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2 Vâlcea: Pârtia Vidra,

ACTUALITATE

Ministerul Turismului a încheiat finanþarea domeniului
schiabil de la VidraVoineasa, judeþul
Vâlcea. Ministrul
turismului, Bogdan
Trif, a inspectat
recent stadiul proiectului Transalpina
Ski Resort, prilej cu
care a anunþat ºi
plata ultimei tranºe
necesare finalizãrii
acestuia. Pânã la
decontare, pârtia
rãmâne sub sechestru instituit de mai
mult timp de cãtre
constructor, firma
ACOMIN Deva, din
cauza unei datorii de
circa 50.000 de lei
plus penalitãþi.

aflatã sub sechestru,
a primit ultima finanþare

lile cu personalul, mentenanþa ºi exploatarea pârtiei
ajung la circa trei miliarde
lei lunar. Care va fi viitorul
acestei investiþii aflate întrun cadru natural fabulos rãmâne, deocamdatã, un mare
semn de întrebare.

Vâlcea are mai
multe proiecte
incluse în
masterplanul
investiþiilor
în turism

de Marielena Popa

B

ogdan Trif a anunþat
cã ministerul pe care
îl conduce a iniþiat
procedurile pentru plata ultimei tranºe necesare proiectului de la Vidra-Voineasa, în
valoare de 1,075 milioane de
lei. Pentru Transalpina Ski
Resort, statul a plãtit în total
106 milioane de lei.
„Din acest moment, ministerul s-a achitat de orice obli-

gaþie financiarã, este rândul
autoritãþilor locale sã finalizeze construcþiile în aºa fel încât
Voineasa sã devinã ceea ce am
sperat cu toþii, un domeniu
schiabil de care sã se bucure
turiºtii, în condiþii de siguranþã ºi confort. Am deblocat un
proiect început în urmã cu 10
ani, este o investiþie mult prea
importantã pentru a o lãsa în

acelaºi stadiu în care am gãsito, pierdutã printre responsabilitãþi aruncate de la unii la alþii. Important este cã din sezonul viitor turiºtii vor avea la
dispoziþie o pârtie modernã, cu
tot confortul de rigoare, de la
parcare la tot felul de activitãþi de agrement”, a declarat
ministrul Bogdan Trif la Voineasa.

Pârtia rãmâne
pe mâinile
neputincioase
ale Consiliului
Local Voineasa
Acomin, care este administrator al domeniului schiabil, ar
urma sã primeascã restanþa de
50.000 lei plus penalitãþi aferente la finalul sezonului, spune primarul comunei Voineasa, Gabriel Nãstãsescu. Dupã
încheierea socotelilor cu Acomin, firmã specializatã nu numai în construcþia de pârtii, ci
ºi în administrarea lor, Transalpina Ski Resort rãmâne pe
mâinile Consiliului Local al
comunei Voineasa, beneficiara lucrãrii. Care nu are personal specializat ºi nici bani pentru a face faþã unui obiectiv atât
de complicat. Numai cheltuie-

Cu ocazia vizitei de la
Voineasa, ministrul turismului s-a întâlnit ºi cu autoritãþile locale din judeþul Vâlcea pe tema investiþiilor în
infrastructura turisticã. Judeþul Vâlcea are mai multe
proiecte incluse în masterplanul investiþiilor în turism
care vizeazã, printre altele,
dezvoltarea facilitãþilor balneare din oraºul Bãile Olãneºti, construcþia unui parc
de agrement în zona captãrii izvoarelor din Cãlimãneºti, amenajarea unui camping în Horezu ºi un parc de
aventurã în staþiunea Voineasa.
Cu acest prilej, Bogdan
Trif a cerut autoritãþilor locale sã facã demersurile necesare pentru depunerea documentaþiei necesare obþinerii fondurilor de la minister, în condiþiile în care a
simplificat, în cursul anului
trecut, condiþiile de accesare a finanþãrilor prin reducerea documentaþiei necesare doar la nivel de studiu de
fezabilitate.

Bogdan Trif la Voineasa
AGRO OLTENIA, cel mai important eveniment expoziþional din
Oltenia dedicat agriculturii ºi industriei alimentare, aflat la cea dea III- a ediþie, se va desfãºura la Craiova, pe parcursul a trei zile, în
perioada 11-13 octombrie 2019, la Centrului Multifuncþional.
Târgul AGRO OLTENIA va fi un important loc de întâlnire pentru fermieri, specialiºti, manageri ºi autoritãþi din domeniul agriculturii ºi industriei alimentare. Acest eveniment va oferi expozanþilor o oportunitate unicã de a-ºi pune în valoare produsele,
tehnologiile ºi proiectele de dezvoltare. Târgul se adreseazã atât
marilor producãtori agricoli cât ºi microfermelor, gospodãriilor
þãrãneºti active, producãtorilor de produse alimentare tradiþionale
ºi þãrãneºti, entitãþilor non-agricole din mediul rural, precum ºi
agricultorilor pasionaþi.
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Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apã ºi apã
uzatã în judeþul Dolj,
în perioada 2014-2020,
a trecut la vot în CJ
Dolj ºi CLM Craiova,
primele din cele 23 de
foruri legislative care
îºi dau girul pentru
urnirea proiectului cu
finanþare europeanã.
Aleºii judeþeni ºi cei
municipali au aprobat
studiul de fezabilitate
ºi indicatorii tehnicoeconomici ai proiectului ce prevede investiþii de peste 400 de
milioane de euro în
reþeua de apã ºi canalizare din judeþ, jumãtate din sumã revenind municipiului
Craiova.
de Nicuºor Fota

Î

n privinþa Consiliului Judeþean Dolj, acestuia îi revine o cotã de peste 61 de milioane de lei din întregul proiect
(din care 51,4 milioane de lei
cheltuieli eligibile ºi 9,7 milioane de lei cheltuieli neeligibile),
administraþia judeþeanã urmând
sã participe la costurile totale cu
suma de 1,2 milioane de lei,
potrivit hotãrârii adoptate de
consilierii judeþeni. Preºedintele
CJ Dolj, Ion Prioteasa, a detaliat în ºedinþa de plen nivelul investiþiilor prognozate pentru untãþile administrativ- teritoriale
implicate în proiect. “Acest proiect este cel mai mare proiect pe
care l-a avut vreodatã judeþul
Dolj, adicã un proiect care ajunge la 445 milioane de euro. Ne
apropiem de final ºi dupã ce
toate cele 23 de UAT-uri vor da
o hotãrâre de consiliu, credem
cã sãptãmâna viitoare va fi momentul când vom semna contractul pentru acest mare proiect. Vom avea o aducþiune de
apã de la Isvarna de 96 de kilometri ºi vom avea reparaþia conductei vechi, de 28 kilometri.
De asemenea, 23 de localitãþi
din judeþul Dolj beneficiazã de
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te cu procente cuprinse între 4
la sutã ºi 15 la sutã. Excepþie
face anul 2020, când nivelul tarifelor este programat sã stagneze, iar cea mai abruptã majorare este prevãzutã pentru anul
în curs, când sunt prevãzute
majorãri de tarif de 7 la sutã la
alimentarea cu apã ºi 15 la sutã
la canalizare.

Craiova, cotã
de cofinanþare
de 25 de milioane
de lei

Vot în cascadã
pentru Izvarna II
apã. Pot sã vã spun cã municipiul Craiova va avea 222 milioane de euro, comuna Cârcea
8,7 milioane, comuna Malul
Mare 4,9 milioane, Bucovãþ 3,2
milioane, Breasta 5,5 milioane,
Gherceºti 6,3 milioane, Mischii
4,9 milioane, Iºalniþa 1,7 milioane, ªimnicu de Sus 6,1 milioane, Coþofenii din Dos 2,1
milioane, Maglavit 11,2 milioane de euro, Calafat 9,8 milioane, Poiana Mare 7,9 milioane,
Bãileºti 1,1 milioane, Dãbuleni
8,9 milioane ºi Consiliul Judeþean 10,8 milioane de euro”, a
spus Prioteasa.

Drum lung,
cu „opinteli” ºi
scumpiri pe parcurs,
pentru apã de izvor
la robinet
ªeful CJ Dolj spune cã imple-

mentarea proiectului ar asigura
mare parte din necesitãþile judeþului în materie de alimentare cu apã ºi canalizare, avertizând însã cã drumul e lung ºi
deloc gratuit. „Practic, noi vom
avea acoperit circa 59% din
populaþia totalã a judeþului Dolj
ºi vor beneficia aproape
400.000 de locuitori. Înainte de
1989, lumea s-a lãudat foarte
mult cu aducþiunea de apã de la
Izvarna, ca fiind una dintre cele
mai mari realizãri, dacã nu cea
mai mare. Acelaºi lucru probabil va fi ºi acum când Craiova
ºi celelalte localitãþi vor avea
apã de izvor, apã de la munte la
robinetele din casele fiecãruia.
Drumul este în continuare destul de lung. Drumul va însemna destul de multe opinteli pentru cã în continuare sunt bani de
plãtit, pentru cã în afarã de banii care vin de la Uniunea Europeanã, comunitãþile locale,

Consiliul Judeþean, Compania
de Apã în mod special, vor trebui sã facã eforturi deosebite,
sã-ºi obþinã bani, sã-ºi plãteascã aceste cofinanþãri”, a spus
Ion Prioteasa. Compania de Apã
Oltenia are de contribuit cu
aproape 40 de milioane de euro
la finanþarea proiectului cofinanþat din fonduri europene.
Societatea mizeazã pentru asigurarea fondurilor pe un împrumut BERD, la pachet cu un nou
plan de tarifare pentru urmãtorii ani, document aprobat, de
asemenea, în ºedinþele de plen
ale CJ Dolj ºi CLM. Acesta prevede majorarea anualã a tarifului perceput de companie pentru serviciile de alimentare cu
apã ºi canalizare. Astfel, din
2019 pânã în 2024, tariful pentru apa potabilã va creºte anual
cu procente cuprinse între 2 la
sutã ºi 7 la sutã, iar cel pentru
evacuarea ºi tratarea apelor uza-

În ceea ce priveºte municipiul reºedinþã de judeþ, Consiliul Local Craiova participã la
cofinanþarea proiectului, potrivit documentelor aprobate de
consilierii locali, cu suma de
21.175.169 lei cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilã a Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apã ºi apã uzatã din
judeþul Dolj în perioada 20142020 (pentru UAT Craiova de
1.058.758.438 lei) ºi suma de
3.966.290 lei reprezentând
cheltuieli neeligibile. Iatã ºi
cum aratã, pe scurt, investiþiile propuse pentru Craiova: reabilitare ºi extindere reþele de
apã ºi canalizare în zona est în
municipiul Craiova, în cadrul
cãruia se vor realiza investiþii
în urmãtoarele zone: Cartier
Valea Roºie, George Enescu,
Brazdã 1 Mai, Bariera Vâlcii,
Gârleºti-Drumul Muntenilor,
Plaiul Vulcãneºti, Craioviþa,
Rovine, Lãpuº Argeº; reabilitare ºi extindere reþele de apã
ºi canalizare în zona vest în
municipiul Craiova, în cadrul
cãruia se vor realiza investiþii
în urmãtoarele zone: Fãcãi, 3
strazi din cartierul Nicolae
Romanescu, Lascãr Catargiu,
Cartierul Mofleni, Cartierul
Brestei, Izvorul Rece, Rovine
II; reabilitare gospodãria existentã de apã Gârleºti, reabilitare rezervoare Bordei, Craiova; extindere staþia de pompare Bordei, Craiova; reabilitare
dren Gioroc, pavilion administrativ ºi laborator în GA Bordei; reabilitarea aducþiune
Iºalniþa-‘imnic; proiectare ºi
execuþie cãmine de branºamente, inclusiv achiziþie ºi
montare apometre în municipiul Craiova - 23.446 buc.;
reabilitare staþie de clorinare ºi
amenajare incintã captare Izvarna; reabilitare ºi extindere
conducta aducþiune Izvarna –
Craiova fir II.
17 - 23 aprilie 2019
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Daniela Oteºanu,
deputat PSD de Vâlcea, a declarat cã
Guvernul a adoptat un
program de tip pasarela care prevede cã
5% din totalul posturilor specifice personalului contractual din
instituþiile publice vor
fi atribuite, în mod
exclusiv, tinerilor
dezavantajaþi, pentru
o perioadã de 24 de
luni.
de Marielena Popa

P

otrivit Danielei Oteºanu, programul urmãreºte integrarea pe piaþa
muncii a tinerilor dezavantajaþi,
pentru ca aceºtia sã capete experienþe, competenþe ºi abilitãþi
care vor putea fi valorificate
ulterior în mediul privat.
„Locurile de muncã din sec-

Daniela Oteºanu
17 - 23 aprilie 2019

torul public pot fi oferite temporar tinerilor dezavantajaþi pentru
a dobândi «abilitãþi transferabile» în joburile din sectorul privat. Guvernul va finanþa 10.000
de contracte de muncã pentru o
perioadã de 24 de luni (în sectorul public, la nivel local) în sistemul pasarela.
Sunt vizaþi tineri cu vârste între 16 ºi 26 de ani, care nu au o
vechime în muncã mai mare de
12 luni, care fie se aflã în sistemul de protecþie a copilului sau
provin din acesta, fie au cel puþin un copil în întreþinere”, a declarat aceasta.
La finalul celor 24 de luni,
contractul individual de muncã
înceteazã de drept, iar postul va
putea fi ocupat de o altã persoanã aflatã într-o situaþie similarã.
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Deputatul Daniela Oteºanu:
„Tinerii dezavantajaþi pot fi
angajaþi timp de 24 de luni
în instituþiile publice locale”

www.indiscret.ro

Colegiul Naþional „Carol I”, preluat de Compania Naþionalã de Investiþii, ºi cartierul de locuinþe de pe strada Caracal, preluat de Agenþia
Naþionalã pentru Locuinþe, sunt lucrãri de
reabilitare, respectiv continuare a construcþiei,
asumate de Guvernul României ºi de Partidul
Social Democrat. Dupã cum a explicat deputatul PSD de Dolj, Eliza Peþa-ªtefãnescu, aceste
douã proiecte sunt douã dintre cele mai mari de
care va beneficia Bãnia, cu bani de la guvern.
Totodatã, ele reprezintã ºi dovada cã municipiul
este bine reprezentat la nivel central.

C

olegiul Naþional „Carol
I”, simbol al învãþãmântului craiovean ºi
naþional, urmeazã sã fie reabilitat prin programele CNI. Deºi
lucrãrile nu au fost scoase încã
la licitaþie, întârzierea este întemeiatã: ministrul dezvoltãrii,
Daniel Suciu, a explicat, în vizita fãcutã la Craiova, cã vechiul
proiect va fi actualizat cu corpul
de clãdire care nu fusese inclus
pentru reabilitare, astfel cã întregul colegiu, monument istoric,
va beneficia de reabilitare.
„Bucuria de a afla acest lucru
a fost cu atât mai mare cu cât
am absolvit studiile acestui colegiu ºi sunt convinsã cã fiecare absolvent se gândeºte cu drag
la perioada liceului ºi la profesorii care ne-au format caracterul. Dincolo de asta, efortul financiar al statului român pentru reabilitarea acestei instituþii
de prestigiu este cu atât mai
mare cu cât, fãrã clãdirea inclusã recent în proiect, costurile se
ridicau la 83 de milioane de lei.
Nu pot decât sã aplaud aceastã
decizie ºi þin sã menþionez cã
fãrã insistenþele colegilor mei
parlamentari ºi, mai ales, ale
senatorului Claudiu Manda,
colegiul nu ar fi putut beneficia
de aceste lucrãri complexe”, a
explicat deputatul PSD de Dolj,
Eliza Peþa-ªtefãnescu.
Un alt proiect preluat de Guvernul României este cel al cartierului de locuinþe de pe strada
Caracal. Investiþia, începutã de
Lia Olguþa Vasilescu, nu a putut fi încheiatã, din pãcate, din
cauza problemelor financiare
ale firmei chineze ce obþinuse
contractul de lucrãri. Acum,
proiectul va fi dus la bun sfârºit
www.indiscret.ro

de cãtre ANL, informaþii despre
locuinþele disponibile în cartier
fiind deja prezente pe site-ul
oficial m.anl.ro.
„Constant, pe piaþã este nevoie de locuinþe noi, iar asta se
întâmplã inclusiv în Craiova,
unde puterea de cumpãrare a
început sã creascã, odatã cu
majorarea veniturilor, fãcutã de
actuala guvernare. Este nevoie
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de un cartier construit ca la carte, cu preþuri corecte pentru
cumpãrãtor, aºa cum ºi-a dorit
ºi Lia Olguþa Vasilescu atunci
când a demarat acest proiect
pentru craioveni. Important este
cã investiþia se va face ºi cã oamenii se vor putea muta aici.
Zona este excelentã, liniºtitã, cu
acces la mijloacele de transport
în comun, aproape de Parcul
«Romanescu», ºi are un potenþial imens. Sper ca licitaþiile sã
îºi urmeze cursul ºi, cât mai curând, muncitorii sã poatã fi vãzuþi pe ºantier. Cele douã proiecte preluate de guvern sunt
dovada cã Bãnia existã la nivel
central ºi cã are oameni care se
preocupã de soarta ei”, a mai
punctat deputatul PSD de Dolj,
Eliza Peþa-ªtefãnescu.
Conform site-ului ANL, complexul va cuprinde 23 de clãdiri
pentru apartamente, unele cu
spaþii comerciale la parter, regimul de înãlþime fiind P+10E.
În interiorul complexului vor
exista un numãr total de 1.819
unitãþi locative, adicã 187 de
garsoniere, 1.035 de apartamente cu douã camere, 533 de apartamente cu trei camere ºi 64 de
apartamente tip penthouse.
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Eliza Peþa-ªtefãnescu, deputat
PSD de Dolj: „Colegiul «Carol I»
ºi cartierul de locuinþe, preluate
de guvern, sunt dovada cã
Bãnia existã la nivel central”
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de Virgil Dumitrescu

A

Cu drepturi depline

tât europenism cât românism ºi viþãvercea.
Orice altã paradigmã în
rostuirea alegerilor din 26 mai
pentru Parlamentul European
iese în decor. Asta trebuie sã
fie ºi în mintea experþilor de
clasã în politici europene, ºi în
mintea românului nu cu prea
multã carte, dar cu foarte multã ºi amarã, de ce nu ºi beneficã, experienþã de viaþã. Faptul
în sine cã existãm ca stat, în
rãspãrul atâtor încercãri ºi conjuraþii, este o minune. „Pe ce
te bazezi?”, interogaþia lui Moromete, patentatã de Marin
Preda, spune totul în proximitatea ºi valabilitatea argumentaþiei. De aceea, prea multã
vorbã sau învârtealã în jurul
cozii în ceea ce priveºte europarlamentarele riscã sã arunce
votul din 26 mai într-o zonã de
compromis. Noi aºa ºtim, cã
statutul României este – acela
ºi acesta – de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, de pe când s-a finalizat procesul de aderare la 1 ianuarie
2007. Dar încã din 2004, cu
ocazia Summitului de la Salonic, Uniunea Europeanã declara cã sprijinã acest obiectiv, aºa
cum l-a sprijinit ºi pe al altora.
Deplinãtatea drepturilor în speþã nu s-a ºtirbit cu nimic de 12
ani încoace, iar România nu a
încetat de a fi stat independent
ºi suveran, dupã cum nici Constituþia, legea fundamentalã, nu
s-a clintit din litera ºi spiritul
ei. Pe ici, pe colo, în detalii de
convergenþã juridicã, fireºte cã
i-ar mai trebui ºi ei niºte nituri.
ªi atunci? De unde euroscep-

ticismul vânturat de unii ºi de
alþii dupã cum bate vântul? A
te abþine sau a spune „nu” la o
decizie sau alta, cu impact în
întreg spaþiul european ºi prin
asta în fiecare din pãrþile lui
componente, nu înseamnã euroscepticism. Dupã cum a spune „da” cu toatã gura nu înseamnã neapãrat eurooptimism. De bine, de rãu, românii depãºesc procentual media
continentalã a încrederii în instituþiile UE, aºa cã numai un
nebun ar mai putea concepe cã
alþi nebuni uneltesc la Roexit
dupã îmbârligatul antecedent
Brexit. Istoria universalã, ca ºi
istoria României, ne învaþã un
lucru de cãpetenie: trãdãtorii au
viaþã scurtã, odatã expiraþi sunt
scoºi din schemã ca o mãsea
stricatã. Aceeaºi istorie, rãbdãtoare chiar ºi atunci când e despotic rescrisã, pânã la urmã îl
aºazã pe fiecare la locul cuvenit, binecuvântat sau infam.
Manipularea îºi face datoria
faþã de stãpâni. Reflexul de
„cârlig deºtept” al unei naþiuni
funcþioneazã ºi el: se prinde!
Indiferent de cine aruncã undiþa. Urât cuvânt, manipulare.
Din fondul principal de cuvinte a dispãrut unul incomparabil mai expresiv: minciuna. De
ce mã minþi?, întreba tatãl. De
ce mã minþi?, îºi întreba fãtuca
iubitul infidel. Azi, pãrintele e
manipulat de copilul necopt, iar
bãrbatul care calcã în strãchini
îºi manipuleazã jumãtatea. Iar
pe noi toþi ne manipuleazã,
popular ºi populist, manipulatorii cu vechi ºi mai noi atribute de serviciu.
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POLITICÃ

Deputatul Buican: „2.500 de
ºcoli nu au toalete conforme,
ministerele Finanþelor ºi
Educaþiei nu se þin de cuvânt”
Prin intermediul procedurii parlamentare a
întrebãrilor adresate
membrilor Guvernului,
preºedintele PNL
Vâlcea, deputatul
Cristian Buican, le-a
reamintit miniºtrilor
finanþelor ºi educaþiei
cã au trecut 2 luni de
la promisiunile acestora privind lansarea
unui program investiþional legat de dotarea
tuturor ºcolilor din
România cu toalete
moderne, însã nici
pânã acum acest
program nu a fost
lansat.

P

arlamentarul liberal
Cristian Buican i-a reamintit doamnei Ecaterina Andronescu cã încã de la începutul lunii februarie 2019 a
promis cã: „La începutul anului 2018, erau 2.600 de ºcoli
(cu toalete în curte), diferenþa
dintre 1.460 ºi 2.600 a fost
prinsã în programele PNDL I
ºi II. Ca urmare, ne-au mai rãmas acestea, pentru care, din
fericire, (...) avem bani în bu-

get, aºa încât sper sã fie ultima datã când discutãm despre
acest subiect. Acum încercãm
sã gãsim care este cea mai potrivitã formulã - probabil cã
cea mai bunã ar fi sã trimitem
banii la autoritãþile locale cu
aceastã destinaþie, fãrã posibilitatea sã schimbe destinaþia”.
De asemenea, ministrul finanþelor publice declara la dezbaterile privind adoptarea Legii
Bugetului de Stat pe anul 2019:
„Pot sã vã spun cã sunt încã
1.400 ºi ceva de ºcoli care sunt
în aceastã situaþie neplacutã.
Pânã la final de an este obligatoriu ca toate aceste ºcoli sã
nu mai aibã aceastã situaþie. ‘i
cum? Se vor aloca, am fãcut un
program care se lanseazã imediat, undeva la 10.000 de euro
va veni pe fiecare ºcoalã pentru a pune lângã ºcoala respectivã acele containere moderne
care sunt prevãzute cu partea
de baie”. În ciuda celor douã
declaraþii, detaliile programului anunþat cu surle ºi trâmbiþe
de cei doi miniºtri nu existã,
nicio primãrie ce administreazã ºcoli cu toaletã în curte nu a
primit bani de la Guvern pentru remedierea acestei probleme ºi nici nu a fost anunþatã sau
lansatã vreo licitaþie pentru

achiziþionarea containerelor
minune.
„Este inadmisibil ca în anul
2019 sã existe peste 2.500 de
unitãþi educaþionale care sã nu
aibã toaletã conformã. În fiecare an, guvernanþii promit remedierea acestei probleme grave ºi
de fiecare datã nu fac nimic.
inând cont de acest lucru, voi
face lunar presiuni pe guvernanþi sã aloce de urgenþã fonduri pentru a avea în toate ºcolile din România toalete moderne. Soluþia este simplã, se alocã fondurile necesare administraþiilor publice locale, cu destinaþie precisã, bani existã la
Ministerul Educaþiei ºi nu înþeleg de ce nu se urgenteazã. Dacã
s-ar aloca primãriilor bani acum
pentru acest lucru, s-ar face demersurile legale pânã în vacanþa de varã ºi lucrãrile de construcþie aferente pe perioada
vacanþei. ‘i astfel, la începutul
anului ºcolar 2019-2020 nu am
mai avea nicio ºcoalã din România fãrã toaletã conformã.
Repet, conform Legii Bugetului de stat pe anul 2019, bani
existã la Ministerul Educaþiei ºi
nu pot înþelege de ce nu sunt
distribuiþi”, a declarat preºedintele PNL Vâlcea, deputatul
Cristian Buican.
www.indiscret.ro

Vâlcea: pe 1 Mai se va
desfãºura competiþia
de ciclism Bike Fest
Damila Mãciuca
„În ziua de 1 Mai, în
localitatea vâlceanã
Mãciuca, se va desfãºura cea de-a VIII-a
ediþie a competiþiei de
ciclism Bike Fest
Damila Mãciuca.
Competiþia organizatã
de Damila în parteneriat cu Fundaþia Dumitru Drãghicescu este
înscrisã în calendarul
competiþional al Federaþiei Române de
Ciclism”, potrivit unui
anunþ al companiei
Damila.

L

a aceastã ediþie se vor
desfãºura 2 curse: cursa
MTB - 65 km, cu start din
Drãgãºani la ora 10:00 ºi cursa
de ºosea – 35 km, cu start din
comuna Mãciuca la ora 10:30.
Ambele curse vor avea punctul
de sosire în comuna Mãciuca,
localitatea unde societatea Damila îºi are sediul social.

Dan Niþu:
„Participarea la
aceastã competiþie
nu implicã nicio taxã
de participare,
ci numai entuziasm
ºi bunã dispoziþie”
„Competiþia de ciclism Bike
Fest Damila Mãciuca are drept
scop promovarea unui stil de
viaþã sãnãtos, reducerea inegalitãþilor sociale dintre mediul
rural ºi mediul urban, precum
ºi punerea în valoare a farmecului podgoriilor Drãgãºani ºi
a zonelor rurale adiacente Drãgãºaniului. De aceea, participarea la aceastã competiþie nu implicã nicio taxã de participare,
ci numai entuziasm ºi bunã dispoziþie”, a declarat Daniel Remus Niþu - director general Damila.
Organizatorii aºteaptã participarea a peste 250 de iubitori de
ciclism, de toate vârstele, profesioniºti ºi amatori, din judeþele Vâlcea, Olt, Gorj, Argeº,
Ilfov, Prahova ºi nu numai.
Înscrierile se pot face pe siteul damila.ro sau pe pagina de
facebook a evenimentului.
www.indiscret.ro

Câºtigãtorii
vor fi premiaþi
Primii trei clasaþi la categoria OPEN vor primi premii în
bani ºi în produse destinate cicliºtilor, iar câºtigãtorii curselor pe categorii de vârste ºi sex
vor primi premii speciale, oferite de organizatorii ºi sponsorii ediþiei.
„Avem în cadrul companiei
Damila angajaþi care se înscriu
la cursele din cadrul Bike Fest
ºi avem angajaþi care revin ca
voluntari de la o ediþie la alta ºi
participã activ la organizarea
acestei competiþii. În mare parte, succesul în creºtere al Bike
Fest Damila Mãciuca li se datoreazã ºi le mulþumim ºi pe
aceastã cale pentru generozitatea ºi implicarea de care dau
dovadã. Aceºtia îºi doresc sã fie

o sursã de inspiraþie pentru comunitatea în care trãiesc ºi muncesc ºi, credem noi, o fac cu
succes”, a declarat Olivia Dobra - manager HR Damila.
Înscrierile se fac la tel.
0724.060.201 sau pe site-ul damila.ro ºi pagina de facebook a
evenimentului.
Damila este unul dintre cele
mai importante branduri româneºti în industria materialelor de
construcþii. Damila este producãtor de plasã sudatã pentru fundaþii, plasã sudatã pentru împrejmuiri, þigla metalicã Rodach
ºi important procesator de oþel
beton. Activitãþile de responsabilitate socialã ale Damila urmãresc dezvoltarea durabilã a
comunitãþii în care compania îºi
desfãºoarã activitatea, fiind, în
general, direcþionate cãtre culturã, sport ºi mediu.
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ACTUALITATE
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EUSTAÞIU GREGORIAN
(n. 30 noiembrie 1930 - d. 16 aprilie 2019)

C

olegii ºi prietenii de
la Teatrul pentru copii ºi tineret „Colibri” Craiova anunþã cu
tristeþe despãrþirea de Eustaþiu Gregorian, pictor - scenograf al acestei instituþii mai
bine de 30 de ani, personalitate internaþionalã a scenografiei, creator de stil ºi estetici în teatrul românesc de
animaþie, reper de dãruire
profesionalã ºi umanã.
Distins cu numeroase premii ºi medalii pentru scenografie ºi picturã, membru în
juriile unora din cele mai importante festivaluri internaþionale de teatru pentru copii
ºi tineret, Eustaþiu Gregorian
rãmâne artistul unei lumi care
inspirã ºi cultivã sublimul în
artã. Numele sãu se regãseºte pe afiºele a sute de spectacole din þarã ºi strãinãtate, titluri ale literaturii române ºi
universale, care aduc public
numeros în sãlile de teatru.
„Imaginativul” Eustaþiu
Gregorian, dupã spusele criticului Valentin Silvestru, a
îmbogãþit prin creaþia sa universul cultural craiovean,
notorietatea sa fiind voce
pentru Craiova ºi cultura
acestui oraº peste tot în lume.
„Cred cã majoritatea pãpuºarilor din þarã sunt de acord
cu mine cã pãpuºile lui Gregorian au un stil propriu: nu
se confundã, nu pot fi înstrãinate. Tehnicile ºi intervenþiile
lui se lasã (ºi sunt copiate sau
„împrumutate”), stilul lui rãmâne inalienabil, ca o parafã,
ca o iscãliturã chinezeascã
ascunsã.” (I.D. Sîrbu, „Între
Scylla ºi Carybda”, 1980)
Mare scenograf român, aºa
cum este amintit în Dicþionarul Teatrului de Animaþie,
Pãpuºi ºi Marionete din România (coord. de regizorul
Cristian Pepino), Eustaþiu
Gregorian a realizat o sintezã
originalã a limbajului plastic

modern cu tradiþia artei populare româneºti ºi scenografii
pline de umor ºi fantezie pentru care a primit numeroase
premii internaþionale.
A realizat scenografia la
peste 300 de spectacole, printre care Jucãriile Mihaelei,
Cinci sãptãmâni în balon,
Domnul Goe, Pãcalã, Cartea
cu Apolodor, Ivan Turbincã,
Prâslea cel Voinic ºi merele
de aur, Fãt Frumos cel urât,
Frumoasa ºi Bestia, Dãnilã
Prepeleac, Sarea în bucate,
Harap Alb.
A semnat scenografiile
unor spectacole în teatre din
þarã: Arad, Botoºani Constanþa, Iaºi, Timiºoara, Alba
Iulia, Braºov, Sibiu, Þãndaricã, precum ºi în strãinãtate: Suedia, Spania, Siria, Jugoslavia, Ungaria.
Scenograful Eustaþiu Gregorian a fost distins cu Trofeul „Micul Prinþ” la Festivalul Internaþional de la
Subotica - Serbia, din 2012,
pentru contribuþia la dezvoltarea teatrului pentru copii în
lume, cu Ordinul Meritul
Cultural, Ordinul pentru
Merit în grad de Cavaler, iar
din anul 2004 cu titlul de
Cetãþean de Onoare al Craiovei.
A fost cofondator al Asociaþiei GAG de promovare a
artei teatrului de animaþie,
alãturi de Adriana Teodorescu ºi Augustin Teodorescu,
împreunã înfiinþând Muzeul
Teatrului de Pãpuºi de la Craiova, primul din România,
care fost premiat de UNITER
pentru originalitate.
Poveºtile, pastelurile ºi pãpuºile maestrului Eustaþiu
Gregorian au putut fi admirate la Teatrul Colibri Craiova
în 2016, în expoziþia deschisã de Ziua Internaþionalã a
Marionetiºtilor ºi Pãpuºarilor.
Drum lin, minunatul nostru Gregoriþã!
17 - 23 aprilie 2019

Râmnicu Vâlcea: Acþiunea
de donaþii de haine pentru
ADMINISTRAÞIE nevoiaºi se va extinde ºi în
alte cartiere ale oraºului
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Primãria Râmnicu Vâlcea a
anunþat cã acþiunea de donaþii de haine, care a debutat
anul trecut prin amplasarea
unui container special în vecinãtatea Catedralei Ostroveni, se va extinde ºi în cartierul Nord, precum ºi în Piaþa Centralã a oraºului.

Catedralei Ostroveni, proiect
demarat de Municipalitate în
luna octombrie a anului 2018,

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Amnezia domnului Orban

D

emersul inteligent ºi
decent al domnului
Tãriceanu de a cere
membrilor PNL sã punã presiune pe ºeful lor, Ludovic Orban, pentru a cere lui Klaus
Iohannis demiterea actualului
procuror general al României,
a primit un rãspuns neinteligent ºi indecent chiar din partea lui Ludovic Orban: „Cine
e domnul Tãriceanu?!”
Domnul Orban, sfidând memoria PNL ºi pe toþi liberalii
care au contribuit la succesele
partidului de acum 10-11 ani,
ºterge prin aceastã întrebare
chiar partea cea mai semnificativã a propriei existenþe politice. Cu o uºurinþã devastatoare, Ludovic Orban se reneagã pe sine în vãzul tuturor!
Putem înþelege cã domnul
Orban are o teamã uriaºã legatã de incapacitatea lui Klaus
Iohanis de a convinge întreg
PNL-ul sã-l voteze la prezidenþiale (darãmite restul populaþiei). Putem înþelege cã domnul Orban are coºmaruri conºtientizând cã o parte importantã a liberalilor l-ar vota fãrã
rezerve pe Tãriceanu la prezidenþiale dacã acesta va candida. În acest caz, foarte posibil,
Iohannis ar pierde glorios ºi
odata cu el ºi Orban ºefia PNL.
De aici însã ºi pânã la a te
întreba „Cine e Tãriceanu?!”
e cale lungã. Pe care, iatã,
domnul Orban o strãbate cu
multã aroganþã nonºalantã ºi
amnezie mimatã.
La întrebarea domnului Orban, vã propun, stimaþi cititori,
sã-i rãspundã chiar domnul Or-

ban însuºi, cu vorbele lui de
acum zece ani. Iatã ce spunea
Orban despre Cãlin Popescu
Tãriceanu, actualul lider al
ALDE:
„Evoluþia societãþii ºi economiei româneºti îl caracterizeazã cel mai bine pe d-l Tãriceanu. A fost premier patru ani, în
patru ani România a devenit
membru cu drepturi depline al
UE, economia s-a dezvoltat,
am atras investiþii de peste 35
de miliarde de euro, am asigurat o creºtere economicã medie de peste 7%, anul 2008 fiind anul cu cea mai mare creºtere economicã ºi anul în care
România a fost þara europeanã cu cea mai mare creºtere
economicã. În perioada guvernãrii Tãriceanu veniturile oamenilor au crescut, puterea de
cumpãrare a crescut, s-a dezvoltat clasa de mijloc, s-a mãrit numãrul de locuri de muncã plãtite, a fost o guvernare
care a asigurat respectarea
drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor, o guvernare în care
media a fost liberã sã-ºi exercite rolul de control al puterii
ºi a fost liberã sã prezinte toate opiniile din societatea româneascã, ca expresie a pluralismului în care noi credem” (Ludovic Orban - Revista 22, din
15 decembrie 2008).
Nu ar mai fi de adãugat decât un singur lucru. Dacã ar
reciti aceste lucruri de câteva
ori pânã în toamnã, nu ar fi
exclus ca, trezit brusc din
amnezie, domnul Orban sã-l
voteze chiar ºi el pe Cãlin Popescu Tãriceanu.

Publicitate

„Plecând de la rãspunsul extraordinar dat de râmnicenii invitaþi sã se alãture proiectului de
implicare socialã „Dãruieºte
pentru un zâmbet” – donaþii în
haine pentru cei nevoiaºi prin
intermediul unui container special amplasat în vecinãtatea

Primãria Râmnicu Vâlcea intenþioneazã sã extindã aceastã acþiune ºi în alte cartiere ale municipiului. Astfel, în scurt timp,
alte douã containere de acest tip
vor fi amplasate în vecinãtatea
pieþelor din Nord ºi din zona
centralã. Între timp, hainele donate în ultima perioadã de oameni cu suflet mare au ajuns la
persoanele aflate în situaþii dificile din Colonie Nuci, din casele de tip familial din Ocnele
Mari, precum ºi la asistaþii din
centrele sociale de la Zãtreni,
Mãciuca ºi Bãbeni”, conform
reprezentanþilor municipalitãþii.

17 - 23 aprilie 2019
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Miza alegerilor din 26 mai
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România în primul rând ADVERTORIAL
în UE sau la marginea Europei?
Pe 16 martie a avut loc la Bucureºti o puternicã
reuniune europeanã mai puþin obiºnuitã în
România. Gazda a fost PNL. Au fost invitaþi
lideri ºi aleºi locali ºi regionali ai celei mai
puternice familii din Uniunea Europeanã, Partidul Popular European. La aceastã reuniune ºi-a
expus programul politic viitorul preºedinte al
Comisiei Europene, Manfred Weber. La nici o
lunã distanþã, ALDE european anunþa ALDE
România cã începe procedura de excludere a
formaþiunii lui Tãriceanu. Câteva zile mai târziu,
socialiºtii europeni au anunþat îngheþarea
relaþiilor cu PSD. De ce sunt importante aceste
semnale pentru alegerile europarlamentare ºi,
mai ales, pentru soarta României în Europa?
„PNL este unul dintre motoarele din cadrul Partidului Popular European”. „PNL este puternic ºi reprezintã viitorul României”. Sunt aprecierile lui Manfred Weber, lider al grupului
PPE din Parlamentul European
ºi viitorul preºedinte al Comisiei Europene, prezent la Bucureºti la Summitul PPE din 16
martie 2019. Cuvintele liderului PPE nu au fost simple amabilitãþi. Ele aratã limpede cã
PNL este cel mai puternic ºi respectat partid din România în
Uniunea Europeanã. De altfel,
la Summit-ul de la Bucureºti,
Manfred Weber ºi-a prezentat în
premierã programul pentru viitoarea preºedinþie a Comisiei
Europene, iar România ºi românii ocupã un loc important în
acest program.
Semnalul dat de reuniunea
aleºilor locali ºi regionali ai PPE
a fost de forþã. Cel mai important partid european are cei mai
puternici aliaþi ºi parteneri în
România: Klaus Iohannis, preºedintele României, ºi Partidul
Naþional Liberal.
Sigur, vã puteþi întreba ce câºtigã România de pe urma faptului cã PNL are relaþii bune cu
Partidul Popular European. Mai
întâi de toate, bunele relaþii sunt
bazate pe principii ºi valori comune, în interesul României ºi
al Uniunii Europene. Interesele
românilor ºi valorile naþionale
sunt în armonie cu valorile europene ºi asta spun atât PNL, cât
ºi PPE. De altfel, cu sprijinul
PPE, Partidul Naþional Liberal
a obþinut în Parlamentul European victorii pentru români: eliminarea taxei de roaming,
creºterea subvenþiilor pentru
agricultori, despãgubiri pentru fermierii care au avut
pierderi din cauza pestei porwww.indiscret.ro

cine, salvarea combinatelor
chimice din România ºi a mii
de locuri de muncã, apãrarea
intereselor transportatorilor
români, creºterea fondurilor
pentru bursele de studii Erasmus, programul care oferã
bilete gratuite de tren tinerilor care vor sã viziteze Uniunea Europeanã.

Repetenþii Europei
Dupã o lungã perioadã de îngheþ în relaþiile cu tovarãºii sãi
socialiºti europeni, Liviu Dragnea a încercat marea cu degetul la congresul acestora de la
Madrid, din 22 februarie. A încercat sã trezeascã o fãrâmã de
simpatie ºi a înfierat dreapta
europeanã ºi pe cea din România în culorile ºi cu teoriile pe
care le foloseºte în þarã. „Trebuie sã ieºim la ofensivã împreunã!”, i-a îndemnat Dragnea pe socialiºtii europeni. A
rãmas, însã, singur cu acest îndemn. Socialiºtii europeni au
anunþat sec cã îngheaþã relaþiile cu PSD, pânã când guvernul
României îºi va clarifica angajamentul faþã de respectarea
statului de drept.
Colegul de guvernare al lui
Dragnea, Cãlin Popescu Tãri-

ceanu, ºi partidul lui au primit,
la rândul lor, o palmã din partea fostului lor prieten, foarte
vocalul Guy Verhofstadt, liderul ALDE european: „Subminarea sistematicã a valorilor europene, printre care se numãrã ºi
independenþa justiþiei, nu poate
fi fãcutã în numele ALDE din
PE ºi nici folosindu-se numele
ALDE”.
Socialiºtii europeni ºi formaþiunea lui Verhofstadt au înþeles, pânã la urmã, cã PSD ºi
ALDE vor sã îi scape de dosarele penale pe Liviu Dragnea ºi
gaºca lui. Pentru asta, PSD ºi
ALDE au realizat cel mai amplu asalt la adresa sistemului
judiciar din România, unul fãrã
precedent de la cãderea comunismului pânã în prezent, iar
reacþiile partenerilor externi nu
au întârziat sã aparã. Teoria cu
statul paralel nu a þinut, nici în
faþa românilor, nici în faþa oficialilor europeni.
Înaintea deciziilor PES ºi
ALDE european, aria reacþiilor
externe se lãrgise. Au reacþionat pe rând Comisia Europeanã, Comisia de la Veneþia, Grupul Statelor Împotriva Corupþiei

(GRECO), Parlamentul European, ambasadele occidentale
de la Bucureºti, inclusiv cea a
Statelor Unite ale Americii.
Când s-au vãzut puºi la zid ºi
izolaþi de partenerii occidentali,
PSD ºi ALDE au renunþat la
orice aparenþã ºi au atacat frontal Uniunea Europeanã cu o retoricã naþionalist-ceauºistã.
În linia ofensivei anti-europene a PSD-ALDE, a urmat o premierã nefastã de la aderarea la
UE ºi pânã astãzi – guvernele
Dragnea-Tãriceanu sunt primele care refuzã explicit fonduri
europene – fonduri pentru spitale regionale, pentru autostrãzi.
Au lãsat la Bruxelles necheltuite
zeci de miliarde de euro, bani
gratis pentru România. De
exemplu, din banii europeni
pentru angajarea tinerilor (329
de milioane euro), guvernul
PSD-ALDE a cheltuit doar
0,3%. Din Fondul Social European (5,43 miliarde euro), guvernul PSD-ALDE a folosit
doar 0,16%. Din cele 12,5 miliarde de euro de la Fondul de
Dezvoltare Regionalã, au utilizat doar 2,15 miliarde – din
acest fond se puteau construi
primele 3 spitale regionale din
cele 8 promise de PSD.

Temele reale ale
campaniei pentru
Parlamentul
European
Dragnea ºi PSD încearcã sã
impunã o temã falsã pe agenda
acestor alegeri – aceea cã românii ar fi defavorizaþi în Uniunea
Europeanã. De fapt, PSD îi trateazã pe români drept cetãþeni
de mâna a doua în propria lor

þarã, de vreme ce guvernarea lor
este incapabilã sau refuzã de-a
dreptul sã foloseascã avantajele oferite de apartenenþa la Uniunea Europeanã. Fondurile europene sunt principalul avantaj
pentru români, avantaj de care
PSD ºi-a bãtut joc. Mai mult,
PSD a pus-o pe Rovana Plumb
pe primul loc pe lista de candidaþi la europarlamentare, deºi
este unul din cei mai slabi miniºtri ai Fondurilor Europene.
Tema realã a campaniei pentru alegerile europarlamentare
este: ce s-a realizat cu banii europeni pentru România? La
aceastã întrebare, primarii ºi
preºedinþii de Consilii Judeþene PNL pot sã dea cele mai concrete rãspunsuri. Adevãratul
Minister al Fondurilor Europene este la Oradea, la Alba Iulia,
Timiºoara, Sibiu, Arad, Suceava, Braºov, Sinaia, Cluj-Napoca. Administraþiile liberale au
reuºit sã utilizeze aproape un
miliard de euro din fondurile
europene în folosul comunitãþilor lor.

România chiar
meritã mai mult
decât PSD!
Cum sã ceri votul românilor pentru Parlamentul European când tu îþi baþi joc sistematic de valorile europene,
eºti paria în Uniunea Europeanã, nu mai reprezinþi pentru nimeni un partener de dialog? Orice vot pentru PSD sau
ALDE e un vot irosit. Ei sunt
rupþi de Uniunea Europeanã,
sunt rupþi de familiile lor politice ºi nu pot face nimic bun
pentru România în Parlamentul European ºi UE. Mai
mult, orice vot pentru PSD ºi
ALDE este un vot pentru
marginalizarea României ºi
aruncarea þãrii la periferia
Uniunii Europene.
România împlineºte 30 ani
de libertate. PSD, de la Iliescu la Dragnea, a irosit cel puþin jumãtate din aceºti ani.
Alegerile din 26 mai sunt despre România care-ºi întãreºte identitatea, demnitatea ºi
valorile naþionale în armonie
cu cele occidentale. Tocmai
pentru cã este parte a Europei, poate sta în primul rând
al Europei ºi nu în afara Europei. România chiar meritã
mai mult decât PSD! (P)
17 - 23 aprilie 2019
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Euro s-a stabilizat
la 4,76 lei

erechea euro/leu a
avut o evoluþie stabilã, volatilitatea
mediei fiind de circa un
ban, chiar dacã inflaþia a
crescut, iar FMI ºi-a înrãutãþit previziunile referitoare la evoluþia economiei
româneºti.
Euro a început perioada
la un minim de 4,7526 lei,
pentru a o încheia la
4,7619 lei, când tranzacþiile s-au realizat în culoarul
4,758 – 4,764 lei.
Creºterea deficitelor de
cont curent ºi comercial,
politicile economice nesustenabile ale guvernului,
bazate pe creºterea consumului, care au stimulat majorarea importurilor ºi împing inflaþia în sus, sunt tot
atâtea motive de depreciere a leului.
Ultimul raport FMI asupra perspectivelor economice globale estimeazã
pentru România o creºtere
economicã în acest an de
3,1%, faþã de estimarea anterioarã de 3,4%. Reamintim cã bugetul pe acest an
a fost construit de Guvern
pe o creºtere a PIB de
5,5%, în timp ce analiºtii
de la Banca Transilvania
ºi UniCredit Bank anticipeazã o încetinire la 2,8%,
în condiþiile în care politicile salariale ºi de pensii nu
s-au bazat pe o creºtere a
producþiei interne, în timp
ce investiþiile statului în infrastructurã s-au redus
drastic.
Media dolarului american a scãzut de la 4,2223,
la debutul intervalului, la
4,2072 lei, la finalul lui,
când cotaþiile din piaþã au
fluctuat între 4,213 ºi
4,227 lei.
Moneda elveþianã s-a de17 - 23 aprilie 2019

preciat pe pieþele internaþionale la sfârºitul perioadei la 1,129 – 1,135 franci/
euro, iar cursul ei a coborât de la 4,2203 la 4,1990
lei.
Preþul gramului de aur a
scãzut la finalul perioadei
de la 175,2727 la 173,9897
lei, în timp ce uncia de aur
a coborât de la 1.290 dolari la 1.286 dolari.
În urmã cu douã sãptãmâni, indicii ROBOR la
trei ºi ºase luni coborau la
valori care se mai înregistrau în octombrie ºi noiembrie trecut.
Ritmul ascendent pe
care îl are rata inflaþiei,
care a urcat în martie la
4%, a readus pe creºtere
indicii.
La sfârºitul perioadei,
indicele ROBOR la trei
luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat
la 3,38%. La rândul sãu,
indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a revenit la 3,41 de la 3,42%.
Indicele ROBOR la
nouã luni, calculat în funcþie de rata dobânzii plãtitã
la creditele atrase de cãtre
bãncile comerciale de la
alte bãnci, a crescut la 3,49
la 3,50%, iar cel la 12 luni
a urcat de la 3,53 la 3,54%.
Creºterea apetitului pentru risc a împins perechea
euro/dolar la sfârºitul perioadei la 1,13 – 1,1322
dolari.
Indicele bitcoin calculat
de Bloomberg s-a instalat
peste pragul de 5.000 dolari ºi a încheiat perioada
la 5.151 dolari.
Analiza cuprinde
perioada 9 – 15 aprilie

Arhiepiscopia
Râmnicului îi invitã
pe credincioºi la
pelerinajele de Florii
de sâmbãtã ºi duminicã
C

redincioºii vâlceni sunt
invitaþi în zilele de sâmbãtã, 20 aprilie, ºi duminicã, 21 aprilie, la pelerinajele de Florii pe care Arhiepiscopia Râmnicului le organizeazã.
Astfel, clericii ºi credincioºii
de la parohiile Protopopiatului
Râmnicu Vâlcea ºi Protopopiatului Cãlimãneºti vor participa
sâmbãtã, 20 aprilie, în ajunul
praznicului Intrãrii Domnului în
Ierusalim, la pelerinajul care va
avea loc în municipiul Râmnicu Vâlcea. Procesiunea va începe de la Biserica Înãlþarea
Domnului – Ostroveni (ora
17:00), dupã sãvârºirea slujbei
Vecerniei (ora 15:00) ºi a binecuvântãrii ramurilor de salcie de
cãtre Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului, care vor fi împãrþite pelerinilor. De la aceastã
bisericã, procesiunea se va desfãºura pe urmãtorul traseu: bd.
Tineretului – str. Luceafãrului
– str. Dacia (cu oprire la Biserica Sfântul Ioan Botezãtorul) –
Calea lui Traian (cu oprire la
Biserica Sfânta Cuvioasã Pa-

rascheva ºi Biserica Toþi Sfinþii)
– Aleea Castanilor – str. Carol I
– Catedrala Arhiepiscopalã Sfântul Ierarh Nicolae din
Râmnicu Vâlcea.
În Protopopiatul Drãgãºani,
clericii ºi credincioºii sunt aºteptaþi în dimineaþa zilei de sâmbãtã, 20 aprilie, la Pelerinajul de
Florii, care va începe la ora
10:30, de la biserica Parohiei Sfântul Gheorghe – Izvoranu
din municipiul Drãgãºani. Procesiunea este precedatã de sãvârºirea Sfintei Liturghii (ora
9:00), precum ºi de rânduiala
binecuvântãrii ramurilor de salcie de cãtre Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, pe care preoþii
ºi organizatorii le vor împãrþi
pelerinilor. Procesiunea se va
desfãºura spre Biserica Adormirea Maicii Domnului, pe urmãtorul traseu: str. Trandafirilor –
str. Tudor Vladimirescu – str.
Decebal – Piaþa Pandurilor (Primãria Municipiului Drãgãºani)
– str. Traian – str. Profesor Nicoliþã Sanda – str. Bisericii.
În Protopopiatul Horezu,

clericii ºi credincioºii vor participa la Pelerinajul de Florii
care va avea loc duminicã, 21
aprilie, ora 12:00, de la biserica
Parohiei Târg Horezu, cu hramul Naºterea Maicii Domnului din municipiul Horezu. Pelerinajul este precedat de sãvârºirea Sfintei Liturghii (ora
10:00). Dupã rostirea rugãciunii de binecuvântare a ramurilor de salcie de cãtre Chiriarhul
Râmnicului ºi împãrþirea lor
pelerinilor, procesiunea se va
desfãºura pe urmãtorul itinerariu: Sfânta Cruce aºezatã în faþa
Primãriei oraºului Horezu – statuia Sfântului Voievod Martir
Constantin Brâncoveanu (amplasatã în faþa Liceului Constantin Brâncoveanu) – Biserica Intrarea în bisericã a Maicii Domnului.
La finalul fiecãrei procesiuni,
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Arhiepiscop Varsanufie va sãvârºi
rânduiala sfinþirii icoanelor
praznicului Intrãrii Domnului în
Ierusalim, prin stropire cu apã
sfinþitã, ºi va rosti rugãciunea de
binecuvântare a pelerinilor, urmatã de cuvântul de învãþãturã.
www.indiscret.ro
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Reþeaua „LaDoiPaºi” 11
a ajuns la peste
800 de magazine
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150.000 de angajaþi la nivel
mondial. În anul financiar
2016/2017, METRO a înregistrat vânzãri de aprox. 37 miliarde •. Compania oferã soluþii
personalizate pentru a satisface nevoile clienþilor sãi atât la
nivel regional, cât ºi la nivel
internaþional. Bazându-se pe
forþa diviziilor sale de vânzãri
METRO/MAKRO Cash & Carry ºi Real, precum ºi pe serviciile de livrare ºi iniþiativele de
digitalizare, METRO stabileºte standarde pentru viitor: orientare cãtre client, soluþii digitale ºi modele sustenabile de
afaceri. Informaþii suplimentare pe: www.metroag.de.

Reþeaua de francize
soft LaDoiPaºi, dezvoltatã de retailerul
METRO Cash & Carry,
a ajuns la peste 820
de magazine ºi þinteºte un numãr de 1.100
pânã la finalul anului
2019. În prezent,
reþeaua este rãspânditã pe întreg teritorul
þãrii, cu 40% din magazinele LaDoiPaºi
poziþionate în sudul
þãrii, 30% în nord,
respectiv 30% în vest.
Retailerul urmãreºte
expansiunea în comunitãþile din întreaga
þarã, atât urban, cât ºi
rural.

P

entru a susþine dezvoltarea acceleratã a reþelei, METRO a iniþiat în
urmã cu peste un an un program
amplu care integreazã campanii de marketing, remodelãri de
magazine, training pentru forþa
de vânzãri ºi instrumente de management al afacerii. Programul
continuã ºi în 2019 cu o nouã
campanie de marketing, prin
care retailerul aduce în primplan rolul antreprenorilor de
magazine în dezvoltarea reþelei
ºi a comunitãþii din care fac parte. Astfel, campania „Suntem
de-ai locului” capitalizeazã pe
relaþia dintre proprietarii de
magazine LaDoiPaºi ºi clienþii
din comunitatea în care îºi desfãºoarã activitatea. Încrederea ºi
familiaritatea sunt atributele pe
care clienþii le apreciazã cel mai
mult. „În relaþia cu METRO,
antreprenorii sunt cei care aduc
plus-valoare francizei, dar ºi
comunitãþii în care trãiesc. Dorim sã construim parteneriate de
încredere ºi de duratã cu aceºtia, de aceea venim în sprijinul
lor cu un model de business
adaptat nevoilor clienþilor ºi
cerem la schimb responsabilitate ºi seriozitate. Lucrãm constant la dezvoltarea reþelei ºi a
experienþei de cumpãrare, iar în
urmãtoarea perioadã ne propuwww.indiscret.ro

nem atragerea de noi consumatori ºi fidelizarea clienþilor actuali” – a declarat Geanina Ghiculescu, Head of Retail Marketing, METRO Cash & Carry
România.
LaDoiPaºi propune un model
de business independent ºi durabil, care reflectã deopotrivã
aºteptãrile clienþilor ºi nevoile
antreprenorilor, numitorul comun fiind comunitatea localã.
Reþeaua mizeazã pe nevoile în
schimbare ale consumatorilor,
care cautã tot mai mult magazinele de proximitate, cu servicii
extinse, unde sã se simtã confortabil.
Prin afilierea la franciza LaDoiPaºi, proprietarii de magazine au acces la consultanþã pe
toate zonele afacerii (branding,
sortiment diversificat de produse, preþuri competitive, transfer
de know-how, echipamente
moderne ºi comunicare integratã de marketing). Toate aceste
elemente aduc avantaje multiple, inclusiv clientului final care
se bucurã de o experienþã plãcutã de cumpãrare. În plus, proprietarul poate implementa propriile idei, de la produse la servicii sau sprijin oferit oamenilor din comunitate, în linie cu
standardele francizei.
Conform studiului Neilesen,
în România comerþul tradiþional

are o pondere de 38% în piaþa
de retail, în creºtere cu 9,9% faþã
de 2017. În general, dupã deschiderea magazinului sub brandul LaDoiPaºi, vânzãrile cresc în
medie cu 30%. Pentru a deveni
parteneri METRO în franciza
LaDoiPaºi, antreprenorii trebuie sã îndeplineascã mai multe
condiþii care vizeazã potenþialul
de dezvoltare al afacerii, cât ºi
angajamentul pe termen lung ºi
pasiunea pentru comerþ.

LaDoiPaºi este un lanþ de
magazine de proximitate, înfiinþat în 2012 de cãtre METRO
Cash & Carry România, lider
pe piaþa magazinelor de proximitate în regim de francizã, cu
un numãr total de 820 de magazine la nivel naþional, în prezent.
METRO este liderul comerþului cu ridicata la scarã mondialã. Compania opereazã în
35 de þãri ºi numãrã peste

METRO Cash & Carry România a fost lansatã oficial în
România în luna octombrie a
anului 1996, prin deschiderea
primului centru de distribuþie, în
Bucureºti. Distribuþia naþionalã a magazinelor METRO România este urmãtoarea: 5 centre în Bucureºti, câte 2 centre
în Braºov, Constanþa, Timiºoara ºi câte un centru în fiecare din
urmãtoarele oraºe: Cluj, Bacãu,
Iaºi, Craiova, Baia Mare, Piteºti,
Galaþi, Ploieºti, Oradea, Sibiu,
Suceava, Tg. Mureº, Arad,
Deva, Satu Mare, Piatra Neamþ,
Buzãu, Târgoviºte ºi Turda. Informaþii suplimentare pe:
www.metro.ro.
Geanina GHICULESCU
Head of Retail Marketing
METRO Cash & Carry
România
E-mail:
geanina.ghiculescu@metro.ro
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Muzeul
Muzeul Olteniei
Olteniei
participã
participã la
la sãptãmâna
sãptãmâna
„ªcoala Altfel“
Prin evenimentele
culturale pe care le
organizãm periodic la
Muzeul Olteniei, sprijiniþi fiind de Consiliul
Judeþean Dolj, am
creat un pol interactiv
dedicat culturii, în
care istoria, arheologia, meºteºugurile
populare, tradiþiile,
mediul ºi astronomia
reprezintã componente atractive pentru
tânãra generaþie.

P

unând accent pe implicarea ºi dezvoltarea comunitãþii culturale în
Craiova, Secþia de istorie-arheologie a pregãtit, sub semnul
programului educativ „ªcoala

Altfel“, evenimente culturale ºi
ateliere de creaþie pe placul celor mici. Muzeografii implicaþi
în programul „ªcoala Altfel“, ce
se desfãºoarã în perioada 1519aprilie, vor derula atelierele
de arheologie ºi “Mânuþe Pricepute” la care vor participa
cinci unitãþi ºcolare: Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”, ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”, ªcoala Gimnazialã Castranova, Gradiniþa cu program normal Puþuri, Grãdiniþa cu program prelungit ”Petrache Poenaru”.
Iniþierea participanþilor va fi
fãcutã cu pricepere ºi rãbdare,
în spaþiul interactiv al secþiei din
str. Madona Dudu nr. 14, de
cãtre Vlad Irina ºi Popescu Valentina, muzeografi în cadrul
Secþiei de istorie-arheologie.

Centrul comercial FRAÞII BACRIZ
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.

Publicitate

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

Guvernul PSD încurajeazã 13
performanþa. Elevii olimpici POLITICÃ
vor fi sprijiniþi pentru a-ºi
continua studiile în þarã
I

negalabilul Mihai Eminescu spunea, extrem de sugestiv, cã „ªcoala va fi
ºcoalã când omul va fi om ºi
statul va fi stat”. Pornind de la
aceastã realitate, Guvernul ºi
majoritatea parlamentarã PSD
demonstreazã cu prisosinþã cã
”statul este stat” exact prin politicile publice ºi strategiile adoptate pentru învãþãmântul românesc. Unica unitate de mãsurã a veridicitãþii acestei aserþiuni este datã de faptele concrete petrecute în educaþia româneascã.
Ultima decizie este cea ca absolvenþii de liceu cu rezultate
remarcabile la olimpiadele naþionale ºi internaþionale sã fie sprijiniþi de Guvern cu sume anuale
de pânã la 4.000 de euro. Aceastã hotãrâre a Executivului este o
nouã mãsurã pozitivã adoptatã
de PSD pentru dezvoltarea ºi
modernizarea educaþiei naþionale ºi susþinerea tinerei generaþii,
în conformitate cu prevederile
Programului de guvernare.

propune iniþierea unor activitãþi
stimulative, mai ales în rândul
elevilor, în scopul îndreptãrii
atenþiei acestora spre a citi ºi a
se documenta cu ajutorul cãrþilor.
Au mai fost iniþiate o serie de
alte stimulente sociale ºi financiare îndreptate spre copii ºi reprezentanþii tinerei generaþii,
care pot acum sã participe activ
la procesul de învãþãmânt, pentru ca mai târziu sã demareze o
carierã de succes în România,
în majoritatea domeniilor de activitate. Între acestea, amintesc
alocarea sumei de 200 de euro
copiilor proveniþi din familiile
cu venituri reduse pentru achiziþionarea de calculatoare, susinerea financiarã a participãrii
copiilor din provinciile istorice
ºi din diaspora în tabere gratuite, acces la internet pentru 4.500
de ºcoli, asigurarea de burse din
fonduri europene pentru elevii
liceelor profesionale. De asemenea, copiii beneficiazã din
acest an de Contul de economii
Junior Centenar, care dã posibilitatea pãrinþilor sã constituie
un cont special de economisire
sub formã de depozit, pentru
orice copil de pânã la 18 ani, la
care statul va contribui anual cu
o sumã fixã de 600 de lei.

În acest sens, în ultima ºedinã Guvernul a modificat Programul de granturi de care pot
beneficia tinerii absolvenþi de
liceu cu rezultate deosebite, laureaþi la olimpiadele naþionale
ºi internaþionale, care a devenit
astfel mult mai atractiv ºi mai
simplu de accesat. Acordarea de
sume de pânã la 4.000 de euro
pe an, pe toatã perioada studiilor universitare, inclusiv a studiilor de masterat ºi doctorat, va
da posibilitatea tinerilor noºtri
merituoºi sã îºi continue activitãile de cercetare în instituþii de
învãþãmânt superior acreditate
din România, inclusiv dupã finalizarea studiilor.
Sprijinirea olimpicilor este
doar una dintre mãsurile stimulative luate în ultimii doi ani de
Guvernul ºi majoritatea parlamentarã PSD, în scopul susþinerii copiilor ºi tinerilor. Reamintesc cã Parlamentul a adoptat o lege prin care anul 2019
este instituit ca „Anul Cãrþii” în
România. Actul normativ îºi

Deputat PSD Dolj,
ALINA-ELENA TÃNÃSESCU

Deputatul Neaþã: „A fost adoptatã legea care
simplificã dezvoltarea domeniilor schiabile”
Proiectul legislativ
care simplificã scoaterea definitivã a terenurilor din fondul forestier sau din circuitul
agricol, atât pentru
beneficiarii unitãþii
administrativ- teritoriale, cât ºi pentru
persoane fizice sau
juridice, în scopul
dezvoltãrii domeniilor
schiabile, a devenit
lege de marþi, 16
aprilie.

E

ugen Neaþã, deputat PSD
de Vâlcea, unul dintre
iniþiatorii acestui proiect
legislativ, a subliniat cã a reuºit
sã introducã în lege toate zonele identificate pentru dezvoltarea domeniului schiabil ºi practicarea altor sporturi de iarnã, cu
www.indiscret.ro

potenþial turistic, din
judeþul Vâlcea: Horezu, Vaideeni, Malaia, Voineasa, Periºani. „Am iniþiat
alãturi de colegii
mei acest proiect legislativ, care acum a
devenit lege.
O lege care modificã Legea nr. 526/
2003 pentru aprobarea Programului naþional de dezvoltare
a turismului.
Astãzi, 16 aprilie
2019, am dezbãtut-o
ºi votat-o în plenul
Camerei Deputaþilor
(camerã decizionalã),
fiind adoptatã cu un
numãr de 263 de voturi pentru.
În lege, în anexa
acesteia, am reuºit sã

introduc toate zonele identificate pentru dezvoltarea domeniului schiabil ºi practicarea altor
sporturi de iarnã, cu potenþial
turistic, din judeþul Vâlcea, aºa
cum mi-au fost ele comunicate
de primari, dupã discuþiile purtate cu aceºtia (Horezu, Vaideeni, Malaia, Voineasa, Periºani)”, a subliniat parlamentarul social-democrat.

Legea permite
punerea în valoare a
imensului potenþial
turistic al României
Porivit lui Eugen Neaþã,
„aceastã lege simplificã scoaterea definitivã din fondul forestier sau din circuitul agricol atât
pentru beneficiarii unitãþii administrativ- teritoriale, cât ºi
pentru persoane fizice sau juridice.

Legea permite punerea în valoare a imensului potenþial turistic al României.
Ea va autoriza efectuarea de
investiþii în infrastructura montanã, modernizarea domeniilor
schiabile existente ºi dezvoltarea unora noi. Va conduce la
creºterea gradului de confort
oferit turiºtilor ºi implicit va înzeci numãrul acestora.
Sunt bucuros cã am reuºit sã
îmi respect promisiunea fãcutã oamenilor din zonele montane vâlcene, oamenilor de afaceri ce doresc sã investeascã în
acest domeniu, dar ºi celor ce
vor fi beneficiarii acestor servicii.
Sunt mândru cã prin aceastã
lege, contribui la dezvoltarea
întregii infrastructuri din zonele montane ale þãrii noastre ºi la
modernizarea României”, a mai
spus deputatul Neaþã.
17 - 23 aprilie 2019
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Farmacia Bãjan a cumpãrat
palmaresul legendarei Oltchim ºi
îl va dona actualei echipe a oraºului
Farmacia Bãjan, unul
dintre principalii
sponsori ai SCM
Râmnicu Vâlcea, a
cumpãrat palmaresul
defunctei echipe de
handbal feminin
Oltchim. Gabi Bãjan
(foto), preºedintele
SCM Rm Vâlcea, a
anunþat cã familia sa
va dona acest palmares Primãriei Râmnicu
Vâlcea ºi, mai mult de
atât, ºi-a propus sã
recupereze ºi numele
fostei echipe, potrivit
gsp.ro

D

upã un sezon 20122013 în care a ajuns în
semifinalele Ligii
Campionilor, Oltchim Rm. Vâlcea a intrat în faliment. Dupã 30
de ani neîntrerupþi de participãri
în cupele europene, dupã 19 titluri de campioanã ºi patru trofee europene câºtigate, cea mai
galonatã echipã de handbal din
România a dispãrut pur ºi simplu.Fostul preºedinte al Federaþiei Române de Handbal, Cristian Gaþu, a încercat sã o salveze, dar tentativele sale au eºuat.
Vâlcea a primit un loc în prima
ligã, formându-ºi din mers o
echipã, dar actuala formaþie s-a
zbãtut în primii ani sã se salveze de la retrogradare. La cinci
17 - 23 aprilie 2019

ani de la acel moment, Vâlcea a
început sã respire din nou aer
de Europa, graþie SCM-ului.
Echipa a jucat finala Cupei României ºi a participat în Cupa
EHF. Adevãratul declic a avut
loc însã în actualul sezon, când
echipa a ajuns sã se batã la titlu, a câºtigat Supercupa României ºi e calificatã în Final Fourul Cupei României.

Se continuã tradiþia
unei formaþii
de legendã
În 2016, preºedinte al SCM
Rm. Vâlcea a fost numit Gabi
Bãjan. Prin firma familiei sale,
„Farmacia Bãjan”, Gabi a devenit unul dintre sponsorii principali ai echipei. „Primul meu
gând a fost sã construim din nou
o echipã puternicã. Am crescut
la Vâlcea cu marea echipã Chimistul ºi mai apoi Oltchim. Miam dorit, de asemenea, sã recuperãm palmaresul Oltchimului,
sã continuãm tradiþia unei formaþii de legendã”.
Dupã mai bine de doi ani,
„din cauza birocraþiei stufoase”,
Gabi spune cã a reuºit sã intre
în posesia palmaresului. „Nu
conteazã cât am plãtit! Important e cã am reuºit. Firma familiei mele deþine acum palmaresul. În câteva zile îl vom dona
Primãriei Rm. Vâlcea. Într-o
ºedinþã de Consiliu Local urmeazã sã se aprobe acest lucru,

iar din acel moment putem vorbi
de faptul cã suntem continuatorii Oltchimului”, a subliniat
Gabi.

40.000 de lei
de recuperat
Gabi Bãjan dezvãluie cã în
momentul în care Oltchim a dat
faliment, firma sa avea de recuperat aproximativ 40.000 de lei.
„Noi ofeream medicaþia echipei, fiind ºi unul dintre sponsori.
Ne-am înscris la masa credalã,
dar banii nu au mai fost nicio-

datã recuperaþi”, a declarat
omul de afaceri. Cu handbalul
în sânge, aºa cum sunt mulþi
dintre vâlceni, Gabi Bãjan a ajutat ºi „urmaºele” Oltchimului.
„Mama mea a cochetat cu handbalul, fiind în tinereþe portar, iar
tatãl meu arbitru. Ne-au insuflat
ºi mie, ºi fratelui meu dragostea pentru acest sport. Normal
cã nu puteam sta deoparte”,
spune oficialul vâlcean. Loturile
de juniori ºi tineret ale României, handbalistele de la Centrul
Naþional de Excelenþã de la

Vâlcea, au primit ºi ele ajutor
financiar din partea firmei sale.

Vor sã ia ºi numele
Gabi Bãjan ºi-a propus sã recupereze acum ºi numele fostei
echipe. „Vreau sã salvãm un
brand naþional ºi chiar european. De Oltchim ºtia orice iubitor de handbal din Europa”, a
subliniat el. Pânã atunci, Vâlcea
luptã sã câºtige un nou titlu de
campioanã. Acum, dupã preluarea palmaresului, nu ar mai fi
primul pentru SCM Rm. Vâlcea, ci al 20-lea din istoria Vâlcei”, noteazã gp.ro

Palmares Oltchim
Rm. Vâlcea

Gabi Bãjan

z 19 titluri de campioanã a
României (1989, 1990, 1991,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2002, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013)
z 14 Cupe ale României
(1984, 1990, 1992, 1993, 1994,
1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2001, 2002, 2007, 2011)
z 1 Supercupã a României
(2007)
z 1 finalã de Liga Campionilor (2010), de alte 5 ori semifinalistã (1990, 1992, 2009,
2012, 2013)
z 2 Cupe EHF (1984, 1989)
z 1 Cupa Cupelor (2007)
z 1 Supercupa Europei
(2007)
www.indiscret.ro

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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Corneliu Papurã, noul
timonier al Craiovei

D

Corneliu Papurã

ezult
a ttele
ele slabe
It
pentru
rezult
ezulta
Italianul
u r
alianul a plătit pentr
din ultima lună

Corneliu Papurã i-a
luat locul lui Mangia
pe banca ªtiinþei
Deºi, cu doar câteva
zile înainte dãdea
asigurãri cã postul
lui Devis Mangia nu
este în pericol, iar o
eventualã schimbare din funcþie nu
este luatã în calcul,
conducerea Universitãþii Craiova a
decis sã încheie
colaborarea cu
tehnicianul italian.
Locul sãu a fost
luat, cel puþin pânã
la finalul sezonului,
de Corneliu Papurã,
fostul fundaº al
ªtiinþei.

U

niversitatea Craiova
a anunþat luni - 15
aprilie, printr-un comunicat de presã postat pe
site-ul clubului, cã Devis
Mangia nu mai este antrenorul echipei. „Component al
echipei care a câºtigat eventul din 1991 ºi al echipei
Naþionale la Campionatul
Mondial din 1994, este absolvent al licenþei UEFA
PRO ºi lucreazã în cadrul
clubului din 2013, având, pe
www.indiscret.ro

rând, rolul de antrenor al echipei mari în Liga a II-a, antrenor
al echipei secunde, coordonator
tehnic al Centrului de Copii ºi
Juniori ºi director sportiv.
Îl salutãm pe Devis Mangia
ºi îi urãm succes mai departe.
Devis a fost antrenorul ªtiinþei
în ultimele douã sezoane, reuºind sã claseze echipa pe podium dupã 23 de ani de aºteptare ºi sã obþinã Cupa României
dupã 25 de ani. Devis Mangia
rãmâne prietenul nostru ºi, aºa
cum a declarat domnia sa, un
susþinãtor al ªtiinþei pentru totdeauna“, se aratã în comunicatul de presã.
Chiar dacã nu se vorbeºte
despre un motiv al despãrþirii de
Devis Mangia, este evident cã
seria de rezultate negative din
ultimele sãptãmâni i-a fost fatalã italianului, despre a cãrui
iminentã înlocuire se vorbea
deja de mai multe zile în presa
sportivã. Picãtura care a umplut
paharul a fost eºecul din weekend cu „Viitorul“ lui Gicã Hagi,
rezultat care pune în pericol ºi
locul 3, dupã ce „puºtii Regelui“ aproape cã au spulberat ºi
visul juveþilor (2-1 în manºa tur)
de a cuceri, ºi în acest sezon,
Cupa României. Calificarea în

finalã nu este încã jucatã, dar
nimeni nu crede cu adevãrat
cã Universitatea poate întoarce scorul în deplasarea de la
Ovidiu.
Într-un mesaj postat pe pagina clubului, Devis Mangia
le-a mulþumit craiovenilor
pentru clipele petrecute în
Bãnie: „Mulþumesc ªtiinþa!
Mulþumesc este prima vorbã
ce am învãþat în România ºi
eu cred ce la mai importante. Multumesc to the owner,
mulþumesc conducere, mulþumesc toþi angajaþi clubului, o
adevaratã familia pentru
mine; mulþumesc staff technic, mulþumesc staff medical, mulþumesc toþi jocatori,
it was a really pleasure to
train everybody; mulþumesc
«Grande» Gicã, Cristescu,
Costel, Florentina, Mihaela
ºi Irinel ºi clar mulþumesc toþi
suporteri ªtiinþei. Continuate sã luptate împreunã pentru ªtiinþa! Forza ªtiinþa!“.
Devis Mangia era pe banca Universitãþii Craiova din
luna mai 2017, reuºind anul
trecut sã aducã în Bãnie primul trofeu dupã aproape trei
decenii, precum ºi o clasare
pe podium - locul III.

e luni de la prânz, Devis Mangia a devenit
Demis Mangia. Pe siteul oficial al CSU Craiova se putea citi urmãtorul Mesaj de adio:
„Îl salutãm pe Devis Mangia ºi
îi urãm succes mai departe. Devis a fost antrenorul ªtiinþei în
ultimele douã sezoane, reuºind
sã claseze echipa pe podium
dupã 23 de ani de aºteptare ºi sã
obþinã Cupa României dupã 25
de ani. Devis Mangia rãmâne
prietenul nostru ºi, aºa cum a
declarat domnia sa, un susþinãtor al ªtiinþei pentru totdeauna”.
Dacã aº fi aþipit pe fraza introductivã, aº fi jurat cã avem de-a
face cu un proiect de statuie pentru Devis Mangia. Repejor, la
conducerea echipei a fost numit,
interimar, Corneliu Papurã,
component al echipei care a câºtigat eventul în 1991. Pe lista de
propuneri se aflau Rãdoi, Piþurcã, Neagoe (laudatio de Adrian
Porumboiu), Edi Iordãnescu,
Mutu, Stoican sau… nimeni, aºa
cum s-a înþeles din gura patronului. Evident, dacã ªtiinþa va
merge brici. Cum nici noul antrenor ºi nici jucãtorii nu au timp
de târguieli, se va relaþiona din
mers cu Astra, la Giurgiu, ºi cu
Sepsi, pe „Ion Oblemenco”.
Probabil cã la asta s-au gândit
ºi factorii de decizie din club
când l-au mazilit la þanc pe italian, cã vor urma douã etape mai
uºoare. Dupã care, în Bãnie, va
veni ocupanta locului 2, FCSB.
Dar nu vicecampioana e spinul
din talpã. Într-o intervenþie la
TV Digi Sport, Sorin Cârþu, preºedintele CS Universitatea, a fã-

cut precizãri menite sã-i tempereze pe pãrerologi: „Trebuie sã
analizãm bine ce se întâmplã la
ora actualã, dar nu o vom face
la televizor. Au trecut cinci etape din play-off, sunt puþine
puncte. Trebuie sã ne gândim la
altceva acum, nu la titlu. La
momentul acesta suntem mai
aproape de a ne lua Hagi faþa
decât sã urcãm în clasament.
Sunt mulþi accidentaþi. Unii joacã un meci, apoi au iar probleme. Nu l-am putut folosi pe
Cristea, nici pe Rocha. Problema cu Koljic e cea mai gravã. E
clar cã strategia nu a fost cea mai
bunã în iarnã. Cei care au fost
aduºi aºteptam sã aibã un aport
mai mare. Rocha a zis cã îl doare piciorul când am vrut sã-l
bãgãm cu Steaua. Cu Viitorul iar
nu a putut sã joace”. Prin natura lucrurilor, cea care a devenit
inamicul „alb-albaºtrilor” pe
ambele fronturi de supravieþuire la vârf este Viitorul. Uimitor,
marele jucãtor brazilian Rivaldo, tatãl lui Rivaldinho, îi comparã jocul cu al Barcelonei, aia
de pe „Camp Nou”. Pentru a
accede în Europa League, ªtiinþa are un dublu prilej de a se reabilita cu Viitorul, o echipã în
vogã, dar nu imposibil de oprit:
o datã în Cupã, o datã în campionat, culmea, în ultima etapã,
pe 18 mai. Timp suficient pentra a-ºi intra în formã ºi Adrian
Cristea, ºi Rocha, ºi… ºi…
Cum s-au vãzut multe în fotbal,
adevãrata loviturã pentru Corneliu Papurã ar fi sã întoarcã la
Ovidiu rezultatul de pe „Ion
Oblemenco”.
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Senatorul Bulacu îi solicitã ministrului
turismului
turismului clarificãri
clarificãri despre
despre clipul
clipul
de promovare
promovare aa României
României
de

Hâc!
Întrebarea sãptãmânii în
spaþiul public din Vâlcea
este câtã apã s-a bãut înainte de emisiunea realizatã de
Cosmin Guºã sâmbãta trecutã, la Râmnicu Vâlcea?
Cei care au vãzut live-ul
cred cã, având în vedere
comportamentul unora dintre invitaþi, dar ºi al realizatorului, s-a bãut foarte, foarte puþinã apã; la vin.

Delirant!
Domn’e, sã te cruceºti, nu
alta! Una din concluziile
delirante ale Parchetului în
ce priveºte moartea femeii
care, în ianuarie 2018, ºi-a
prins eºarfa pe scãrile rulan-

te din pasajul central din
Râmnic, este cã strangulata
e de vinã. De ce? Fiindcã
nu a citit instrucþiunile de
folosire a scãrii înainte de a
urca pe ea. Aºaa!!!

Romulus Bulacu,
senator PNL de Vâlcea, i-a adresat ministrului turismului,
Bogdan Trif, mai
multe întrebãri care
vizeazã clipul de
promovare turisticã a
României. Parlamentarul liberal considerã
cã acest clip este
incomplet: se adreseazã unui public
restrâns, având în
vedere cã varianta
prezentatã este doar
în limba românã, fãrã
subtitrare, nu cuprinde zone semnificative
ale þãrii ºi nu menþioneazã cã România
deþine Preºedinþia
Consiliului UE 2019.

De la Anton Pann...
Foarte bun spectacolul
„Emisie: Titanic Vals” al tinerei trupe de la Teatrul
”Anton Pann” din Râmnicu
Vâlcea. Spectacol de colecþie, meritã vãzut. Între timp,
bâlbâiala în ce priveºte
postul de director al teatrului continuã. Aºa cã actorului Octavian Costin i s-a prelungit iarãºi interimatul.
Hm, ciudat! Niciun director
nu mai e bun pentru teatrul
ãsta, ce sã vezi!

I-auziþi, bã, ºi voi,
cicã Notre Dame este cel
mai vizitat obiectiv turistic din
Europa, cu peste 13 milioane de
turiºti. Voi vã daþi seama câþi
bani fac ãºtia cu Catedrala aia,
arzã-o-ar focul!

„Recent, aþi lansat clipul video de promovare turisticã a
României. Având în vedere
caietul de sarcini publicat pe
site-ul ministerului, vã rog sãmi comunicaþi, punctual, rãspunsul pentru urmãtoarele întrebãri:
1. Ce s-a întâmplat cu variantele prevãzute iniþial, respectiv prezentãrile în englezã, spa-

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

PF Daniel, ºeful BOR, liniºtit în privinþa Catedralei Neamului deoarece toatã lumea ºtie cã aurul nu arde!

dauna altora?
4. Aþi cerut, de asemenea, ca
la finalul prezentãrii, sã fie marcatã, printr-un carton, Preºedinþia Consiliului UE 2019. Din ce
motive aþi renunþat la aceastã
idee de promovare?
5. Dacã bugetul iniþial propus
a fost 190.000 lei fãrã TVA, la
cât se ridicã, în final, costurile
totale pentru clipul de promovare?
6. Vor mai exista, aºa cum a
fost cerut iniþial, ºi variantele
scurte de 10, 15 ºi respectiv 30
de secunde?”, aratã senatorul
Bulacu în documentul menþionat.

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

Pensiunea Siva
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niolã ºi francezã ºi subtitrãrile
aferente?
2. Clipurile pentru pieþele de
incoming se fac în englezã, în
limba þãrii de adresabilitate a
clipului, în limba þãrii de destinaþie, dar cu subtitrare în englezã sau fãrã mesaj voce, doar cu
fundal sonor. În final, cãrei pieþe
vã adresaþi, având în vedere cã
varianta prezentatã este doar în
limba românã, fãrã subtitrare?
3. Este tot mai greu sã intraþi
în mintea consumatorului. De
aceea, vã întreb ce studiu se aflã
în spatele realizãrii clipului, ce
anume a determinat prezentarea
anumitor obiective turistice, în

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.

Publicitate

Indiscreþii
de Vâlcea

