã, vic-
timele vor fi ajutate sã se
reintegreze social ºi profe-
sional prin programe de for-
mare profesionalã”, a punc-
tat Alexandra Presurã.
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de Virgil Dumitrescu

comunitãþii –, acolo unde, cu
puþine excepþii, totul este alb
sau negru, îngeresc sau demo-
nic, oamenii îºi dau seama cã
Parlamentul European nu este
ºi nu poate fi o tribunã mono-
glas. Sunt ºi acolo destule di-
recþii ºi fricþiuni între partide.
Cei aleºi provin din þãri diferi-
te, dar animate de acelaºi spi-
rit european, altminteri nu ºi-
ar fi pus semnãtura pe tratatul
de aderare. Cãile edificãrii pre-
zente ºi viitoare a Uniunii Eu-
ropene, cu viteze de rulare ºi
motoare economice diferite,
duc în aceeaºi direcþie, numai
cã foaia de parcurs este deter-
minatã de resursele materiale
ºi umane ale fiecãrei naþiuni.
Aºa ºi sunã în parte întrebarea:
ce fel de persoane trebuie sã
trimitã naþiunile în PE? De de-
parte, persoane competente în
varii domenii de activitate,
bune cunoscãtoare ale realitã-
þii româneºti ºi europene. Tre-
buie sã fii as nu în disciplina
dezbinãrii naþiunilor, ci în dis-
ciplina apropierii lor. A fi pa-
triot în fiecare celulã a corpu-
lui, ceea ce pare cã suie de la
1848 ºi nu e cazul, înseamnã a
nu fi european în nicio altã ce-
lulã a corpului. Patrioþi sau
europeni? „Deopotrivã, aº da
eu rãspunsul”, e de pãrere Ga-
briela Firea apropo de dubita-
tivul patriot sau european,
sublimat în inductivul patriot
ºi european. ªi are dreptate.
Radicalismul deºãnþat al uno-
ra dintre europarlamentari,
care se împiedicã în tricolorul
românesc, va fi amendat, cred,
la alegerile din 26 mai.

I
nteresantã ºi de actuali-
tate declaraþia Gabrielei
Firea, primarul general al

municipiului Bucureºti, fãcu-
tã la cel de-al VIII-lea Summit
european al regiunilor ºi ora-
ºelor, desfãºurat în Capitalã.
„Aud din ce în ce mai des în-
trebarea ce fel de persoane tre-
buie sã trimitã naþiunile în PE
(Parlamentul European – n.n.),
dacã trebuie sã fie patrioþi sau
buni europeni”. Gabriela Firea
are ºi o propunere cãlãuzitoa-
re: „Trebuie sã ieºim în stra-
dã, sã vorbim cu cetãþenii ºi cu
siguranþã vom afla rãspunsul
la întrebarea ce fel de oameni
trebuie sã trimitem în PE, pa-
trioþi sau europeni”. Ciotul de
frazã „din ce în ce mai des” nu
exprimã exhaustiv proporþia
celor porniþi sã aleagã între
patrioþi ºi buni europeni ca re-
prezentativitate a þãrii în PE,
dar atestã cã numãrul celor in-
teresaþi de aceasta e în creºte-
re. Ieºirea în stradã ºi asculta-
rea pãsurilor ei pot lumina cã-
rarea dialogului ºi relaþia de
cauzalitate. Dar cum ºi cine în-
tocmeºte bilanþul stradal al
miilor, sutelor de mii ºi mili-
oanelor de pãreri pro ºi contra
unuia sau altuia dintre terme-
nii ecuaþiei? E ºi motivul pen-
tru care sondajele de opinie au
o viaþã atât de scurtã. De ce
este în urcare numãrul celor
„pãþiþi”, care îi împart pe vii-
torii candidaþi la alegerile din
26 mai în patrioþi ºi europeni?
Fie ºi informându-se empiric,
dupã ureche, de la posturile
TV – ºcoala ºi facultatea, dacã
nu ºi biserica în devenire a
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Patrioþi sau europeni?

C
ând nu se ocupã de
beletristicã, Varujan
Vosganian parlamen-

teazã elitist ca deputat ALDE,
lovind uneori într-o parte ºi
fãcând sã sarã þãndãri în altã
parte. Îl criticã pe Iohannis
pentru cã, în loc sã discute
fondul problemelor, recurge
la calificative impardonabile
pentru un preºedinte ºi face
aprecieri înþesate de adjecti-
ve, precum în cazul bugetu-
lui „ruºinii naþionale”, fãrã sã

defineascã în ce constã aceasta.
„Noi avem un preºedinte pam-
fletar”, declarã Vosganian. „De
aceea, fiind vorba despre un
pamflet (motivaþia trimiterii în
Parlament a bugetului pe 2019
– n.n.), noi l-am citit, îi mulþu-
mim ºi îl trimitem înapoi spre
promulgare”. Mai întâi, cu scu-
ze, un pamflet nu se promulgã.
În al doilea rând, tot cu scuze,
de data aceasta în direcþia Co-
troceniului, a depista în Klaus
Iohannis vreo genã marca Pam-

La muscã

Iohannis ºi Arghezi
fil ªeicaru, N.D. Cocea, Pe-
tre Pandrea sau I.L. Caragia-
le, pamfletari în deplinul în-
þeles al cuvântului, înseamnã
a-i preamãri virtuþile imagina-
re. Pentru un pamflet rãsunã-
tor în epocã, Tudor Arghezi a
înfundat puºcãria. Or, preºe-
dintele nostru înfundã vãile ºi
trecãtorile munþilor, fãrã ecou,
cum ziceam, din ªeicaru, Co-
cea, Arghezi.

(Cristian Vlãduþescu)

Sâmbãtã, 16 martie
2019, la Greceºti a
avut loc o nouã acþiu-
ne de împãdurire a
iniþiativei naþionale de
împãdurire pe bazã de
voluntariat „Plantãm
fapte bune în Româ-
nia”.

 „O zi de primãvarã ºi o plan-
tare reuºite. Într-un timp record,
de o orã ºi jumãtate, au fost
plantaþi 10.000 de puieþi de cer
pe o suprafaþã de 2 ha de teren

degradat, în comuna doljeanã
Greceºti. 750 de voluntari au
dovedit faptul cã, în Dolj, oa-
menii au decis sã fie mai res-
ponsabili faþã de naturã ºi mai
determinaþi sã continue ºirul
faptelor bune. Mulþumim tutu-
ror voluntarilor ºi partenerilor
care au fãcut posibilã acþiunea
din acest an!”, a declarat Mar-
lena Melinescu, coordonator
local Dolj.

Organizatorii locali: Asocia-
þia CREªTINI Craiova, Primã-
ria ºi Consiliul Local al comu-
nei Greceºti.

Partenerii naþionali: JYSK,
Bergenbier ºi Dedeman. Susþin
financiar iniþiativa: Daikin, FAN
Courier, Groupe Renault Româ-
nia, Kaufland, Unicredit Consu-
mer Financing ºi Unilever.

Susþinãtori locali: Direcþia
Silvicã DOLJ, Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã Dolj,
Inspectoratul Judeþean de Jan-
darmi Dolj, Gruparea Mobilã de
Jandarmi Craiova, Universita-
tea din Craiova - Facultatea de
Horticulturã, ªcoala Gimnazia-
lã Greceºti, ecoºcolile ºi grãdi-
niþele din judeþ.
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L
a Dolj, PSD recunoaºte
public faptul cã OUG
114, promovatã de „troi-

ka“ toxicã a economiei româ-
neºti, Dragnea-Vâlcov-Teodo-
rovici, înseamnã creºterea pre-
þurilor pentru locuinþele nou
construite. Concret, preþul lo-
cuinþelor ANL din Craiova care
urmeazã a fi construite în zona
Potelu a crescut din decembrie
anul trecut pânã acum de la 19,3
milioane de lei, la 23,9 milioa-
ne. Peste 4 milioane de lei în 3
luni, timp în care nu s-a întâm-
plat nimic altceva decât intra-
rea în vigoare a acestei mult bla-
mate OUG. Acest lucru este clar
subliniat în hotãrârea Consiliu-
lui Local Craiova adoptatã în
19.03.2019, într-o ºedinþã extra-
ordinarã, de majoritatea PSD
care conduce municipiul.

În plus, fãrã nicio explicaþie,
în hotãrârea adoptatã acum de
majoritatea PSD din Consiliul
Local Craiova creºte ºi durata
de execuþie a lucrãrii, de la 11
luni la 20 de luni. „Cu privire la
stabilirea valorii totale de inves-
tiþie (contribuþie buget de stat ºi
contribuþie buget local) s-a þi-
nut cont de aplicarea prevede-
rilor OUG nr. 114/2018 privind
instituirea unor mãsuri în dome-
niul investiþiilor publice ºi a
unor mãsuri fiscal-bugetare,
modificarea ºi completarea unor
acte normative ºi prorogarea
unor termene, în sensul modifi-
cãrii duratei de realizare, de la
11 luni la 20 de luni calendaris-
tice”, se scrie în raportul care a
însoþit proiectul de hotãrâre de
astãzi, votat cu nonºalanþã de
majoritatea PSD.

Aºadar, în ciuda unor decla-
raþii mincinoase atât la nivel
central, cât ºi local, iatã cã un
prim efect direct al hulitei OUG
114/2018 este cã, în Craiova,
locuinþele se vor construi cu mai
mulþi bani ºi în timp mai înde-
lungat. Iar o mare parte din di-
ferenþa de bani va fi susþinutã
de bugetul local, adicã din bu-
zunarele noastre, ale contribua-
bililor craioveni, Primãria Cra-
iova angajându-se sã co-finan-
þeze proiectul cu 6 milioane de
lei.

Când Darius Vâlcov, eminen-
þa cenuºie a guvernului PSD-
ALDE, a impus emiterea aces-
tei ordonanþe, primarul PSD

Mihail Genoiu a tãcut mâlc, în
timp ce alþi edili de municipii
reºedinþã de judeþ ºi nu numai
atrãgeau atenþia cã este o mare
greºealã. Acum, primarul PSD
îºi vârã mai adânc mâinile în
buzunarele noastre pentru a
plãti aberaþiile legislative ale
guvernãrii pesediste.

Consilierii PNL au votat îm-
potriva acestui proiect de hotã-

râre, dar majoritatea PSD a
funcþionat încã o datã ireproºa-
bil ºi hotãrârea de consiliu a tre-
cut. Începând de astãzi, locuin-
þele ANL sunt mai scumpe cu
peste 22%, iar termenul de exe-
cuþie al acestora aproape s-a
dublat!

ªtefan Stoica – preºedinte
PNL Dolj
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A
propierea alegerilor
europene readuce, din
pãcate, discursul urii

în spaþiul public românesc.
Retorica violenþei politice se
escaladeazã cu fiecare zi care
ne apropie de deschiderea ofi-
cialã a campaniei electorale.

Preºedintele Iohannis e plin
de venin la adresa coaliþiei ºi a
guvernãrii (o guvernare imper-
fectã cu siguranþã, dar care a
adus un plus evident, de ne-
contestat, în viaþa românilor).
Ieºit total din haina preziden-
þialã, dânsul nu ezitã sã-ºi dea
în petic la fiecare apariþie pu-
blicã, proferând ºi incitând la
urã.

ªeful PNL vorbeºte de pe-
neliºti ca de niºte „husari îna-
ripaþi”, „cavaleria în armurã”,
gata sã dea asaltul decisiv pen-
tru a elibera o Vienã imagina-
rã, doar de dânsul ºtiutã.

Cei de la USR invocã agre-
siv nevoia unui referendum li-
pit de alegerile europene, fãrã
sã pomeneascã vreo clipã de
recomandarea Comisiei Euro-
pene de a NU programa refe-
rendumuri peste alegerile din
26 mai.

„Un referendum al rãmâne-
rii în Europa”, zic „vitejii”
domnului Barna, cerând impe-
rativ-ultimativ ºefului statului
sã îl convoace. Ca ºi când ci-
neva din coaliþia la putere ºi-
ar dori vreo clipã ieºirea Ro-
mâniei din UE. ALDE sigur nu
vrea asta!

Tot cei de la USR dau frâu
liber isteriei publice a domnu-
lui Caramitru-junior, care nu

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Stop discursului urii!

P
ub

li
ci

ta
te

conteneºte sã-ºi exhibe viziu-
nile totalitare ºi sã profereze
violenþe de limbaj grave, ne-
permise pentru cineva care se
pretinde democrat ºi proeuro-
pean.

Mã întreb ºi vã întreb, oa-
meni buni: Astfel de oameni
pot fi alternativa în Româ-
nia??!!

Democraþia nu trebuie sã fie
un câmp de bãtãlie. Politicie-
nii nu trebuie sã fie rãzboinici
cu ghioaga în mânã. Politica
se face cu idei, cu forþa argu-
mentelor, cu contestare ºi cri-
tici inteligente, nu cu decibeli,
rãcnete ºi injurii ca la uºa cor-
tului, nu cu incitare la linºaj
politic ºi retorici discriminato-
rii.

Nu cred cã aþi auzit vreun
lider ALDE, la nivel central,
la nivelul Doljului sau oriun-
de prin þarã, folosind un lim-
baj suburban în arena publicã.

Cine e proeuropean atunci?
Cel care se comportã ca ata-

re zi de zi sau cel care, în nu-
mele europenismului, sfidea-
zã zilnic democraþia, bunul
simþ public, dialogul, adicã
tocmai valorile europene?!

Fac un apel cãtre toti cole-
gii de competiþie politicã sã
evite, mãcar de la aceste ale-
geri europene încolo, sã mai
profeseze violenþa în viaþa pu-
blicã. Fie cã e vorba de barba-
rism de limbaj, urã politicã sau
apeluri la rãzbunare.

Ura sufocã România! Nu
prin foc ºi sabie construim o
Românie cu adevãrat europea-
nã!

Sãptãmâna viitoare, la Spi-
talul Judeþean de Urgenþã
Vâlcea va fi adus aparatul de
Rezonanþã Magneticã Nu-
clearã (RMN), a anunþat într-
un comunicat remis presei
Constantin Rãdulescu, preºe-
dintele Consiliului Judeþean
Vâlcea. Acesta a mai precizat
cã Secþia ortopedie a primit
un artroscop pentru diagnos-
ticarea pacienþior cu proble-
me articulare.

P
otrivit lui Constantin
Rãdulescu, aparatul
RMN va funcþiona într-

o clãdire nouã construitã în cur-
tea spitalului.

„Printr-un comunicat trans-
mis presei în luna februarie,
Consiliul Judeþean Vâlcea îi
anunþa pe vâlceni cã, spre sfâr-
ºitul lunii martie, clãdirea con-
struitã special în curtea Spita-
lului Judeþean de Urgenþã Vâl-

Preºedintele  CJ Vâlcea:
„Sãptãmâna viitoare va fi
adus la Spitalul Judeþean

aparatul RMN”
cea, pentru amplasarea aparatu-
lui de rezonanþã magnetico-nu-
clearã, va fi gata sã primeascã
aparatura de ultimã generaþie.

Pentru a se asigura cã este res-
pectat graficul de lucrãri, pe 19
martie 2019, preºedintele Con-
siliului Judeþean Vâlcea, Con-
stantin Rãdulescu, a vizitat ºan-
tierul de la SJU Vâlcea, unde re-
prezentanþii producãtorului fã-
ceau ultimele intervenþii în spa-
þiul unde va fi instalat RMN-ul.

Dispozitivul va sosi în Vâlcea

sãptãmâna viitoare, va fi pozi-
þionat ºi interconectat atât cu
clãdirea în care va fi instalat, cât
ºi cu cea a spitalului, finalizân-
du-se astfel efectiv lucrãrile la
aceastã construcþie specialã.
Încã o veste bunã pentru vâlceni
este aceea cã Secþia ortopedie a
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Vâlcea a primit pe 19 martie a.c.
un nou ARTROSCOP pentru
diagnosticarea pacienþior cu
probleme articulare”, conform
documentului citat.
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Preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, totodatã
preºedinte al Asocia-
þiei de Dezvoltare
Intercomunitarã (ADI)
ECODOLJ, anunþã cã
operatorul desemnat,
Iridex Group, va înce-
pe miercuri - 20 martie
sã colecteze ºi sã
transporte deºeurile la
Depozitul Ecologic
Mofleni, fiind emis în
acest sens ordinul de
începere a activitãþii.

„Aºa cum se cunoaºte, gestio-
narea deºeurilor în Dolj a depã-
ºit dimensiunile unei probleme
de nivel judeþean ºi, de la decla-
rarea situaþiei de urgenþã, în luna
ianuarie, ºi pânã în prezent, s-a
aflat pe agenda autoritãþilor de
pe plan central, fãcând obiectul
unei întregi serii de discuþii în
ultima perioadã. Chiar la înce-
putul sãptãmânii trecute, la se-
diul Ministerului Mediului s-a
desfãºurat, în prezenþa doamnei
viceprim-ministru Graþiela Ga-
vrilescu, o ºedinþã extinsã, la care
au participat toþi factorii impli-
caþi în eforturile de identificare
a unei soluþii, cadru în care a ºi
fost avansatã solicitarea privind
amenajarea unui al doilea depo-
zit pentru deºeuri. Mai mult,
doamna viceprim-ministru s-a
aflat ºi ieri la Craiova, însoþitã
de reprezentanþi din conducerea
ministerului, dar ºi ai Gãrzii Na-
þionale de Mediu, pentru a mo-
nitoriza modul în care evoluea-
zã situaþia.

În tot acest context, adminis-
tratorul Depozitului Ecologic
Mofleni, firma Eco Sud, ne-a
transmis o adresã prin care ne
înºtiinþeazã cã a decis «sã per-
mitã accesul în Depozitul Eco-
logic Mofleni pentru colectorul
de deºeuri Iridex Grup Salubri-
zare, care va transporta deºeu-
rile de la toate unitãþile admi-
nistrativ-teritoriale membre ale
ADI ECODOLJ».

În consecinþã, noi i-am convo-
cat pe reprezentanþii operatoru-
lui desemnat la nivel judeþean,
cãrora le-am înmânat astãzi or-
dinul de începere a activitãþii.
Astfel, de miercuri, autospecia-
lele gestionate de Iridex se vor
deplasa în localitãþi pentru a pre-
lua deºeurile ºi a le duce la de-
pozitul de la Mofleni. Desigur
cã, dat fiind intervalul conside-

rabil de timp în care aceastã ac-
tivitate nu s-a putut desfãºura, va
mai fi necesarã o perioadã pânã
când se va atinge ritmul optim
de colectare, însã este un pas
important fãcut în aceastã direc-
þie. Ne exprimãm speranþa cã ad-
ministratorul Depozitului Ecolo-
gic Mofleni, Eco Sud S.A., îºi
va respecta pe deplin angaja-
mentul ºi va manifesta înþelege-
re, astfel încât sã fie asigurate
condiþiile unei colaborãri de du-
ratã“, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

Ordinul emis marþi vizeazã în
principal începerea urmãtoarelor
activitãþi ale serviciului de salu-
brizare în toate localitãþile din
judeþul Dolj (excepþie fãcând ora-
ºul Filiaºi ºi, pentru circa doi ani,
municipiul Craiova): colectarea

separatã ºi transportul deºeurilor
menajere ºi a celor reciclabile
(hârtie ºi carton; plastic ºi metal;
sticlã), colectarea deºeurilor
abandonate pe domeniul public,
colectarea la cerere a altor fluxuri
de deºeuri (deºeuri voluminoa-
se, deºeuri periculoase, cadavre
de animale de pe domeniul pu-
blic, deºeuri provenite din acti-
vitãþi de reamenajare ºi reabili-
tare a locuinþelor), precum ºi ope-
rarea staþiei de transfer ºi sortare
din comuna Goicea.

CJ Dolj, victimã
colateralã
în rãzboiul dintre
Primãria Craiova
ºi Eco Sud

Blocajul din jurul Depozitu-

lui Ecologic, care a afectat pes-
te o jumãtate de an implemen-
tarea Masterplanului de deºeuri
în judeþul Dolj, a venit pe fon-
dul unor neînþelegeri între ad-
ministratorul gropii de gunoi ºi
municipalitatea craioveanã.
Concret, pentru cã nu reuºea sã
obþinã un preþ mai mare pentru
deºeurile depozitate din partea
municipalitãþii, firma Eco Sud
a blocat accesul maºinilor de
gunoi provenit din localitãþile
din judeþ, încercând astfel sã
forþeze mâna autoritãþilor sã
accepte solicitãrile de majorare
a preþului. Preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa, spune cã în acest moment
sunt analizate mai multe scena-
rii pentru rezolvarea situaþiei,
unul dintre acestea fiind aduce-
rea maºinilor de gunoi însoþite
de jandarmi. Tocmai din acest
motiv, la începutul acestui an,
preºedintele CJ Dolj a declarat
cã dacã nu se va ajunge la o în-
þelegere pânã la varã, autoritã-
þile au la îndemânã ºi o varian-
tã pe care a numit-o „calea for-
þei“. „Noi sperãm ca în aceastã
primãvarã sã ajungem la o în-
þelegere cu firma respectivã,
astfel încât sã putem avea ac-
ces la groapa de gunoi. Altfel,
mã gândesc cu groazã la sezo-
nul cald, la tomberoanele pline
de gunoi, la ce va însemna asta
pentru sãnãtatea populaþiei. Eu
sper sã nu ajungem acolo. Însã
dacã vom ajunge în acel mo-
ment, mai avem o soluþie, pe
care eu o numesc «calea forþei».
Adicã un ordin de prefect pen-
tru o stare de urgenþã, emis la
cererea Direcþiei de Sãnãtate
Publicã, situaþie în care ne vom
duce cu jandarmii ºi vom depu-
ne gunoiul la singura groapã
conformã care a fost admisã de
cãtre Uniunea Europeanã“, spu-
ne Ion Prioteasa.

Depozitul Ecologic Regional
de Deºeuri Solide Urbane ºi In-
dustriale Asimilabile Mofleni a
fost inaugurat în anul 2005, ca
urmare a contractului de asocie-
re dintre SC Eco Sud SA ºi Con-
siliul Local al Municipiului Cra-
iova, acesta fiind singurul depo-
zit ecologic realizat în conformi-
tate cu cerinþele Uniunii Euro-
pene aflat în judeþul Dolj.

Zona destinatã stocãrii deºeu-
rilor de la Depozitul Ecologic
Mofleni se întinde pe o suprafa-
þã de aproximativ 39 de hectare,
care va fi compartimentatã în 30
de celule, în acest moment fiind
construite 6 celule.Ion Prioteasa
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de Nicuºor Fota

R
euniunea a avut loc la
Centrul Multifuncþio-
nal Craiova, decorat cu

prilejul evenimentului cu maºi-
nile celor doi producãtori auto
de pe piaþa româneascã, Ford ºi
Renault. Francezii au marºat pe
varianta nostalgicã de prezen-
tare, expunând la Craiova mo-
delele produse de uzina de la Pi-
teºti în ordine cronologicã: de
la Dacia 1100 la Duster. Ame-
ricanii au preferat sã vinã la fo-
rum cu ultimele modele, fãrã
Oltcit, Tico ºi Cielo, dar repe-
rele istorice au fost restabilite de
gazde în discursurile de deschi-
dere. „Înainte de Revoluþie,
Craiova era renumitã pentru lo-
comotivele marca Electropute-
re livrate în peste 100 de þãri,
pentru fabrica de avioane - sin-
gurul producãtor român din in-
dustria aeronauticã, dar ºi pen-
tru Întreprinderea de Utilaj
Greu, producãtor de maºini
unelte grele sau pentru cea de
Tractoare ºi Maºini Agricole.
Vã aflaþi într-un mare munici-
piu din România care aplicã cu
succes învãþãmântul profesional
dual ºi care se mândreºte cu
oferta unui valoros centru de
cercetare ºi pregãtire universi-
tarã pentru industria auto – Uni-
versitatea din Craiova, recunos-
cut chiar de unul dintre giganþii
din domeniu – compania Ford.
Partener al Municipalitãþii Cra-
iova inclusiv prin proiecte de-
dicate comunitãþii, fabrica Ford
Craiova continuã o altã tradiþie
a Craiovei în producþia auto.
Dacã înainte de Revoluþie ne
lãudam cu cea mai modernã
maºinã fãcutã în România sub
comunism – Oltcit – Citroenul

economia a trebuit sã se refor-
meze, sã se adapteze noilor re-
alitãþi. Cel mai bine a fãcut-o,
poate, chiar industria auto ºi iatã
cã zilele acestea marcãm 11 ani
de când în Craiova activeazã
unul dintre cei mai mari produ-
cãtori de automobile din lume
– Ford Motor Company.  Exce-
lenþele Voastre, trebuie sã ºtiþi,
în egalã mãsurã, cã vã aflaþi as-
tãzi într-o zonã care a oferit Ro-
mâniei ºi lumii întregi numeroa-
se personalitãþi de prim rang. În
definitiv, ar fi greu de gãsit vre-
un domeniu asupra cãruia sã nu-
ºi fi lãsat amprenta un oltean.
Iar dacã ne referim la automo-
bil ºi evoluþia sa, nu putem sã
nu evocãm figura marcantã a
craioveanului George «Gogu»
Constantinescu. Îi datorãm re-
alizarea primei cutii automate
de viteze”.

Dãncilã promite,
iar, investiþii în
infrastructurã

Premierul Viorica Dãncilã a
lãudat intens industria auto ro-
mâneascã, înainte de a le pro-
mite din nou reprezentanþilor
acesteia investiþii de calibru

Forumul Industriei Auto, organizat la Craiova
sub egida preºedinþiei româneºti a Consiliului
Uniunii Europene, a adus laolaltã greii de pe
piaþa româneascã, Ford ºi Renault, cu repre-
zentanþii autoritãþilor locale, judeþene ºi centra-
le la cel mai înalt nivel – premierul Viorica
Dãncilã, asistatã de câþiva dintre miniºtri din
subordine, plus un comisar european de profil,
în persoana polonezei Elzbieta Biencowska.
Din delegaþia guvernamentalã a fãcut parte ºi
ex-primarul Craiovei Lia Olguþa Vasilescu,
revenitã în oraº în noua calitate de consilier al
premierului.

din Oltenia, în prezent FORD
este fabrica noastrã reper, o
companie ce a atras alþi 8 furni-
zori direcþi doar la noi în oraº.
Peste 4.700 de oameni îºi câºti-
gã existenþa din producþia Ford,
mulþi dintre aceºtia fiind absol-
venþii Universitãþii din Craiova
de mecanicã, electrotehnicã,
automaticã, electronicã sau in-
ginerie electricã. Iar excelenta
colaborare a acestor trei parte-
neri strategici – Primãria, Uni-
versitatea ºi FORD – s-a mate-
rializat recent într-un proiect de
anvergurã - Centrul de Resurse
ºi Angajament Ford (CRAF).
Este singurul din Europa, al
patrulea de acest gen la nivel
global ºi este un incubator de
antreprenoriat social”, a spus
primarul Mihail Genoiu. În ace-
eaºi notã, preºedintele Consiliu-
lui Judeþean, Ion Prioteasa, a þi-
nut sã se laude cu tradiþia indus-
trialã a oraºului, pe care o vede
continuatã: „Producþia de auto-
mobile începea la Craiova în
urmã cu peste patru decenii. În
acele vremuri, aici se fabricau
nu doar autoturisme, ci ºi loco-
motive, avioane, maºini agrico-
le sau utilaje grele. A urmat o
perioadã de tranziþie, în care
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pentru aducerea la zi a infras-
tructrii de transport. „Ne aflãm
într-unul dintre cele mai impor-
tante centre economice ale þã-
rii, la a cãrui dezvoltare secto-
rul auto a avut un rol determi-
nant. Sectorul auto înseamnã nu
doar în România, ci în întreaga
Europã, produse cu valoare adã-
ugatã mare în exporturi, factor
esenþial pentru competitivitatea
economiei. Dar înseamnã mult
mai mult decât atât: înseamnã
locuri de muncã stabile, un mo-
del de adaptabilitate la schim-
bare, o pârghie de incluziune ºi
perfecþionare, o viaþã mai bunã
pentru cetãþeni. Fie cã vorbim
despre digitalizare, despre con-
cluziile privind inteligenþa arti-
ficialã, despre promovarea ve-
hiculelor curate ºi încurajarea
achiziþionãrii de cãtre autoritã-
þile publice a autoturismelor
nepoluante sau despre norme
pentru sprijinirea investiþiilor
adaptate la cerinþele mediului de
afaceri, lucrãm, atât pe plan eu-
ropean, cât ºi pe plan naþional,
pentru stimularea dezvoltãrii
domeniului auto. Sectorul auto
a fost motorul ieºirii României
din recesiune dupã criza econo-
micã ºi este astãzi propulsorul
creºterii ºi dezvoltãrii economi-
ce naþionale. În ultimii trei ani,
ritmul de creºtere mediu anual
al acestui sector a fost de peste
13%, cu mult peste cel ale in-
dustriei, de 4,3%. De asemenea,
un rol important l-a avut în pri-
vinþa comerþului exterior. În pri-
mele 11 luni ale anului trecut,
ponderea exportului de autove-
hicule de transport rutier în to-
tal exporturi a fost de 17,4%. ªi
nu în ultimul rând, ne preocupã
problema cea mai arzãtoare
pentru industria auto: infras-
tructura de transport. Am mo-
dificat legislaþia pentru a creºte
posibilitatea de a dezvolta in-
frastructura, inclusiv prin inter-
mediul Parteneriatului Public
Privat. Vom lua ºi alte mãsuri
care sã uºureze ºi sã grãbeascã
acest proces. Ministrul transpor-
turilor este azi, aici, alãturi de
mine ºi ºtie ce greutate apasã pe
umerii sãi. Dupã atâþia ani în
care lucrurile au mers cu înce-
tinitorul, Guvernul pe care îl
conduc a luat în piept aceastã
provocare. ªi vom demonstra cã

se poate. Oamenii au dreptate,
au dreptate sã fie supãraþi pen-
tru ritmul în care s-a lucrat în
acest domeniu. Concret, sãptã-
mâna trecutã au început lucrã-
rile la primii kilometri de auto-
stradã din Moldova. ªi pentru
cã suntem la Craiova, drumul
expres Craiova – Piteºti este
deja în fazã avansatã. De ase-
menea, avem în desfãºurare
Programul de modernizare a li-
niei de cale feratã pe secþiunea
Arad – Caransebeº – Craiova –
Calafat ºi Craiova – Bucureºti
– Constanþa Port, care va ajuta
la creºterea capacitãþii de trans-
port, reducerea timpilor de par-
curs ºi eliminarea restricþiilor de
vitezã. Nu în ultimul rând, Gu-
vernul a aprobat de curând Pro-
iectul pentru Bucureºti – Cra-
iova – Drobeta – Lugoj cu bi-
furcaþie ºi spre Calafat dinspre
Craiova, care va fi realizat în
Parteneriat Public Privat. În
aprilie o sã fie gata studiul pen-
tru a putea fi scos la licitaþie”, a
spus Viorica Dãncilã.

„Viteazul” Cuc,
în luptã cu lupii,
urºii, statul paralel
român ºi persoanele
fizice strãine

Reprezentanþii Guvernului au
efecturat, dupã deschiderea lu-
crãrilor forumului, o vizitã la
fabrica Ford din Craiova, unde
au avut posibilitatea sã-ºi reîn-
noiascã promisiunile faþã de

face un lucru bun pentru þarã,
oamenii din diverse motive
erau terorizaþi de «statul pa-
ralel», de tot felul de influ-
enþe ºi ameninþãri. A fost tot
timpul teroare, tot timpul eu
le-am cerut angajaþilor din
servicii, din companii, sã dea
dovadã de mai mult curaj în
abordarea problemelor, sã nu
se lase intimidaþi de ceea ce
vedeau pe la televizor: plim-
bãri pe la DNA, arestãri di-
mineaþa. În contextul acesta,
mulþi oameni au spus cã nu
vor sã facã act adiþional la
contract, cã s-ar putea inter-
preta, în condiþiile în care pe
noi ne-ar fi ajutat sã deblo-
cãm un proiect sau sã mer-
gem mai departe, ºi era un lu-
cru legal, dar le era fricã sã
semneze. Atunci, sã facem
lucrurile mult mai clare, sã
schimbãm legislaþia ca sã nu
le fie fricã sã semneze, pen-
tru cã rãbdarea oamenilor,
inclusiv a mea ca ministru, a
ajuns undeva la limita norma-
litãþii. La Sibiu – Piteºti am
fost þinuþi în loc la o conte-
staþie la acordul de mediu de-
pusã de trei persoane fizice,
între care un domn Ramos
din Dublin. Pentru asta þinem
blocatã o investiþie a statului
român. La Craiova – Piteºti
ºtiþi povestea, contestaþii de-
puse de o firmã care nici nu
a participat la licitaþie. Pro-
blema vizavi de contestarea
unei firme care nu participã
la licitaþie e în curs de rezol-
vare, mâine la ora 11,00 va
avea loc Comisia de industrii
ºi juridicã ºi voi merge cu
niºte modificãri pe pachetul
de legislaþie pe parte de achi-
ziþii. S-au semnat contracte-
le pentru secþiunea 1 ºi 2 din
lotul 1 ºi 2 din Piteºti - Cra-
iova. Din nou, am observat
cã se poate, pentru cã pe lo-
tul 2 avem un constructor ro-
mân care a devansat terme-
nul de elaborare a proiectu-
lui tehnic - vorbim de câºti-
gãtorul lotului 2. Aºteptãm sã
vedem aceeaºi mobilizare ºi
la lotul 1. Loturile 3 ºi 4 vor
fi lansate pânã la sfârºitul lu-
nii aprilie pe SICAP. Sper sã
nu mai avem ºi alte proble-
me, mai ales dupã ce vom
face ºi aceste modificãri la le-
gislaþia pe achiziþii, eu vã asi-
gur cã am înþeles mesajul ro-
mânilor ºi nerãbdarea româ-
nilor ºi nu dorim sã mai avem
timpi morþi”, a spus Cuc.

americani, de data aceasta în
cadru restrâns, fãrã presã. ªeful
Ford România a confirmat acest
lucru ulterior, la finalul vizitei.
„În discuþiile noastre anterioa-
re cu Guvernul României, am
primit angajamente clare pri-
vind finalizarea tronsoanelor 1
ºi 2 ale drumului expres Craio-
va – Piteºti, incluzând cele douã
ºosele de centurã ale oraºelor
Slatina ºi Balº, precum ºi calen-
darul de lucru pentru tronsoa-
nele 3 ºi 4. Am subliniat încã o
datã Guvernului faptul cã este
foarte important ca dumnealor
sã îºi îndeplineascã aceste an-
gajamente. În plus faþã de acest
drum expres, am solicitat ºi un
calendar de lucru clar pentru
autostrada Piteºti-Sibiu ºi rea-
bilitarea legãturilor feroviare
Timiºoara – Craiova ºi Craiova
– Calafat”, a spus Ian Pearson.
Tot la Ford, ministrul Gabriela
Gavrilescu a anunþat debutul
programului Rabla 2019, pe
data de 5 aprilie, în timp ce mi-

nistrul transporturilor, Rãzvan
Cuc, a þinut sã împãrtãºeascã
încã o datã presei din greutãþile
cu care se confruntã în activita-
tea din minister. „Chiar dacã se

 Ian Pearson ºi Viorica Dãncilã

Gabriela Gavrilescu

Rãzvan Cuc
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Centrul comercial FRAÞII BACRIZ
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrã-
cãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.

Centrul comercial este dotat cu parcãri exte-
rioare 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 concu-
renþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), pre-
cum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un im-
portant centru de aprovizionare a populaþiei.

Luni - Vineri 09.00 - 19.00

Sâmbãtã 09.00 - 16.00

Duminicã 09.00 - 14.00

Primãria Râmnicu
Vâlcea a lansat pe
portalul instituþiei
dezbaterea publicã
privind indexarea cu
indicele de inflaþie de
4,6% a mai multor
impozite ºi taxe locale
pentru anul 2020.
Proiectul de hotãrâre
precizeazã cã îndexa-
rea de 4,6% ar urma
sã se aplice impozite-
lor valabile în 2019.

P
otrivit proiectului aflat
în dezbatere publicã în
cepând cu 15 martie

a.c., se propune indexarea cu
4,6% a urmãtoarelor impozite:

-valoarea impozabilã pe me-
tru pãtrat de suprafaþã construi-
tã desfãºuratã la clãdiri, în ca-
zul persoanelor fizice;

-impozitul ºi taxa pe teren
persoane fizice ºi persoane ju-
ridice;

-nivelul minin al sancþiunilor
contravenþionale instituite de
Consiliul Local al Municipiu-
lui Râmnicu Vâlcea ºi al celor

stabilite în baza Legii 277/2015.
Hotãrârea urmeazã sã intre în

vigoare de la 1 ianuarie 2020.
Cetãþenii pot accesa proiectul

la adresa:
http://www.primariavl.ro/

dezbateri-publice/item/6722-
dezbatere-publica-pentru-ela-
borarea-proiect-de-hotarare-de-
consiliu-privind-necesitatea-
adoptarii-actului-normativ-de-
indexare-a-nivelului-impozite-
lor-taxelor-si-a-altor-sume-da-
torate-bugetului-local-pentru-
anul-2020

Termenul-limitã, locul ºi mo-
dalitãþile prin care se pot trimi-
te în scris propuneri, sugestii ºi
opinii cu valoare de recoman-
dare:

- 15.03-01.04.2019 (conf. art.
7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003
privind transparenþa deciziona-
lã în administraþia publicã, cu
modificãrile ºi completãrile ul-
terioare);

- Primãria Municipiului Râm-
nicu Vâlcea, str. General Pra-
porgescu nr. 14;

- prin Centrul de Informare a
Cetãþenilor sau pe e-mail, la
adresa primaria@primariavl.ro.
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Teatrul pentru copii ºi
tineret „Colibri” orga-
nizeazã, pentru al
ºaselea an consecu-
tiv, „Sãptãmâna Tea-
trului” ºi celebreazã
prin spectacole, ate-
liere de creaþie, Porþi
Deschise, expoziþii ºi
campanii umanitare
cele trei mari sãrbã-
tori: Ziua Internaþiona-
lã a Teatrului pentru
copii ºi tineret - 20
martie, Ziua Internaþi-
onalã a Marionetiºtilor
ºi Pãpuºarilor - 21
martie ºi Ziua Mondia-
lã a Teatrului - 27
martie.

„Sãptãmâna Teatrului” se sãr-
bãtoreºte la Craiova din 2009,
fiind eveniment creat de Aso-
ciaþia Culturalã GAG ºi asumat
de Teatrul „Colibri” din anul
2014. În anul 2017, organiza-
þiile ASSITEJ (Asociaþia Inter-
naþionalã a Teatrelor pentru
Copii ºi Tineret), UNIMA (Uni-
unea Internaþionalã a Marione-
tiºtilor) ºi ITI (Institutul Inter-
naþional de Teatru) au reunit
cele trei mai sãrbãtori sub ge-
nericul Sãptãmâna Mondialã a
Teatrului.

Miercuri, 20 martie -
ZIUA INTERNAÞIONA-
LÃ A TEATRULUI
PENTRU COPII ªI
TINERET - ASSITEJ

Spectacol - Puiul de Om din
Cartea Junglei, ora 10:30 - în
Campania UNITER „Artiºtii
pentru artiºti“

Porþi Deschise la electroCo-
libri, orele 11:00 - 18:00

Vernisaj expoziþie de fotogra-
fie #InstaPuppets - ediþia a II -
a, ora 12:00, Sala Studio

Timp de 8 zile, în cadrul Fes-
tivalului Puppets Occupy Stre-
et - Earth Edition 2018, Bogdan
Dãnescu, Mihai Emilian Toa-
der, Andreea Melinescu, Andre-
ea Mãrioara Dinu, Anda Gavri-
lã, Mihnea - Ionuþ Duican ºi

 În perioada 20 - 2 În perioada 20 - 2 În perioada 20 - 2 În perioada 20 - 2 În perioada 20 - 27 mar7 mar7 mar7 mar7 martie 20tie 20tie 20tie 20tie 20111119 v9 v9 v9 v9 va aa aa aa aa avvvvvea loc, în Bănie, cea de-a VI-a ediţieea loc, în Bănie, cea de-a VI-a ediţieea loc, în Bănie, cea de-a VI-a ediţieea loc, în Bănie, cea de-a VI-a ediţieea loc, în Bănie, cea de-a VI-a ediţie

ªtefania Joiþa, au surprins în
fotografii momente din festival,
ce vor fi expuse în a doua ediþie
#InstaPuppets.

Atelier Laboratorul creativ,
coord. Andreea Melinescu, ora
18:00, Sala Studio

Joi, 21 martie - ZIUA
INTERNAÞIONALÃ A
MARIONETIªTILOR –
UNIMA

Spectacol - Puiul de Om din
Cartea Junglei, ora 10:30

Porþi Deschise la electroCo-
libri, orele 11:00 - 18:00

Expoziþie de fotografie #In-
staPuppets - ediþia a II - a, orele
11:00 - 18:00, Sala Studio

Atelier Poveste de hârtie, co-
ord. Andreea Stoica, ora 18:00,
Sala Studio

Vineri, 22 martie
Porþi Deschise la electroCo-

libri, orele 11:00 - 18:00
Expoziþie de fotografie #In-

staPuppets - ediþia a II - a, orele
11:00 - 18:00, Sala Studio

Atelier Lumea piticilor, co-
ord. Laura Pumnea, ora 18:00,
Sala Studio

Sâmbãtã, 23 martie
Porþi Deschise la electroCo-

libri, orele 11:00 - 18:00
Expoziþie de fotografie #In-

staPuppets - ediþia a II - a, orele
11:00 - 18:00, Sala Studio

Spectacol ”Frumoasa din pã-
durea adormitã”, ora 18:00

Duminicã, 24 martie
Spectacol ”Sarea în bucate”,

ora 11:00
Expoziþie de fotografie #In-

staPuppets - ediþia a II - a, orele
10:00 - 12:00, Sala Studio

Competiþia Tinereþii, proba de
teatru, organizator DJST Dolj,
ora 13:00

Luni, 25 martie
Porþi Deschise la electroCo-

libri, orele 11:00 - 18:00
Expoziþie de fotografie #In-

staPuppets - ediþia a II - a, orele
11:00 - 18:00, Sala Studio

Atelier Poveste de hârtie, co-
ord. Andreea Stoica, ora 18:00,

Sala Studio

Marþi, 26 martie
Porþi Deschise la electroCo-

libri, orele 11:00 - 18:00
Expoziþie de fotografie #In-

staPuppets - ediþia a II - a, orele
11:00 - 18:00, Sala Studio

Atelier Poveste de hârtie, co-
ord. Andreea Stoica, ora 18:00,
Sala Studio

Miercuri, 27 martie -
ZIUA MONDIALÃ
A TEATRULUI – ITI

Spectacol - Puiul de Om din

Cartea Junglei, ora 10:30
Porþi Deschise la electroCo-

libri, orele 11:00 - 18:00
Expoziþie de fotografie #In-

staPuppets - ediþia a II - a, orele
11:00 - 18:00, Sala Studio

Atelier Lumea piticilor, co-
ord. Laura Pumnea, ora 18:00,
Sala Studio

PREÞ BILET / ATELIER : 10
LEI

Expoziþia #InstaPuppets se
poate vizita în perioada 20 mar-
tie - 20 aprilie 2019, de luni
pânã sâmbãtã, orele 11:00 -
18:00, iar duminica în interva-
lul 10:00 - 12:00. Intrarea este
liberã!
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L
eul a avut o evoluþie agi-
tatã în perioada analiza-
tã, în special pe pieþele

internaþionale, unde euro a
testat pragul de 4,78 lei. Indi-
cii ROBOR ºi-au întrerupt miº-
carea descendentã ºi au reîn-
ceput sã creascã.

Se pare cã banca centralã a
intervenit discret în piaþã, pen-
tru a nu permite depãºirea ma-
ximului istoric de 4,7648 lei,
atins în 21 ianuarie. Pe acest
fond, cursul euro a urcat de la
4,7516 la 4,7640 lei.

La sfârºitul perioadei, media
a fost stabilitã la 4,7525 lei,
într-o ºedinþã în care tranzac-
þiile s-au realizat între 4,752 ºi
4,756 lei.

Leul a primit o gurã de oxi-
gen vinerea trecutã, dupã ce
agenþia de rating Standard &
Poor’s ºi-a menþinut perspec-
tiva privind datoria României
la data stabilã, nivel calculat în
urmã cu circa cinci ani. Rea-
mintim cã anunþul S&P a fost
amânat cu douã sãptãmâni la
cererea guvernului.

Deficitul de valutã din piaþã
se menþine la cote mari, pu-
nând astfel presiune pe curs.
Conform BNR, contul curent
al balanþei de plãþi a înregis-
trat un deficit de 114 milioane
euro în ianuarie, de 16,3 ori
mai mare faþã de cel înregis-
trat în prima lunã din 2018.
Aceastã veste vine dupã cea de
sãptãmâna trecutã, când INS a
anunþat cã deficitul comercial
a avansat în ianuarie cu 62%
la 1,26 miliarde de euro.

Media dolarului american a
avut o evoluþie descendentã,
coborând de la 4,2215 la 4,1872
lei, când cotaþiile din piaþã au

14
ECONOMIE

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.

fluctuat între 4,184 ºi 4,205 lei.
Moneda elveþianã a fluctuat

pe pieþele internaþionale între
1,131 ºi 1,139 franci/euro, iar
media de la finalul intervalu-
lui a fost stabilitã la 4,1854 lei.

Preþul gramului de aur a
crescut la sfârºitul perioadei la
176,0154 lei, în timp ce valoa-
rea unciei de aur se situa pe
pieþele internaþionale specia-
lizate la aproape 1.300 dolari.

Dobânzile interbancare au
reînceput sã creascã, dupã câ-
teva sãptãmâni în care direc-
þia a fost una de scãdere, fiind
atinse minime ale ultimei luni.

La sfârºitul intervalului, in-
dicele la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majo-
ritatea creditelor în lei, a cres-
cut de la 3,06 la 3,09%, mini-
mul ultimei luni, iar cel la ºase
luni, folosit la calcularea rate-
lor la creditele ipotecare, a ur-
cat de la 3,27 la 3,29%.

Indicele ROBOR la nouã
luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtitã la creditele
atrase de cãtre bãncile comer-
ciale de la alte bãnci, a cres-
cut de la 3,41 la 3,44%, iar cel
la 12 luni de la 3,47 la 3,50%.

Lipsa unui acord comercial
între SUA ºi China, dupã amâ-
narea unei întâlniri între pre-
ºedinþii Trump ºi Xi, a provo-
cat deprecierea monedei de la
1,1245, la începutul perioadei,
la 1,1360 dolari/euro, la fina-
lul ei.

Indicele bitcoin calculat de
Bloomberg se menþinea la fi-
nalul perioadei în jurul valo-
rii de 3.950 dolari.

Analiza cuprinde
perioada 12 – 18 martie
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Euro pregãteºte trecerea
la 4,78 lei

Arhiepiscopia Râmni-
cului organizeazã cu
binecuvântarea Înalt-
preasfinþitului Pãrinte
Varsanufie, Arhiepi-
scopul Râmnicului,
vineri, 5 aprilie 2019,
în Sala Consiliului
Judeþean Vâlcea,
începând cu ora
18:00, o conferinþã
duhovniceascã susþi-
nutã de cãtre Preacu-
viosul schimonah
Damaschin, de la
Mãnãstirea Grigoriu
din Sfântul Munte
Athos, cu tema Cura-
jul mãrturisirii Mântui-
torului Hristos astãzi.

A
rhiepiscopia Râmnicu-
lui organizeazã pe tot
parcursul Postului Mare

o serie de întâlniri ziditoare de
suflet cu diferite personalitãþi

Preacuviosul schimonah
Damaschin Grigoriatul
va susþine o conferinþã

duhovniceascã în
Arhiepiscopia Râmnicului

ale vieþii duhovniceºti. 
Prima conferinþã duhovni-

ceascã din postul acesta îl are ca
invitat pe Preacuviosul schimo-
nah Damaschin, de la Mãnãsti-
rea Grigoriu din Sfântul Munte
Athos, cu tema Curajul mãrturi-
sirii Mântuitorului Hristos astãzi.
De la mãrturisirea în Africa vrã-

jitorilor la experienþa duhovni-
ceascã aghioritã, ºi va fi organi-
zatã vineri, 5 aprilie 2019, înce-
pând cu ora 18:00, în Sala Con-
siliului Judeþean Vâlcea, intrarea
fiind liberã.

Schimonahul Damaschin Gri-
goriatul este un pãrinte grec care
i-a întâlnit pe Pãrintele Dumitru
Stãniloae, Pãrintele Paisie Ola-
ru, Pãrintele Cleopa Ilie, Pãrin-
tele Dionisie Ignat, Pãrintele

Petroniu Tãnase º.a. A învãþat
singur limba românã ºi a tãlmã-
cit în limba greacã scrieri ale
Sfântului Ioan Iacob Hozevitul
ºi alte zeci de volume din spiri-
tualitatea româneascã.

De mai bine de douãzeci de
ani, merge câteva luni pe an în
Africa unde îl mãrturiseºte pe
Hristos în Congo, Burundi,
Rwanda, Zair etc. A tradus
foarte multe scrieri duhovni-
ceºti ºi cãrþi de cult în swahili,
a sprijinit zidirea de biserici,
construirea de spitale, ºcoli,
orfelinate etc.

„Omul sã aibã fricã de Dum-
nezeu. Cã nu ºtim: trãim sau
murim. Sfinþii Pãrinþi spun aºa:
Dumnezeu nu vrea sã ne judece
pentru pãcatele noastre – pentru
cã toþi suntem pãcãtoºi ºi El pen-
tru noi, cei pãcãtoºi, a venit în
lume, nu pentru cei drepþi. Ni-
meni nu este fãrã de pãcat. ªi El
ºtie asta. Dar Dumnezeu ne va
judeca pentru nepocãinþa noas-
trã ºi nu pentru pãcate. Pentru cã
nu vrem sã ne pocãim, pentru
aceasta vom fi judecaþi” (Da-
maschin Grigoriatul).

 
Sursa: Arhiepiscopia

Râmnicului
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

pune, orice amical duce spre
oficial. Debutul României în
preliminariile CE 2020, în afa-
rã de punctele puse în joc, mai
are o mizã, în premierã. Uria-
ºã! Þara noastrã este coorgani-
zatoare, componenþa grupelor
CE 2020 va fi extrasã din urne
la Bucureºti. Ar fi culmea ca din
urne sã lipseascã tocmai bila cu
numele României pe bileþel. ªi
aºa milioanele de conaþionali
de-ai lui Burleanu dau semne de
rãzvrãtire generalã dintr-un
motiv sau altul, politic ºi social.
La ultima strigare, campioana ºi
echipele participante în Europa
League s-au întors din Europa
cu coada între picioare. Ultimul
nume care ne-a râs în nas e Du-
delange. Întâmplãtor, la dubla
cu pricina, mã aflam la 20 de
kilometri de Luxemburg, de
unde ai noºtri fãceau plinul,
benzina fiind acolo mai ieftinã
decât în Belgia. Nu vã detaliez
ce exhibau canalele de televi-
ziune. „Vreau ºase puncte cu
Suedia ºi Feroe” are în ea rezo-
nanþa unui ordin la cald. Din
Grupa F cu Spania, Suedia,
Norvegia, România, Insulele
Feroe ºi Malta, se calificã pri-
mele douã clasate. Oricât am
forþa lucrurile de partea noastrã
ºi a altora ca noi, Spania nu poa-
te rata calificarea. Pentru locul
celãlalt se vor lupta România,
Suedia ºi Norvegia. O victorie
pe Friends Arena ar fi un înce-
put promiþãtor în perspectiva
degustãrii preliminariilor, care
se vor întinde, cât un continent
al nãdejdii, între 23 martie, în
Suedia, ºi 18 noiembrie, în Spa-
nia.

C
osmin Contra a porun-
cit: „Vreau ºase puncte
cu Suedia ºi Feroe”. La

persoana întâi singular, la per-
sonalul domnesc. E adevãrat,
bilanþul cu Suedia e dãtãtor de
speranþe, nimic în plus, nimic în
minus (în afara golaverajului).
Nu conteazã cã naþionala lui
Janne Andersson (1-0 ºi 0-0 cu
Italia în preliminarii) a partici-
pat la Mondialul din Rusia. Nu
conteazã nici cã ai lor sunt de
gãsit pe la AS Roma, Werder
Bremen, Feyenoord, Sampdoria
sau Bologna. Trebuie sã ieºim
din complexul ãsta de inferio-
ritate, câtã vreme ai noºtri se pot
lãuda cu Nantes, Standard Lie-
ge, Sparta Praga, Palermo sau
New York City. Plus, din inte-
rior, cu CFR Cluj, CSU Craio-
va, FCSB ºi Viitorul – câte 2
jucãtori, Dinamo - 1. Restul de
9 echipe care întregesc Liga I
Betano nu contribuie cu nicio
gheatã la naþionala României.
Nu întotdeauna socoteala de la
firul ierbii se potriveºte cu ta-
bela de marcaj ºi pe acest viciu
de aritmeticã simplã se bazeazã
ºi Napoleon al nostru. Unul din
exemple îl aveþi mai sus. În re-
turul de la Milano, adevãrata
Italie, cu betonul ei de manual,
a fost Suedia. Pe Friends Arena
din Stockholm, Contra le cere
lui Mitriþã ºi Rãzvan Marin sã-
i spargã pe nordici în douã. Tre-
cutul apropiat îl susþine pe Cos-
min, care, la rândul sãu, îi sus-
þine pe-ai sãi. La 27 martie
2018, pe New „Ion Oblemen-
co”, România bãtea Suedia cu
1-0, gol Dorin Rotariu. Nu se
pune, era doar amical. Ba se

Contra a pus gând rãu
Suediei
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Secþia de etnografie a
Muzeului Olteniei Craiova,
cu sprijinul Consiliului Ju-
deþean Gorj ºi al Consiliu-
lui Judeþean Dolj, în parte-
neriat cu Muzeul Judeþean
Gorj „Alexandru ªtefules-
cu”, organizeazã, miercuri,
20 martie 2019, începând cu
ora 12.00, vernisajul expo-
ziþiei itinerante „Gorjul is-
toric ºi pitoresc”, demers
cultural dedicat Zilei Olte-
niei, 21 martie. 

E
xpoziþia temporarã
„Gorjul istoric ºi pito-
resc” reprezintã deo-

potrivã un omagiu adus dis-
tinsului dascãl Alexandru ªte-
fulescu ºi o valorizare a pa-
trimoniulului Muzeului Jude-
þean Gorj, un moment de bu-

curie pentru gorjenii ºi oltenii
de pretutindeni, cu ocazia Zilei
Olteniei. 

Aducând în atenþia publicu-
lui craiovean secvenþe memo-
rabile ale istoriei Gorjului
printr-o prezentare mixtã, ine-
ditã, îmbinând diferite domenii
culturale într-un mod armonios,
bine documentat ºi cu o mare
capacitate de sugestie, expozi-
þia temporarã evocã în Cetatea
Bãniei microcosmosul þãranului
gorjean, transpus cu grijã prin
îmbinarea obiectului muzeal cu
fotografia tematicã.

De la frumuseþile naturale,
ale cãror taine au fost temeinic
descifrate de geologul I. P. Voi-
teºti, pânã la diversitatea portu-
lui popular ºi continuitatea
ocupaþiilor, mergând din vechi-
me (perioada romanã) cãtre

meºteºugarii ºi artiºtii zile-
lor noastre, povestea expo-
ziþionalã este, pe alocuri,
strãbãtutã de fiorul unor per-
sonalitãþi istorice, precum:
Gheorghe Magheru, Tudor
Vladimirescu, Ecaterina Te-
odoroiu, Arethia Tãtãrescu
sau artistice: Iosif Keber,
Constantin Brâncuºi. 

De asemenea, expoziþia
temporarã va evoca una din-
tre cele mai importante perso-
nalitãþi ale Gorjului, în a doua
jumãtate a secolului al XIX-
lea ºi începutul secolului al
XX-lea, institutorul ºi istori-
cul Alexandru ªtefulescu, al
cãrui nume este legat de înfiin-
þarea Muzeului Gorjului, dar
ºi de cea mai importantã mo-
nografie, sugestiv intitulatã
„Gorjul istoric ºi pitoresc”.
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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 turiºti-
lor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.

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.

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

+40350525060

Pensiunea SivaPensiunea SivaPensiunea SivaPensiunea SivaPensiunea SivaPensiunea SivaPensiunea SivaPensiunea SivaPensiunea SivaPensiunea SivaPensiunea SivaPensiunea SivaPensiunea SivaPensiunea SivaPensiunea SivaPensiunea SivaPensiunea Siva

P
ub

li
ci

ta
te

P
ub

li
ci

ta
te

P
ub

li
ci

ta
te

A
nsamblul folcloric
„Maria Tãnase” pre-
zintã joi, 4 aprilie

2019, de la ora 19:00, la sala
Teatrului Naþional „Marin So-
rescu” din Craiova, spectaco-
lul «Trecu’ anu’ cu olteanu’».

Soliºtii: Niculina Stoican,
Mariana Ionescu Cãpitãnescu,
Petricã Mîþu Stoian, Constan-
tin Enceanu, Marius Mãgurea-
nu, Lavinia Bîrsoghe, Liliana
Popa, Manuela Motocu, Aneta
ªiºu, Cristian Bãnãþeanu, Ciri
Mayer ºi Liviu Dicã, împreunã
cu orchestra ºi dansatorii An-
samblului folcloric „Maria Tã-
nase”, au pregãtit un spectacol
cu obiceiuri de la Bobotaie la
Constandinul puilor.

Scenariul ºi regia spectaco-
lului sunt semnate de conf.
univ. dr. habil. Gabriela Rusu
Pãsãrin.

Conducerea muzicalã, Nico-
lae Drãghia. Coregrafia, Ionel
Garoafã.

Biletele se gãsesc la agenþia
teatrului ºi la sediul ansamblu-
lui, din strada Criºului nr. 9.

Preþul unui bilet este de 40
lei. Pentru pensionari, studenþi
ºi elevi preþul unui bilet este de
20 lei.
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Marþi, 19 martie, s-au
tras la sorþi partidele
din sferturile de
finalã ale Cupei
României Fan Cou-
rier la handbal femi-
nin.

S
CM RM. VÂLCEA va
juca pe teren propriu
cu CSM GALAÞI.

Câºtigãtoarele meciurilor din
sferturi se calificã la Final
Four-ul Cupei. Partidele din
sferturile de finalã vor avea loc
în weekendul 30-31 martie.

Cupa României Fan
Courier: SCM Rm Vâlcea

întâlneºte CSM Galaþi
Între timp, trei jucãtoare ale

SCM Râmnicu Vâlcea au fost
convocate la echipa naþiona-
lã de senioare A, lot care va
participa la turneul Golden
League (21-24 martie, Fran-
þa), a anunþat clubul vâlcean.
Cele trei sunt Yulia Duman-
ska, Cristina Florica ºi Ralu-
ca Bãcãoanu.

Program meciuri România:
21 martie, ora 21.30: Fran-

þa - România
23 martie, ora 18.00: Nor-

vegia - România
24 martie, ora 16: Danemar-

ca - România
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