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SPECIAL
Preºedintele PSD
Dolj, senatorul
Claudiu Manda, a
vorbit într-un interviu despre activitatea parlamentarã,
despre echipa de la
Dolj, despre realizãrile Guvernului PSD,
dar ºi despre anul
electoral 2019.
Reporter: De ce Parlamentul European, dupã 15
ani în Parlamentul României?
Claudiu Manda: Consider cã am acumulat suficient de multã experienþã
politicã pentru a face acest
pas. Este nevoie ca la nivelul Parlamentului European sã fie voci, cel puþin
din partea PSD, care sã reprezinte România, sã apere România ºi sã prezinte
situaþia realã din þara noastrã. Acest lucru trebuie fãcut din prima zi a noului
mandat ºi trebuie sã ne asigurãm cã este respectat un
principiu spus ºi de alþi lideri politici din România:
orice lucru permis sau nu
într-o þarã este valabil pentru toate þãrile membre ale
Uniunii Europene. N-ar
trebui sã existe evaluare cu
dublã mãsurã sau o Europã cu mai multe viteze. Europa trebuie sã fie unitã, iar
un set de reguli, convenit
împreunã, asumat de toate
þãrile membre, trebuie sã
fie respectat.
Un alt motiv ar fi acela
de respect faþã de organizaþia din Dolj. M-am uitat
pe rezultatele ultimelor alegeri europarlamentare, în
care, pentru zona PSD, judeþul Dolj a pus în coºul naþional voturi cât pentru un
europarlamentar. Nu am
avut niciodatã un reprezentant PSD din Dolj sau din
Oltenia la nivel european.
Eu cred cã ºi vocea cetãþenilor din Dolj ºi Oltenia trebuie auzitã în Parlamentul
European, cum cred cã ºi
cei din Dolj ºi din Oltenia
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au nevoie de un astfel de reprezentant, care sã sprijine ºi
sã aducã mesajele de la Bruxelles în aceastã zonã a þãrii.
R: PSD a câºtigat alegerile parlamentare cu un scor
istoric. Plusuri ºi minusuri
ale guvernãrii PSD?
C. M.: În 2016, PSD a câºtigat alegerile pentru cã a fost
coerent în mesaj, a avut o
ofertã electoralã consistentã
ºi a vorbit, pentru prima datã,
de un Program de guvernare, care arãta clar, pe puncte
ºi etape, ce este de fãcut. În
cei doi ani, implementarea
Programului de guvernare a
rãmas principala noastrã preocupare. Au fost ºi evaluãri
de miniºtri sau de premieri
din aceastã perspectivã. Cine
nu a performat a fost schimbat. PSD îºi doreºte coerenþã
ºi consecvenþã în implementarea Programului de guvernare, cu reguli care trebuie
respectate.
Din pãcate, PSD, în tot
acest zgomot, nu reuºeºte,
aºa cum ar trebui, sã îºi
transmitã mesajele cãtre populaþie ºi nu toþi oamenii ºtiu
ce realizãri avem ºi ce etape
din Programul de guvernare
mai sunt de parcurs. Avem
o serie de subiecte paralele,
la care, sigur, PSD este obligat sã ºi rãspundã, mai bine
sau mai puþin eficient. Aceste intoxicãri dau suficientã
muniþie unei pãrþi a populaþiei, care poate nici nu este
dispusã sã asculte PSD ºi
care cautã argumente sã ne
critice.
De exemplu: este incredibil cã sunt oameni în România care spun cã nu au crescut salariile bugetarilor. Anvelopa salarialã, oficial, a
crescut de la 68 de miliarde
la 75 de miliarde de lei. Numãrul de angajaþi bugetari
este acelaºi. Nu este logic
pentru toatã lumea cã au crescut salariile? Salariul minim
pe economie, stabilit prin
lege, a crescut de la 1.250 de
lei în 2016 la 2.080 în prezent. Nu e normal cã sunt mai
mulþi bani? Punctul de pensie a crescut de la 871 de lei
în 2016 la 1.100 în prezent.
Nu e evident cã s-au mãrit
pensiile? Pot admite cã este
ºi o problemã de comunicare a PSD, dar tot este greu de

înþeles de ce unii nu cred,
deºi le intrã mai mulþi bani
în buzunar!
Opoziþia, în faþa unor evidenþe, a admis cã s-au mãrit
salariile, dar spune cã inflaþia a acoperit aceastã mãrire.
ªi, iar, sunt oameni care cred
cã, deºi au crescut salariile ºi
pensiile, ele sunt acoperite de
creºterea inflaþiei. Or, cifrele
sunt clare: avem o creºtere a
salariului cu 28,5%, a pensiei
cu 26,7% ºi o inflaþie de
6,8%. În termeni reali ai o
creºtere de 20,3%, respectiv
18,6%.
Se mai spune cã nu sunt investiþii. Repetând de o mie de
ori cã nu sunt, unii oameni
cred. Dar fiecare om care citeºte acest interviu poate sã
vadã dacã în localitatea lui sau fãcut investiþii. Pe PNDL
I ºi II sunt 6.000 de ºantiere
în þarã, proiecte în diferite
etape: execuþie, licitaþie, multe chiar finalizate. Fiecare om
poate sã vadã în localitatea
lui lucrãri de apã, canalizare, ºcoli, drumuri, primãrie,
sediu de poliþie etc. În judeþul Dolj, în fiecare localitate
este un astfel de proiect de
investiþii.
Se mai spune cã nu avem
investiþii mari. Vã pot detalia despre drumul expres Craiova – Piteºti. Caiet de sarcini, documentaþie legalã,
scos la licitaþie, atribuit, atacat în instanþã. Pe aceeaºi
lege, o instanþã a admis cã
douã tronsoane sunt legal
atribuite ºi alta a spus cã douã
sunt ilegal atribuite. Doi ani
pierduþi, pentru cã aºa sunt
interpretate legile în România. Eu sper ca într-un an ºi
ceva sã putem merge pe cele
douã tronsoane de drum expres atribuite ºi cã, într-un
timp rezonabil, vom avea o
soluþie ºi pentru celelalte douã. Am început procedurile
pentru drumul expres Craiova – Tg. Jiu. Am demarat
procedurile, în parteneriat
public-privat, pentru autostrada Bucureºti – Alexandria – Caracal – Craiova –
Calafat, Craiova – Lugoj.
Mai sunt de parcurs câteva
etape, care se vor finaliza
anul acesta, se vor semna
contractele ºi o sã înceapã lucrarea, ca sã nu o mai poatã
opri nimeni.

Cred cã în viitor trebuie sã
ne concentrãm pe un drum
expres, probabil de la Gãneasa la Vâlcea, care sã lege pe
autostrada Vâlcea – Sibiu ieºirea din þarã ºi Ardeal, dar
ºi din zona Sibiu – Vâlcea –
Calafat – Sofia.
O traversare pe drum expres sau autostradã, de la
nord la sud, a României pentru Craiova ar însemna, dincolo de infrastructurã rutierã
modernã, atragerea de investitori, care la rândul lor aduc
locuri de muncã, venituri în
plus la bugetul local ºi multe
altele. Aceºtia ar veni pentru
cã le-ar fi uºor sã îºi transporte marfa spre destinaþiile
dorite. Avem aeroport ºi, cu
o infrastructurã rutierã bunã,
Craiova ar deveni un mare
pol industrial.
Aceste proiecte nu pot fi realizate doar de autoritãþile
locale din Craiova ºi de aceea este nevoie de un efort
naþional, de susþinerea Guvernului ºi, la cum vãd eu
lucrurile, ea existã. Aceste
planuri vor deveni în scurt
timp realizãri, pentru cã au
trecut de la faza de gânduri
la cea de proiecte pe hârtie,
urmeazã faza aprobãrii ºi
semnarea contractelor.
R: Ne puteþi face un bilanþ
al celor 9 parlamentari PSD
din Dolj?
C. M.: La Dolj, de câþiva
ani de zile, avem o echipã
sudatã, unitã ºi am înþeles cu
toþii cã, decât sã ne batem
între noi, mai bine ne unim
forþele ºi ne luptãm pentru
lucruri importante la Bucureºti, pentru judeþul Dolj,
pentru regiunea Oltenia. Eu
sunt foarte mulþumit de parlamentarii PSD Dolj, de la
Camera Deputaþilor ºi de la
Senat. Cum spuneam, funcþionãm ca o echipã foarte
unitã. Suntem invidiaþi la nivelul PSD pentru modul în
care ne manifestãm ºi acþionãm în Parlamentul României.
Sunt mulþumit ºi mândru
de toþi colegii noºtri, care, în
funcþiile decizionale pe care
le ocupã, ca preºedinþi de
comisii, vicelideri, membri ai
unor comisii, ai Guvernului
etc., se descurcã foarte bine.
R: Campania electoralã
este importantã ºi din per-

spectiva alegerilor prezidenþiale de la sfârºitul anului?
Care credeþi cã va fi prezenþa la urne?
C. M.: Este un examen
înainte de alegerile prezidenþiale. Fiecare partid îºi va
vedea potenþialul. Dupã alegerile europarlamentare,
foarte repede, vom ºti toþi
candidaþii la alegerile prezidenþiale. Este important ca
oamenii sã vinã la urne la
aceste alegeri europarlamentare. Din experienþã, ºtim cã
acestea nu reprezintã cea
mai importantã mizã pentru
cetãþenii din România sau
din judeþul Dolj, de aceea
cred cã e nevoie de o campanie de informare a cetãþenilor foarte serioasã.
Poate fi ºi un vot de validare a partidului pentru tot ce
a fãcut ºi îºi propune sã facã
în continuare, un vot de recunoaºtere pentru realizãri
sau poate fi unul care sã taxeze anumite lucruri sau atitudini. Eu cred cã vom avea
o participare bunã la vot în
judeþul Dolj.
Este important ca aceia
care vor fi candidaþi la alegerile europarlamentare sã
fie oameni cunoscuþi ºi susþinuþi de regiuni, de judeþe,
astfel încât calitatea omului
ºi notorietatea, dar ºi ce au
realizat sã fie un atu în faþa
militanþilor, a organizaþiilor
ºi, în final, a votantului.
R: Care credeþi cã va fi
procentul PSD la Dolj ºi la
nivel naþional?
C. M.: Ca orice partid, ne
propunem sã avem un scor
cât mai mare. Am vãzut o
serie de sondaje ºi în mare
parte din ele nu cred. PSD
poate sã îºi mobilizeze electoratul astfel încât sã ia mai
mult de 2 milioane de voturi. Cred cã vom avea un
rezultat mai bun decât la alegerile europarlamentare precedente, când am obþinut
2.093.234 de voturi.
Putem trece de 2.100.000
de voturi. Atunci am luat 16
mandate, acum, printr-o mobilizare foarte bunã, putem
spera la mai multe. În Dolj,
vom depãºi rezultatul de
acum 5 ani, când am luat
117.000 de voturi, respectiv
55,9%. Cred cã vom avea un
scor cu 6 în faþã.
www.indiscret.ro
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suntem o echipã unitã, care
se bate la Bucureºti sã aducã
mari investiþii în judeþ, în Oltenia”
Dupã cum am vãzut unele
evaluãri la nivel european,
grupul PSD de europarlamentari va fi cel mai mare din
S&E (grupul Social European). Asta va arãta susþinerea popularã de care ne bucurãm, dar va fi ºi un avantaj pentru noi, ca þarã.
R: Este România pe drumul cel bun?
C. M.: Deºi în toate sondajele România nu este pe
drumul cel bun într-un procent mare, fiind vãzutã ca o
problemã a guvernãrii, este
interesant sã se analizeze co-

relaþiile. Sunt oameni care
voteazã PSD ºi spun cã România nu este pe drumul cel
bun sau care nu voteazã PSD
ºi spun acelaºi lucru. Cearta
zilnicã, disputa dintre Palate, lipsa, din pãcate, a mãcar
unui singur proiect pe termen
lung în care sã ai o mare parte a clasei politice dispusã sã
îl susþinã aratã cã la nivelul
clasei politice sunt niºte discrepanþe care te fac uneori sã
ai impresia cã vorbim despre
douã Românii diferite, descrise într-un fel sau altul.
Este ºi un efect al alegerilor care urmeazã, pentru cã

sunt la o distanþã de ºase luni
ºi unele partide se poziþioneazã doar din punct de vedere electoral. Lipsa unei
opoziþii constructive, a dialogului, îi face pe oameni sã
arunce vina pe clasa politicã. În realitate, suntem pe un
fãgaº bun, am reuºit sã facem
multe lucruri bune, mai avem
multe de fãcut, dar suntem pe
drumul cel bun.
R: Ce mesaj aveþi pentru
cetãþenii judeþului Dolj?
C. M.: Cred cã este foarte
important sã îºi exprime un
punct de vedere, indiferent în
dreptul cui o fac, pentru cã
va fi un mesaj pentru toþi politicienii, care vor înþelege
dacã îºi fac sau nu treaba
pentru cei care i-au împuternicit sã îi reprezinte. Poate fi
un semnal care sã îi ajute pe
politicieni sau chiar partidele sã îºi recalibreze mesajele
politice. Spun asta pentru cã
eu cred cã o campanie distructivã, de genul “nu e bine,
nu s-a întâmplat nimic, toate
lucrurile sunt proaste“, în
contextul în care oamenii vãd
în buzunarul lor, pe stradã, în
comunitãþile lor cã se întâmplã lucruri bune, s-ar putea sã
fie taxatã de alegãtori.
Eu ºi colegii mei din PSD
Dolj vom merge în judeþ cu
fruntea sus ºi cu pieptul în
faþã, mândri de ce am realizat împreunã în aceºti doi
ani, autoritãþile locale ºi centrale. Poate se putea mai
mult! Puteam sã prezentãm
mai bine ce am fãcut, însã
este un bun prilej de a discuta cu toþi cetãþenii, dincolo de
întâlnirile obiºnuite. Este ºi
un test pentru toatã activitatea desfãºuratã pânã acum.
De aceea, eu cred cã este

foarte important ca oamenii sã îºi spunã punctul de
vedere, care sã reprezinte
un semnal pentru toþi politicienii, pe care ºi PSD,
ºi alte partide ar putea sã
îl înþeleagã foarte bine.
Dacã raportul va fi 60 la
20 între Putere ºi Opoziþie, atunci vor înþelege cã
opoziþia pe care o fac, cã
drumul pe care au pornit
nu este neapãrat un drum
pe care cetãþenii din Dolj
îl agreeazã.
Prin cele douã programe, PNDL 1 ºi PNDL2,
judeþul Dolj a primit
1.132.530.789,61 lei, pentru 251 de obiective de investiþii în 101 unitãþi administrativ-teritoriale ºi
judeþul Dolj, prin Consiliul Judeþean Dolj, astfel:
31 - Construire, reabilitare ºi modernizare grãdiniþe,
din care 7 grãdiniþe noi
33 - Construire, reabilitare ºi modernizare ºcoli ºi
licee,
din care 2 unitãþi noi
60 - Modernizãri drumuri comunale, strãzi rurale + 5 obiective de infrastructurã rutierã ale
Consiliului Judeþean
54 - Alimentare cu apã,
extindere în sistem centralizat
41 - Sistem de canalizare ºi epurare a apelor uzate
13 - Construire, modernizare dispensare, din care
3 noi
9 - Construire poduri ºi
punþi pietonale
3 - Reabilitare ºi modernizare iluminat stradal
2 – Modernizare sediu
primãrie. (P)
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„Miercuri, 15 mai 2019, domnul Rareº Bogdan, locul 1 de pe
lista PNL pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, va
veni în judeþul Vâlcea”, transmite PNL Vâlcea într-un comunicat remis mediei. Aceasta este
cea de-a doua vizitã la Vâlcea a
lui Rareº Bogdan, care a declarat cã îºi va deschide un birou
de europarlamentar în Râmnicu Vâlcea.

Discuþii cu oamenii
în cele trei pieþe
din Râmnic
„Rareº Bogdan va sta de vorbã cu vâlcenii prezenþi miercuri
pe strãzile Râmnicului, le va
explica importanþa alegerilor
europarlamentare ºi le va prezenta râmnicenilor argumentele pentru care Partidul Naþional
Liberal reprezintã soluþia salvatoare pentru România. De asemenea, domnul Rareº Bogdan
va susþine în faþa cetãþenilor
necesitatea ºi utilitatea referen-

dumului iniþiat de preºedintele
Klaus Iohannis ºi îi va îndemna
pe aceºtia sã voteze DA la ambele întrebãri de pe buletinul de
vot.
Programul vizitei domnului
Rareº Bogdan în municipiul
Râmnicu Vâlcea va debuta cu
o conferinþã de presã susþinutã
la sediul PNL Vâlcea, de la ora
10.00. Ulterior, începând cu ora
14.00, domnul Rareº Bogdan se
va afla în mijlocul râmnicenilor, fiind prezent, pe rând, în
toate cele trei pieþe ale municipiului, piaþa Centralã, Nord ºi
Ostroveni.
«România în primul rând»
este mesajul Partidului Naþional
Liberal pentru aceste alegeri ºi
reprezintã esenþa programului
politic. Partidul Naþional Liberal este singura forþã politicã din
România respectatã la nivel european, ce are puterea sã influenþeze deciziile la nivelul Parlamentului European, în avantajul României”, se mai aratã în
comunicatul de presã.

Publicitate

Rareº Bogdan,
pentru a doua oarã
la Vâlcea

Poliþiºti din cinci þãri, percheziþii în Vâlcea:
peºte contaminat cu chimicale ºi metale grele
Poliþiºti din România,
Italia, Franþa, Spania
ºi Ungaria au descins marþi la peste
100 de adrese din
mai multe judeþe,
inclusiv în Vâlcea,
pentru destructurarea unei reþele care
ar fi introdus ilegal în
þarã peºte contaminat cu chimicale ºi
metale grele, pescuit
în zone interzise din
Italia, Spania ºi
Franþa.
de Marielena Popa

Î

n judeþul Vâlcea au fost
efectuate 19 percheziþii în
Râmnicu Vâlcea, Ioneºti
ºi Nicolae Bãlcescu (n.r. vom
15 - 21 mai 2019
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reveni cu precizãri despre persoanele ºi firmele la care s-au
fãcut aceste percheziþii). De
asemenea, poliþiºtii au mai efectuat percheziþii în Bucureºti ºi
în judeþele Constanþa, Cãlãraºi,
Dâmboviþa, Argeº, Ilfov, Tulcea, Prahova, Braºov, Brãila,
Buzãu, Giurgiu ºi Maramureº.
La rândul lor, poliþiºtii români
au participat la acþiunile similare care au avut loc pe teritoriul Italiei, Spaniei, Franþei ºi
Ungariei.

O grupare formatã
din sute de români,
francezi, italieni
ºi unguri
Potrivit Poliþiei Române, gruparea organizatã, formatã din
sute de români, francezi, italieni
ºi maghiari, ar fi creat un ade-

vãrat mecanism de procurare
ilegalã a peºtelui, din afara þãrii, dar ºi de transport ºi comercializare în România.
„Produsele piscicole erau
obþinute din apele teritoriale
ale Italiei, Spaniei ºi Franþei,
unde pescuitul era interzis,
peºtele din acele zone fiind
impropriu consumului. Ulterior, cantitatea rezultatã în
urma braconajului piscicol era
depozitatã ºi transportatã fãrã
a avea autorizaþie sanitar-veterinarã, aºa cum impune legislaþia europeanã ºi românã
în domeniu.
Aducerea în România a peºtelui ar fi fost posibilã prin folosirea unor documente falsificate, membrii grupãrii efectuând achiziþii intracomunitare, prin intermediul unor societãþi româneºti cu obiect de ac-

tivitate în domeniul comercializãrii produselor piscicole,
special înfiinþate pentru a servi
activitãþii infracþionale”, se
aratã în comunicatul IGPR.

Au fost confiscate
30 de tone
de peºte
„În urma cooperãrii internaþionale dintre Poliþia Românã ºi autoritãþile poliþieneºti
din Spania, Ungaria, Franþa,
Italia ºi Portugalia, a fost documentatã activitatea grupãrii
infracþionale, iar toate informaþiile existente s-au valorificat prin blocarea accesului
pe piaþa româneascã a 30 de
tone de peºte, impropriu consumului, a cãrui valoare s-ar
fi ridicat la aproximativ
600.000 de lei. Cu sprijinul

Autoritãþii Naþionale Sanitar-Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor a fost
distrusã întreaga cantitate de
peºte confiscatã”, mai precizeazã documentul citat.

S-a început
urmãrirea penalã
in rem
„În cauzã a fost dispusã
începerea urmãririi penale in
rem ºi se continuã cercetãrile sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de constituire de
grup infracþional organizat,
comercializare de produse
alterate, evaziune fiscalã,
precum ºi deþinere, transport
ºi comercializarea fãrã documente legale a peºtelui”,
a mai anunþat Poliþia Românã.
www.indiscret.ro

Programul PNL pentru europarlamentare - seriozitate şi competenţă

Profesioniºtii care duc România
în primul rând al Europei
Partidul Naþional
Liberal ºi-a lansat
programul politic
pentru alegerile europarlamentare intitulat
„Profesioniºti în
Parlamentul European”. Este un program pentru o Românie cu drepturi ºi
beneficii depline în
Uniunea Europeanã,
un veritabil program
de guvernare europeanã. Oferã o viziune
completã, profesionistã, în toate sectoarele
importante.
Pro-european, realist ºi concret. „Programul este pro-european pentru cã noi, PNL, ne
propunem continuarea procesului de consolidare a Uniunii
Europene. Considerãm cã o
Românie poate fi puternicã
doar în cadrul unei Uniuni Europene puternice. Este realist

pentru cã tot ce ne-am asumat
prin acest program electoral
poate fi îndeplinit ºi ºtim ºi cum
sã facem asta. Un instrument
esenþial prin care vom îndeplini
acest program este apartenenþa PNL la cea mai puternicã
familie politicã din Parlamentul European - Partidul Popular European. Este un program
concret pentru cã propune lucruri concrete pentru toate categoriile sociale din România”,
a declarat Siegfried Mureºan,
candidat PNL la europarlamentare ºi unul dintre iniþiatorii programului.
Bazat pe modele liberale de
succes. Programul PNL are la
bazã expertiza ºi rezultatele de
succes ale europarlamentarilor
ºi aleºilor locali liberali în domeniul fondurilor europene.
Administraþiile liberale au fãcut
paºi majori în aducerea oraºelor ºi comunelor lor la standarde de viaþã occidentale. Rareº
Bogdan, candidatul din fruntea
listei PNL: „Nu poþi sã dezvolþi
o þarã decât dezvoltând comu-

nitãþile locale ºi folosind banii
europeni. Liberalii au reuºit sã
arate acest lucru la nivel local
ºi judeþean. În momentul în care
românii ne vor da votul, vom
arãta cã experienþa acestor oameni se va transpune la nivel
naþional”.
România în care sã îþi placã sã trãieºti: buget european
(2021-2027) cel puþin la nivelul celui anterior, simplificarea
puternicã a birocraþiei fondurilor comunitare; bani europeni
pentru construcþia sau finalizarea lucrãrilor la autostrãzile Piteºti-Sibiu, Comarnic-Braºov,
Târgu Mureº-Iaºi-Ungheni,
drumul expres Craiova-Piteºti,
ºoseaua de centurã a Capitalei;
construcþia ºi dotarea a trei spitale regionale pânã în 2024;
subvenþii mãrite pentru agricultori la nivelul mediu din UE;
dublarea fondurilor europene
pentru cadastrare; conectarea
tuturor oraºelor la reþeaua de
distribuþie a gazelor pânã în
2024; reabilitarea termicã a
500.000 de apartamente cu bani

europeni; consolidarea tuturor
clãdirilor rezidenþiale încadrate în clasa seismicã I; promovarea brandurilor româneºti în
UE; finanþarea cu bani europeni
a unui program de inovare pentru IMM-uri; digitalizarea completã a administraþiei.
Viitor pentru copiii noºtri:
conectarea tuturor universitãþilor
ºi liceelor la internet de mare vitezã, cu fonduri europene; redeschiderea ºcolilor de meserii dupã
modelele de succes din Europa,
inclusiv pentru domeniile digitale; 20.000 de burse Erasmus/
an pentru studenþii români;
40.000 de bilete de tren gratis

pentru tinerii români care vor sã
cãlãtoreascã în Europa; crearea
sau aducerea la standarde europene a 10 institute de cercetare;
granturi de 50.000 de euro pentru cercetare academicã.
România cu drepturi egale:
apãrarea drepturilor cetãþenilor
români din þarã ºi diaspora în
toatã Uniunea Europeanã; aceleaºi standarde pentru produse ºi
servicii în Uniunea Europeanã.
Integrare sutã la sutã: românii sã circule liber în toatã Uniunea Europeanã - integrarea în
Spaþiul Schengen, prioritate
zero pentru europarlamentarii
PNL; adoptarea monedei euro.

Ludovic Orban, preºedintele PNL: „Pentru noi, un
obiectiv fundamental este acela ca într-un timp cât mai
scurt, venitul românilor sã ajungã cât mai aproape de
venitul mediul al Uniunii Europene, pentru cã oriunde
mergi, preþurile s-au aliniat cât mai aproape de nivelul
european, or, noi trebuie sã generãm acele politici economice, sigur fructificând toate oportunitãþile ºi avantajele
pe care le avem de pe urma statutului de membru al Uniunii Europene, pentru a asigura dezvoltarea economicã
care sã le permitã românilor sã trãiascã mai bine”.

Comandat de Partidul Naþional Liberal, executat de SC Indiscret Media SRL, tiraj 1.200 ex., cod unic mandatar 41190007
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

39 de ani fãrã Marin Preda

L

a 16 mai 1980, Marin
Preda murea în celebra
sa camerã nr. 6 de la
Palatul Mogoºoaia. La vârsta
de nici 58 de ani, aflat în plinã
putere creatoare. S-a nãscut în
Siliºtea-Gumeºti, judeþul Teleorman, la 5 august 1922. Începând cu 1948, marele scriitor
avea sã dãruiascã literaturii 15
tomuri selecte, între care nuvele ºi douã romane capodoperã: „Moromeþii” (2 vol.) ºi „Cel
mai iubit dintre pãmânteni” (3
vol.), ambele transpuse cinematografic. În „Moromeþii”,
autorul surprinde epic, pe durata a douã decenii, deriva familiei patriarhale ºi a spiritului þãrãnesc interbelic. În anii
’70, însoþit de Adrian Pãunescu, „Monºer”a avut o reacþie
de mare curaj la o întâlnire cu
secretarul general al PCR: „Tovarãºe Nicolae Ceauºescu,
dacã vreþi sã introduceþi realismul socialist, eu, Marin Preda,
mã sinucid”. Într-un fel, fãrã sã
pãrem câtuºi de puþin cinici, o
mânã de „ajutor” a întins fatalitãþii chiar cel ce îl înfruntase
pe dictator. Ziua de 15 mai
1980 a bãtut în negru chiar de
la cãderea serii. Nefiind o premierã Dosarul Marin Preda,
noi doar selectãm din cele jalonate pe drumul fãrã întoarcere al inegalabilului prozator:
„Cartea Româneascã”, sticla
de rom cubanez din care directorul editurii s-a cinstit cu prietenii, taxiul lui Turturicã, Palatul Mogoºoaia, sala de mese
unde, dupã miezul nopþii, descinde printre petrecãreþi (evident confraþi) pentru un pahar

cu apã. I se oferã un pahar cu
apã ºi un pahar cu votcã, iar
Preda, ameþit, soarbe din votcã ºi i se face rãu. Este dus în
camerã ºi trântit pe pat sã se
odihneascã îmbrãcat cum era.
Târziu, spre orele prânzului,
este gãsit fãrã suflare de scriitorul Dan Claudiu Tãnãsescu:
„Pãrea cã doarme într-o poziþie nefireascã”. Potrivit raportului medico-legal, „moartea
lui Marin Preda a fost violentã
ºi s-a datorat asfixiei mecanice prin astuparea orificiilor respiratorii cu un corp moale, posibil lenjerie de pat, în condiþiile unei come etilice”. Trecuse foarte puþin timp de la apariþia romanului „Cel mai iubit
dintre pãmânteni”, care înfiera
ororile comise de comuniºti în
epoca rusificatã 1945-1964.
Fratele scriitorului, Alexandru
(Saie), ºi familia împãrtãºesc
opinia cã „de vinã” ar fi trilogia contondentã extrasã imediat din biblioteci ºi librãrii de
cãtre Securitate. S-a emis în
paralel, deloc lipsitã de baze
solide, ºi pãrerea cã altul ar fi
fost romanul vinovat: „Delirul”, apãrut în 1975 (perioadã
suficientã pentru a fermenta
corespunzãtor în laboratoarele
abilitate). Cum bine se ºtie, în
„Delirul”, Preda propune „reevaluarea literarã”, mai pe
ºleau reabilitarea mareºalului
Ion Antonescu, fapt care i-a iritat la culme pe sovietici ºi pe
germani. Iar autorul, inabil, recunoscuse deschis cã acesta e
doar începutul, el având de
gând sã treacã la redactarea ºi
a celui de-al doilea volum.
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Ponta: „E viaþa mai bunã
la Bruxelles. Salariu
mare, muncã puþinã!”
Pentru a atrage cât
mai multe voturi la
alegerile europene,
Victor Ponta de la
PRO România a
recurs la un ºmecherlâc. S-a pus în fruntea
listei de partid, dar nu
se va duce la Parlamentul European.
Pãcãleala asta cu
candidaþi locomotivã
contrafãcuþi nu e o
premierã, dar parcã la
nimeni nu a fost
promovatã cu atâta
tupeu; cu mândrie
chiar!
de Marielena Popa

V

ine Victor Ponta sãptãmâna trecutã la Vâlcea
ºi jurnaliºtii îl întreabã
ce ar trebui sã înþeleagã oamenii atunci când „number one” de
pe lista PRO România le cere
sã îl trimitã în Parlamentul European, în timp ce tot el le spune cã va rãmâne acasã sã combatã. Sã explice aceastã fracturã de logicã, a fost rugat. Iar virtualul candidat Ponta a dat-o, cu
multã lejeritate, în teoria „moralã” a liderului care trebuie sã

îºi conducã oastea, subliniind
cã el mãcar e sincer, nu ca alþi
„ºobolani”. Din toatã aceastã
expunere cãreia Ponta i-a dat
tuºa personalã, a „transpirat” de
fapt convingerea politicianului
român cã electoratul existã doar
pentru a fi dus de nas.

„Eu cred cã am
datoria faþã de toþi
românii sã stau
în Parlamentul
României” (!!!)
„Eu cred cã este moral sã îþi
conduci echipa ºi sã garantezi
pentru ea. Eu garantez pentru
Corina Creþu, pentru Mihai Tudose, pentru Iurie Leancã etc.
E viaþa mai bunã la Bruxelles,
de aia se duce domnul Cioloº.
Salariu mare, muncã puþinã, e
o.k. Eu cred însã cã am datoria
faþã de toþi românii sã stau în
Parlamentul României, sã merg
la Vâlcea, sã merg la Iaºi, la
Tulcea, în toatã þara. Apoi, ca ºi
Bãsescu, Cioloº ori Rareº Bogdan, cã acum, pe bune, Rareº
Bogdan e ºeful PNL-ului, nu e
Orban, îmi asum ºi pierderea
dacã iese prost. Eu, dacã iese
bine împart meritele cu toþi
aceºti oameni, dacã iese prost
îmi asum, nu mã prefac cã nu

îi cunosc pe Corina Creþu ºi pe
Tudose, cã nu ºtiu cine sunt. De
fapt, cred cã toatã lumea înþelege cã noi nu votãm pe 26 mai
ca sã plece 32 de doamne ºi
domni la Bruxelles.
Noi votãm sã plece cât mai
mulþi oameni pregãtiþi. ªi Corina Creþu este cel puþin la fel
de bine pregãtitã ca ºi mine
pentru a fi în Parlamentul European. Ea a stat mai mult la
Bruxelles decât mine”, a declarat Victor Ponta la întâlnirea cu
jurnaliºtii.

Diferenþa dintre
un lider asumat
ºi un „ºobolan”
Apoi, a abordat subiectul sãu
preferat: Liviu Dragnea.
„Eu vorbesc despre PRO
România ºi îmi asum asta, asta
trebuie sã facã un lider, nu îi
împing pe alþii în faþã. Un individ care spune: «Colegii... eu nu
ºtiu. Nu am vãzut, am auzit cã
l-au exclus pe Grindeanu, dar
nu ºtiu, am auzit cã s-a dat legea, dar nu cunosc», acela e un
ºobolan, nu un lider. Dar ºobolanii conduc din cotloane. Liderii îºi iau ºi laude dacã câºtigã
ºi criticile dacã pierd!”, a subliniat Ponta cu emfazã.
www.indiscret.ro
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Contractul de finanþare pentru masterplanul
judeþean de apã a fost semnat, marþi, de ministrul Orlando Teodorovici. Venit la Craiova în
calitate de ministru al fondurilor europene,
Teodorovici a parafat acordul de finanþare cu
preºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, ºi cu directoarea Companiei de Apã Oltenia, Adriana
Câmpeanu. „Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apã ºi apã uzatã din judeþul
Dolj“ prevede, pe lângã noua aducþiune de apã
de la Izvarna, investiþii în reþelele de alimentare
ºi canalizare în 23 de localitãþi din judeþ, suma
pusã în joc fiind de aproximativ 445 de milioane
de euro.
de Nicuºor Fota

P

roiectul, unul grandios
în aprecierea ºefului CJ
Dolj, ar urma sã fie finalizat în patru ani. „Trãim o zi
memorabilã pentru istoria zonei
noastre, întrucât vorbim despre
o investiþie semnificativã, în valoare totalã de 445 de milioane
de euro, o investiþie prin care se
reuºeºte introducerea sau extinderea reþelelor de apã ºi de canalizare în 22 de localitãþi doljene. Vreau sã mai subliniez
faptul cã, odatã cu finalizarea
acestui proiect grandios, craiovenii vor avea apã de izvor la
robinet. Aºa cum se ºtie deja,
vom putea pune în operã un vis
mai vechi – realizarea celui deal doilea fir de aducþiune de la
Izvarna, în timp ce primul fir va
rãmâne sã deserveascã îndeosebi localitãþi din zona de nord
a judeþului”, a spus preºedintele administraþiei judeþene la ceremonia organizatã la Palatul
Administrativ din Craiova. La
rândul sãu, ministrul de resort
a lãudat investiþia finanþatã din
fonduri europene. „Sursa de apã
va fi una de izvor, nu multe zone
din þarã se pot lãuda cu o sursã
atât de importantã, curatã, ceea
ce înseamnã foarte mult. Este un
lucru extrem de important ºi
creºterea calitãþii vieþii populaþiei din judeþ, având în vedere
cã peste jumãtate dintre locuitori vor beneficia de acest prowww.indiscret.ro

iect, unul dintre cele mai mari
în domeniu din Europa”, a declarat Eugen Teodorovici.

Manda: „Avem
nevoie în continuare
de bani europeni,
dar cu proceduri
simplificate.
Oamenii nu mai au
rãbdare”
Prezent la ceremonia organizatã de CJ Dolj, senatorul Claudiu Manda a felicitat autoritãþile locale ºi judeþene pentru reuºitã, apreciind însã cã procedura de atragere a fondurilor europene în România necesitã
simplificãri. „Vorbeºte lumea cã
nu atragem fonduri europene
sau cã nu avem investiþii. Astãzi se semneazã un proiect de
445 de milioane de euro care
deserveºte judeþul Dolj. Este
unul dintre cele mai mari proiecte ºi putem sã spunem cã
aproape jumãtate de miliard de
euro intrã în judeþul Dolj. E clar
cã avem în continuare nevoie de
bani europeni, e clar cã trebuie
sã accesãm în continuare fonduri europene, însã spun ce spuneam ºi la început: trebuie simplificate procedurile. Noi ne
luptãm doi-trei ani pentru hârtii, urmeazã apoi o licitaþie, care
în România poate dura lejer doi
ani, luând în calcul contestaþii-

le ºi procesele, pentru un proiect care va fi realizat în doi ani.
Oamenii nu mai au rãbdare sã
le spui astãzi cã ne apucãm de
un proiect ºi sã le spui abia peste 5-6-7 ani cã s-a implementat”, a spus Manda.

Olguþa Vasilescu: „A
durat ireal de mult!”
Acesta a fost confirmat de exprimarul Lia Olguþa Vasilescu,
prezentã la semnarea contractului de finanþare în calitate de
consilier al primului-ministru.
„Pentru mine este o zi importantã pentru cã este al treilea
proiect de suflet care începe sã
prindã contur. Dupã stadionul
din Craiova ºi Spitalul Municipal, iatã cã acum vorbim despre
cea mai importantã investiþie
care se face în Craiova în ultimii 60 de ani. Este una aºteptatã tot de 60 de ani, pentru cã de
atunci doresc cetãþenii sã bea
apã platã de izvor. Acest proiect
s-a conturat în anul 2013, când
am început demersurile pentru
acest exerciþiu financiar al UE
alãturi de domnul Prioteasa ºi
de fostul director al CAO, Con-

stantin Mitriþã. Aº fi vrut sã
semnez acest proiect mai demult însã, din pãcate, a durat
ireal, ireal de mult. A fost nevoie, printre altele, sã schimbãm
trei legi în Parlament, nu mai
vorbesc de hotãrâri de Guvern,
de consiliu judeþean sau de consiliu local. Sper sã-i putem vreodatã mulþumi, în aceastã viaþã,
domnului Cosmin Popescu
(preºedintele CJ Gorj – n.r.)
pentru cã efectiv a fost nevoit
sã se batã pentru acest proiect,
cã erau destui pe acolo care se
împotriveau”, a precizat Lia
Olguþa Vasilescu.
La rândul sãu, primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a þinut sã
mulþumeascã vecinilor de la
Gorj, mai ales Primãriei ºi Consiliului Local Tismana, locul de
unde va veni apa potabilã pentru craioveni: „Le mulþumesc cã
ne-au înþeles ºi ne-au sprijinit.
Vreau sã spun însã cã, pe lângã
aducþiunea de apã, Craiova primeºte fonduri consistente ºi
pentru canalizare, cu care sper
sã reuºim sã rezolvãm aceastã
problemã pe toate strãzile din
oraº care au mai rãmas. Ne confruntãm frecvent cu situaþii în

care nu putem asfalta o stradã
pentru cã nu e rezolvatã încã
aceastã problemã”.
Potrivit reprezentanþilor
companiei de apã, de acest proiect, în valoare de 445.831.222
euro, vor beneficia mai mult de
jumãtate din locuitorii judeþului Dolj, dar ºi locuitori din judeþul Gorj. „Concret, peste
270.000 de cetãþeni din cele
douã judeþe vor avea acces la
apã potabilã de calitate ºi alte
100.000 persoane vor beneficia de canalizare. În judeþul
Dolj vor beneficia de apã ºi
canalizare urmãtoarele localitãþi: Craiova, Cârcea, Malu
Mare, Breasta, Isalniþa, Calafat, Bãileºti, Bechet, Dãbuleni,
Cãlãraºi, Pleniþa, ªimnicu de
Sus, Poiana Mare, Piscu Vechi,
Cerãt, Bucovãþ, Gherceºti, Coþofenii din Dos, Maglavit, Ostroveni, Mischii ºi Rast. Tot
prin acest proiect vor beneficia de servicii de alimentare cu
apã ºi câteva localitãþi din judeþul Gorj, astfel: Costeni, Godineºti, Câlnic, Teleºti, Rovinari, Bâlteni, Plopºoru, Brãneºti ºi Þânþãreni”, se aratã
într-un comunicat al CAO.
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Liderul ALDE,
primit cu scandãri
în Bãnie:
„Tãriceanu preºedinte”

Publicitate

C
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ãlin Popescu Tãriceanu a fost invitatul principal la evenimentul de prezentare a
candidailor ALDE pentru
Parlamentul European organizat, în weekend, la Craiova. ªeful ALDE a fost însoit
de candidaii Norica Nicolai
ºi Andrei Gerea ºi a fost primit cu pâine, sare ºi zaibãr
de oltenii lui Ion Cupã, adunai la Centrul Multifuncional de la Craiova din patru
judee. „Vreau sã vã asigur cã
avem cei mai buni candidai
la aceste alegeri europarlamentare. Realmente, cei de
pe primele locuri reprezintã
elita partidului ºi ne vor reprezenta cu cinste în Parlamentul European. Sã fie
foarte, sã fie foarte clar: acolo nu e mãnãstire de mãicue.
Trimitem oameni curajoºi,
în stare sã se batã pentru interesele României”, a spus
Tãriceanu.
Liderul ALDE a atacat, pe
lângã tematica europeanã, ºi
probleme de politicã internã. Nu am avut nicio clipã
capacitatea sã îmi imaginez
cã, dupã 30 de ani de la cãderea comunismului, în România se vor reintroduce
aceleaºi sisteme prin care
comunismul a condus România 45 de ani: sistemul de
teroare, sistemul de ascultare a telefoanelor, frãþia dintre securitate ºi procuraturã.
Ceea ce ne împiedicã sã progresãm mai mult ºi mai bine
este corupþia din statul paralel ºi nedreptãþile pe care
acesta le genereazã, abuzurile ºi excesele cãrora le-au
cãzut victime mii ºi mii de
oameni nevinovaþi. Vreau sã
eliberãm justiþia de prãdãtorii statului paralel. România
a ajuns sã fie dominatã de

acest sistem paralel de putere care a hotãrât sã-i elimine
pe toþi cei care aveau curajul sã stea drepþi, sã nu se
încovoaie, sã nu accepte jocurile de culise, sã nu accepte ca rezultatul alegerilor în
loc sã fie decis de dumneavoastrã, cetãþeni liberi, sã fie
decis în sufrageria lui Oprea,
cu sprijinul lui Maior, cu
sprijinul lui Coldea, cu sprijinul lui Dumbravã, cu sprijinul procurorilor de la
DNA, în frunte cu Kovesi ºi
cu cei specializaþi în anchete care sunt absolut copiate
dupã metodele din anii ’50,
cum sunt cei de la DNA Ploieºti, de la DNA Oradea sau
de la DNA Braºov. Vreau sã
combatem corupþia în mod
egal, în mod legal, democratic ºi echilibrat. Lupta împotriva corupþiei nu trebuie sã
fie un prilej de rãzbunare sau
de eliminare a adversarilor
politici. Nu este o vânãtoare
de vrãjitoare pentru cã nu
suntem într-o dictaturã din
lumea a treia”, a mai spus
Tãriceanu.
Preºedintele ALDE, care
a fost întâmpinat la sosirea
la Centrul Multifuncional cu
scandãri „Tãriceanu preºedinte”, nu l-a uitat nici pe
actualul ocupant al fotoliului prezidenial. „Le recomand tuturor membrilor ºi
simpatizanilor noºtri sã nu
voteze la referendum pentru
a nu da girul lor acestei diversiuni politice lansate de
preºedintele Iohannis. Asta
reprezintã referendumul: o
diversiune prin care preºedintele, care nu ar avea ce
sã caute în campania pentru
europarlamentare, furã startul ºi îºi începe campania
pentru al doilea mandat”, a
afirmat Tãriceanu.

www.indiscret.ro

Tãriceanu la Craiova:
„România, cu fruntea
sus în Europa!
Fãrã dublu standard la produse, egalitate de
tratament pentru fermieri ºi pe piaþa muncii,
reducerea drasticã a birocraþiei europene”

Poziþia 6 pe buletinul de vot
Comandat de ALDE, executat de SC Indiscret Media SRL, tiraj 1.200 ex., cod mandatar financiar 41190002
www.indiscret.ro
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ALDE sprijin
pentru
fermieri
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

D

e la înfiinþarea sa,
ALDE a pus miza pe
agriculturã ca un motor puternic pentru dezvoltarea
economiei româneºti.
Am iniþiat legea cooperativelor ºi, iatã, azi apar tot mai
multe cooperative agricole
moderne (peste 30 în Dolj în
ultimii doi ani), cooperative
care sunt un suport real pentru
membrii lor, mai ales la valorificarea muncii lor.
Ne-am bãtut pentru refacerea ºi modernizarea sistemului
de irigaþii ºi, iatã, azi putem
vorbi de peste 1 miliard de
euro investiþi de guvernul din
care facem parte în structurile
de irigaþii. Prin programul
„Refacerea ºi extinderea sistemului de irigaþii”, peste 10.000
de hectare au fost irigate ºi
1.028 de km de canale au fost
umplute cu apã. De asemenea,
prin programul „Apã gratuitã
pânã la staþia de punere sub
presiune”, a fost facilitat accesul fermierilor la apã de irigare. Datoritã investiþiilor din
programul „Dezvoltarea sistemului naþional antigrindinã ºi
de stimulare a precipitaþiilor”,
producþia agricolã a crescut
substanþial, iar pierderile au
fost diminuate.
Am contribuit, uneori decisiv, în guvern, ca anumite programe destinate agriculturii sã
devinã prioritare. Astfel, programul „Tomate în spaþii protejate” a fost un real succes.
16.550 de legumicultori au
fost înscriºi (peste 2.000 doar
în Dolj), iar în ambele cicluri
au fost livrate în jur de
100.000 de tone de roºii pe
piaþa internã. Prin programul
„Sprijinirea colectãrii ºi comercializãrii lânii”, s-au colectat peste 14.274 de tone
lânã. Prin programul „Sprijin
suine rasele Bazna ºi Mangaliþa”, au fost acordate subvenþii consistente producãtorilor
(Doljul este cel mai important
producãtor de porci Mangaliþa). Prin programul „Reorganizarea unitãþilor de cercetare”, s-a stimulat cercetarea
aplicativã ºi introducerea de
noi tehnologii în ferme, reorganizându-se în acelaºi timp
43 de unitãþi de cercetare. Prin
„Programul de încurajare a
agriculturii ecologice ºi a produselor tradiþionale”, continuã activitãþile de menþinere
15 - 21 mai 2019
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a tradiþiilor privind obþinerea
unor produse ecologice. Sunt
doar câteva exemple.
Agricultura rãmâne o prioritate pentru noi cei din ALDE.
România are potenþial uriaº sã
devinã campioana Europei la
agriculturã. Pentru asta, reprezentanþii ALDE în viitorul Parlament European au un plan de
bãtaie clar prin care sã vinã în
sprijinul producãtorilor agricoli români.
ALDE considerã cã subvenþia pe care o primesc fermierii
români indiferent de ceea ce
produc este la limita de jos a
subvenþiilor agricole acordate
de UE agricultorilor sãi, în condiþiile în care costurile de producþie nu sunt chiar atât de diferite de la o þarã la alta.
Avem toatã deschiderea,
arãtatã ºi de preºedintele Cãlin Popescu Tãriceanu la întâlnirea de la Craiova cu fermierii, pentru a susþine solicitãrile lor legitime:
Acordarea sprijinului cuplat/pentru producþie tuturor
crescãtorilor, nu doar celor
care au certificate pentru animale înscrise în Registrul genealogic;
Egalizarea / ajustarea subvenþiilor între statele membre;
susþinerea plafonãrii voluntare a subvenþiilor agricole ca
soluþie care ar apãra atât interesele marilor fermieri, cât ºi
pe ale celor mici ºi mijlocii;
Simplificarea tratamentelor
fiscale pentru micii fermieri;
Eliminarea adeverinþelor de
la primãrie din dosarele pentru subvenþiile de la APIA;
pentru documentele emise de
terþi (extrase din Registrul de
Rasã, Registrul Agricol,
ONRC, din Registrul Naþional
al Exploataþiilor etc.), informaþiile sã fie solicitate direct
de la entitãþile emitente sau
obþinute prin consultarea bazelor de date.
Toþi parlamentarii ALDE
România din legislativul de la
Bruxelles vor milita pentru
debirocratizarea legislaþiei comunitare în materie agricolã ºi
nu numai, dar ºi pentru o reglementare unitarã a regimului subvenþiilor agricole.
În felul acesta, vom putea
vorbi cu adevãrat de o Uniune
Europeanã solidarã, cu o singurã vitezã ºi cu o singurã direcþie.

Concurs de postere, organizat
de Biblioteca Judeþeanã „Aman”

B

iblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” organizeazã, în perioada 15 mai – 3
iunie 2019, concursul de postere cu titlul „30
Years From the Fall of Communism”.
Concursul se adreseazã elevilor ºi studenþilor din municipiul Craiova ºi constã în realizarea de postere în format A3. Participanþii trebuie sã respecte tema concursului ºi sã ataºeze pe posterele înscrise, pe verso, o etichetã cu numele ºi prenumele, respectiv datele de contact.
Pentru realizarea posterelor pot fi folosite orice mijloace tehnice ºi artistice. În cadrul concursului sunt acceptate postere realizate în mod individual sau în cadrul unei
echipe alcãtuite din maximum trei persoane.
Posterele pot fi depuse pânã la data de 3 iunie 2019
la sediul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”, situat pe strada Mihail Kogãlniceanu, nr. 9, în
cadrul secþiei Mediatecã ºi American Corner Craiova.
Festivitatea de premiere se va desfãºura vineri, 7 iunie
2019, începând cu ora 13:00, în sala „Marin Sorescu”.
Pentru mai multe detalii despre concurs, cei interesaþi sunt rugaþi sã apeleze numãrul de telefon
0251.532.267, interior 110.

www.indiscret.ro
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ACTUALITATE

Râmnicu Vâlcea împlineºte 631 de ani
de
la
prima
atestare
documentarã
Programul
manifestãrilor
Sâmbãtã, 18 mai
10.00, Scuarul Mircea cel
Bãtrân - Deschiderea oficialã a
Târgului Meºterilor Populari
Vâlceni
10.00, Scuarul Mircea cel
Bãtrân - Deschiderea oficialã a
Târgului de Carte
10.00, Scuarul Mircea cel
Bãtrân - Concursul Naþional de
Automodele, demonstraþie de
automodele
10.00, Cinema „Geo Saizescu” – Festivalul „Flori de cântec românesc”, secþiunea canto
pop românesc ºi internaþional
11.00, Galeria „Artex” - vernisajul expoziþiei „Mirajul Culorii”, Pictori la Rotonda Valahã (expoziþie de grup)
12. 00, Galeria Cozia Pasaj 1
– vernisajul Expoziþiei Tudor
Meiloiu, Expoziþie personalã de
picturã
13.00, Galeria Cozia Pasaj 2
– vernisajul Expoziþiei Doru
Drãguºin, Expoziþie personalã
de artã plasticã
14.00, Colegiul Naþional
„Mircea cel Bãtrân” – ”Cupa
Râmnicului” la baschet
15.00, Parcul Zãvoi – „Cupa
Râmnicului” la patine cu role,
trotinete
16.30, Muzeul de Artã „Casa
Simian” – vernisajul Expoziþiei
personale de picturã Ion Aurel
Gârjoabã ºi al Expoziþiei de caricaturi Mihai Pânzariu Pim
18.00, Filarmonica „Ion Dumitrescu” – Deschiderea Festivalului „Tinere Talente”; Recital de muzicã de camerã (Studenþi ai Academiei de Muzicã,
Teatru ºi Arte Plastice din Chiºinãu, Republica Moldova);
„Cântând în fapt de searã”
18.00, lacul din Parcul Zãvoi
– Concursul Naþional de Automodele, demonstraþie de navomodele
18.00, Scuarul Mircea cel
Bãtrân – Concert de muzicã popularã cu Orchestra „Rapsodia
Vâlceanã”, Cristina Udrea,
Mioara Raica, Alin Pavelescu,
Luminiþa Tãnãsie, Rodica Nicolaescu, Ana Maria Iorga
18.00-02.00 – „Noaptea Europeanã a Muzeelor”: intrawww.indiscret.ro

re gratuitã la Muzeul de Istorie,
Muzeul de Artã ºi Casa Memorialã „Anton Pann”
18.30, Muzeul Satului Bujoreni – vernisaj Expoziþie de
icoane
19.30, Scuarul Mircea cel Bãtrân – Spectacol Dansuri Populare, Trupa DANS AS, Palatul
Naþional al Copiilor Bucureºti
20.30, Scuarul Mircea cel
Bãtrân - Concert de muzicã popularã cu Marius Zorilã, Lavinia Goste ºi taraful

Duminicã, 19 mai
10.00 – 20.00, Scuarul Mircea cel Bãtrân - Târgul Meºterilor Populari Vâlceni
10.00 – 20.00, Scuarul Mircea
cel Bãtrân – Târgul de Carte
10.00, Cinema „Geo Saizescu” - Festivalul „Flori de cântec românesc”, secþiunea canto
popular
10.00, Casa de Culturã a Sindicatelor - Spectacolul pentru
copii „Micul Prinþ”, adaptare
dupã povestea lui Antoine de
Saint-Exupéry
10.00, Scuarul Mircea cel
Bãtrân - Concursul Naþional de
Automodele, demonstraþie de
automodele
11.00, Galeria „Artex” - Recital susþinut de elevii Liceului
de Arte „Victor Giuleanu”
12.30, Casa de Culturã a Sindicatelor - Spectacolul pentru
copii „Micul Prinþ”, adaptare
dupã povestea lui Antoine de
Saint-Exupéry
18.00, Filarmonica „Ion Dumitrescu” - Recital susþinut de
membrii Fundaþiei Culturale
„Remember Enescu”
18.00, lacul din Parcul Zãvoi
- Concursul Naþional de Automodele, demonstraþie de navomodele
18.15, Scuarul Mircea cel
Bãtrân – Recitalul Corului
”Euphonia” al Filarmonicii ”Ion
Dumitrescu”
19.20, Scuarul Mircea cel
Bãtrân – Concert de muzicã pop
ºi pop-opera Paula Seling
19.50, Scuarul Mircea cel
Bãtrân – Concert de muzicã
pop-opera cu Cezar Ouatu
Luni, 20 mai
10.00, Primãria Municipiului

– ªedinþa Festivã a Consiliului
Local
10.00 – 20.00, Scuarul Mircea cel Bãtrân - Târgul Meºterilor Populari Vâlceni
10.00 – 20.00, Scuarul Mircea
cel Bãtrân – Târgul de Carte
10.00, Scuarul Mircea cel Bãtrân – Spectacolul „Primãvara
oraºului meu” al preºcolarilor de
la grãdiniþele din municipiu
11.00 – Paradã pe traseul Primãria Municipiului – Statuia lui
Mircea cel Bãtrân
11.15, Statuia lui Mircea cel
Bãtrân – „Io, Mircea Voievod”,
moment artistic prezentat de
Teatrul Municipal „Ariel”
12.00, Podul Carol - inaugurarea ansamblului de picturi
„Imagini-monumente ale Râmnicului”
14.00, Primãria municipiului
– Simpozion cu tema „Dezvoltarea Râmnicului dupã Marea
Unire - prefigurare a modernului municipiu de astãzi”; Expoziþie de documente cu tema
„Râmnicul acum 100 de ani”
18.00, Filarmonica „Ion Dumitrescu” - Concert Simfonic;
Închiderea Festivalului „Tinere
Talente” ºi decernarea Diplomelor de Excelenþã.
19.00, Parcul Zãvoi - Concursul Naþional de Automodele,
demonstraþie de automodele
19.00, lacul din Parcul Zãvoi
- Concursul Naþional de Navomodele, demonstraþie de navomodele
20.00, Scuarul Mircea cel
Bãtrân - Concert de muzicã pop
Ioana Ignat
21.00, Scuarul Mircea cel Bãtrân - Concert de muzicã pop
Lora
22.00, Zona Centralã - Foc de
Artificii
Organizator: PRIMÃRIA
MUNICIPIULUI RÂMNICU
VÂLCEA în parteneriat cu:
Asociaþia „Sportul pentru
Toþi”, Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Vâlcea, Filarmonica „Ion Dumitrescu”, Forumul Cultural al Râmnicului, Inspectoratul ªcolar Judeþean Vâlcea, Muzeul Judeþean „Aurelian
Sacerdoþeanu”, Palatul Copiilor,
Serviciul Judeþean Vâlcea al Arhivelor Naþionale, Teatrul Muni-

cipal „Ariel”, Uniunea Artiºtilor
Plastici – filiala Vâlcea

Târgul Meºterilor
Populari Vâlceni
ºi Târgul de Carte
Devenit un element tradiþional
al manifestãrilor dedicate primei
atestãri documentare a Râmnicului, Târgul Meºterilor Populari
Vâlceni va aduce în faþa iubitorilor de frumos, ºi la aceastã ediþie a Zilelor Municipiului, arta
popularã a meºteºugarilor din
judeþ. Aproape 30 de þesãtori,
sculptori în lemn, ceramiºti ºi
creatori de articole tradiþionale
ºi hand-made vor fi prezenþi, în
coordonarea Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale, în
Scuarul Mircea cel Bãtrân de
sâmbãtã, 18 mai, ºi pânã luni, 20
mai, dovedind, încã o datã, cã
Vâlcea este un izvor necontenit
de tradiþii autentice.
În paralel cu aceastã manifestare, un Târg de Carte îi aºteaptã pe râmniceni într-un cadru
inedit. Amplasate în Scuarul
Mircea cel Bãtrân, în imediata
vecinãtate a Bibliotecii Stradale, standurile a trei librãrii din
Râmnic – „Humanitas” Vâlcea,
„Aldan” ºi „Roxi-Com” – îi vor
încânta pe iubitorii de cãrþi cu
cele mai noi apariþii editoriale,
cei interesaþi având la dispoziþie ºi un spaþiu de lecturã unde
sã rãsfoiascã, pe îndelete, paginile volumelor îndrãgite.

Concerte de toate
genurile: Festivalul
„Tinere Talente”,
muzicã popularã, Paula
Seling, Cezar Ouatu,
Ioana Ignat ºi Lora
Spectacolele muzicale vor reprezenta, ºi la aceastã ediþie a
Zilelor Râmnicului, un element
important, venind în întâmpinarea melomanilor de toate genurile. În contextul festiv al celei
mai importante manifestãri identitare a municipiului se desfãºoarã cea de-a 40-a ediþie a Festivalului „Tinere Talente”, care îºi
propune, prin concertele susþinu-

te în zilele de 18, 19 ºi 20 mai la
Filarmonica „Ion Dumitrescu”
sau la Galeria „Artex”, sã ofere
o rampã de lansare tinerilor muzicieni din întreaga þarã. În alt
registru, la Cinematograful „Geo
Saizescu”, în zilele de sâmbãtã
ºi duminicã, 18-19 mai, cu începere de la ora 10.00, se desfãºoarã o nouã ediþie, a XII-a, a
Festivalului Naþional de Interpretare Muzicalã pentru Copii ºi
Tineret „Flori de cântec românesc”, cu participarea unui numãr impresionant de copii din
mai multe judeþe. Iar pe scena
din Scuarul Mircea cel Bãtrân
vor urca îndrãgiþi soliºti ºi interpreþi de renume în mai multe
genuri muzicale: sâmbãtã, 18
mai, de la ora 18.00 - Orchestra
„Rapsodia Vâlceanã”, Cristina
Udrea, Mioara Raica, Alin Pavelescu, Luminiþa Tãnãsie, Rodica Nicolaescu, Ana Maria Iorga, Trupa de dans AS a Palatului Naþional al Copiilor Bucureºti, Marius Zorilã ºi Lavinia
Goste; duminicã, 19 mai, de la
ora 18.15 - Corul „Euphonia” al
Filarmonicii „Ion Dumitrescu”,
Paula Seling ºi Cezar Ouatu, iar
luni, 20 mai, de la ora 20.00 –
Ioana Ignat ºi Lora, la finalul
acestor recitaluri, la ora 22.00,
fiind programat ºi un spectaculos foc de artificii.

Arta plasticã –
un punct important
în programul
„Zilelor Râmnicului”
Mai multe vernisaje ale unor
expoziþii de artã plasticã, icoane
ºi caricaturi sunt programate în
cuprinsul „Zilelor Râmnicului”
prin grija Uniunii Artiºtilor Plastici – filiala Vâlcea. Iubitorii
acestui gen artistic se vor putea
delecta cu expoziþii la Galeria
„Artex”, în galeriile Cozia „Pasaj 1” ºi „Pasaj 2”, la Muzeul de
Artã „Casa Simian” ºi la Muzeul
Satului Bujoreni, printre expozanþi numãrându-se artiºtii Tudor Meiloiu, Doru Drãguºin, Ion
Aurel Gârjoabã sau Mihai Pânzariu Pim. Totodatã luni, 20 mai,
la ora 12.00, a fost programatã
inaugurarea ansamblului de picturi „Imagini-monumente” ale
Râmnicului de pe aleea Doru
Chiriþã (lângã Podul Carol I), o
lucrare deosebitã, cu ºanse reale
de a intra în „Cartea Recordurilor”, prin care autorul, profesorul Adrian Luþã, a scos la luminã, într-un mod original - picturã în ulei pe panourile fonoabsorbante de mari dimensiuni din
plexiglas - adevãrate imaginiemblemã ale Râmnicului de ieri
ºi de azi.
15 - 21 mai 2019

Deputatul Daniela
Oteºanu despre
programul de
împrumuturi de 40.000 lei
fãrã dobândã pentru tineri
„Tinerii români care nu au un
loc de muncã stabil sau care
sunt în perioada studiilor se pot
bucura în continuare de credite
fãrã dobândã de pânã la câteva
zeci de mii de lei. Garanþia statului va fi de 80%, tot autoritãþile urmând sã acopere dobânda. În 2019, plafonul total al
garanþiilor de stat care vor putea fi emise în cadrul programului va fi de un miliard de lei”, a
declarat deputatul PSD de Vâlcea, Daniela Oteºanu.

Durata creditului
care va fi de
maximum zece ani

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

Publicitate

„Tinerii cu vârsta între 16 ºi
26 de ani, care nu obþin venituri, pot solicita credite fãrã do-

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.

bândã de pânã la 40.000 de lei.
Creditul este destinat acoperirii nevoilor tinerilor ºi anume
a cheltuielilor legate de educaþie, sãnãtate, culturã, sport ºi
altele. Dacã se vor angaja în
perioada derulãrii creditului,
aceºtia vor putea sã cearã încã
20.000 de lei, în baza unei simple adeverinþe de la angajator.
În orice caz, dacã tinerii n-au
venituri, vor avea nevoie de un
codebitor. Garanþia statului
este de 80%, iar dobânda este
subvenþionatã tot de stat. Durata creditului ce poate fi contractat de cãtre tinerii de pânã
la 26 de ani va fi de maximum
zece ani, inclusiv perioada de
graþie de maximum cinci ani”,
a precizat parlamentarul social
democrat.
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Muzeul Iluziilor Optice vine
pentru prima datã la Craiova,
la Muzeul Olteniei!
Iluzii optice, 24 de
oglinzi de mari dimensiuni care deformeazã
realitatea, o hologramã piramidalã, un
generator Van De
Graaff sau un theremin, instrumentul
muzical la care poþi
cânta fãrã sã îl atingi,
sunt doar câteva
dintre lucrurile care îi
aºteaptã pe vizitatori,
pentru prima oarã în
Craiova, la primul
Muzeu al Iluziilor
Optice din România,
care va fi gãzduit în
perioada 1-9 iunie, la
Muzeul Olteniei Craiova – Secþia de ºtiinþele
naturii.

C

onceptul este unul unic
în România ºi are un
caracter interactiv –
vizitatorii vor putea înþelege
cum funcþioneazã iluziile prin
contactul direct cu cele peste
100 de obiecte prezentate, dar

ºi prin explicaþiile unui povestitor unplugged, care va oferi
detalii despre mecanismele lor
de funcþionare ºi va face demonstraþii live. Totodatã, proiectul este unul mobil ºi îºi propune sã ajungã în toate marile
oraºe ale României. Deºi este
o premierã pentru þara noastrã,
conceptul de Muzeu al Iluziilor este unul popular în multe
dintre marile oraºe ale lumii,
care au astfel de muzee interactive permanente: Barcelona,
Zagreb, Moscova, Ljubljana
sau Sankt Petersburg sunt doar
câteva exemple de metropole
cu tradiþie în acest sens. „Noi
ne-am dorit mult sã creãm un
loc în care participanþii de orice vârstã sã poatã învãþa prin
joacã ºi interacþiunea directã
cu exponatele”, a declarat
Adrian Filpiºan, iniþiatorul
principal al Muzeului Iluziilor,
care a mai spus cã „Proiectul
e, în primul rând, unul educativ ºi neconvenþional. Cred cã
fiecare familie, fiecare copil ºi
fiecare persoanã trebuie sã intre mãcar o datã într-un Muzeu al Iluziilor Optice: e o ex-
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perienþã unicã sã parcurgi exponatele, sã cânþi la theremin
sau sã te aºezi pe spate pe un
pat cu 2.200 de cuie fãrã sã þi
se întâmple nimic, la fel cum e
amuzant ºi provocator sã încerci sã rezolvi enigmele din
spatele fiecãrei iluzii optice în
parte” .

Trei sãli dedicate
Muzeul Iluziilor Optice îºi
conduce vizitatorii prin 3 mari
capitole, fiecare destinat unui alt
tip de iluzii. Sala oglinzilor deformate este locul unde cei mici
se vor distra ºi vor deveni, pentru câteva minute, subþiri ca o
sfoarã sau rotunzi ca un balon,
vor avea burta pânã la nas sau
vor deveni pitici.
Iluziile optice vor avea ºi ele
o salã dedicatã: peste 50 de tablouri originale, unele de mari
dimensiuni, vor provoca voinþa ºi inteligenþa celor care vor
încerca sã rezolve misterele din
spatele lor. Toate imaginile
sunt dotate cu instrumente de
mãsurat, cu ajutorul cãrora vizitatorii vor încerca sã înþeleagã cum funcþioneazã iluziile.
ºcoli. Totodatã, le recomandãm
vizitatorilor sã aibã bateria telefonului sau a aparatului foto
100% încãrcatã când vin la noi,
pentru cã vor pleca cu multe
amintiri frumoase de aici”, a
adãugat Filpiºan.
Muzeul va putea fi vizitat pe
bazã de rezervare, la contact@muzeuliluziilor.ro sau la numãrul de telefon 0752.690.245.
Spectacolele se vor desfãºura
între orele 09:00 ºi 18:00, din
orã în orã, cu începere la orã
fixã. Durata unei vizite este de
60 de minute, iar preþul unui
bilet este de 16 lei.
Muzeul Olteniei Craiova se
aflã pe str. Popa ªapcã, nr. 8.
Muzeul Iluziilor Optice este un
proiect al Asociaþiei Astronomice Pluto.
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A treia salã este dedicatã obiectelor care le vor oferi vizitatorilor experienþe unice: aici,
vizitatorii vor putea înþelege
cum funcþioneazã hologramele,
vor încerca sã descifreze mecanismul iluziei cinematografice
sau vor putea sã îºi încerce talentele muzicale la un theremin,
primul instrument muzical electronic.
„Noi nu vrem doar sã le oferim vizitatorilor o alternativã
plãcutã pentru petrecerea timpului liber, ci ºi sã le provocãm
gândirea, sã îi facem sã înþeleagã care sunt mecanismele logice ºi naturale care se aflã în spatele tuturor iluziilor care ne înconjoarã. Muzeul Iluziilor Optice e, prin asta, ºi o completare
neconvenþionalã, dar extrem de
utilã, a educaþiei formale din
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„Ne-au adus împreunã pasiunea pentru sport ºi pentru munca bine fãcutã, dorinþa de a face
mai mult decât o ºcoalã de fotbal, un program de dezvoltare
pentru cei mici. La peste 45 de
ani de la prima intrare pe teren,
pot spune cã emoþia de a simþi
gazonul sub ghete nu se uitã niciodatã, dacã ai avut alãturi antrenorii care sã îþi fie ºi mentori. Pot
spune, fãrã ezitare, cã succesele
alãturi de echipele de juniori sau
de tineret au un farmec aparte,
în care dezvoltarea personalã ºi

Academia „Fotbal Club ATLAS cu
Emil Sãndoi” ºi-a deschis porþile
Academia „Fotbal Club ATLAS cu Emil Sãndoi”
ºi-a deschis recent porþile printr-un eveniment
ce a avut loc la Baza Sportivã Atlas. Situat întrun cadru verde, centrul de pregãtire al Academiei Fotbal Club ATLAS este gândit sã ofere zi
de zi performanþele necesare pentru atingerea
obiectivelor sportive. Programele de pregãtire
se adreseazã copiilor cu vârsta cuprinsã între
5 ºi 10 ani ºi cuprind, printre altele, antrenamente tehnice, tactice, fizice ºi analiza jocului.
Totodatã, pentru cã educaþia ºi personalitatea
celor mici se contureazã de la o vârstã fragedã,
antrenorii academiei îºi propun sã le dezvolte
acestora spiritul de echipã, de fair-play ºi
miºcarea – ca un stil de viaþã sãnãtos.

performanþa sportivã se împletesc. Mi-am construit cariera în
jurul pasiunii pentru fotbal. Dincolo de pasiune, poate chiar mai
important pentru definirea mea
ca profesionist a fost respectul,
pe care doresc sã-l insuflu acum
ºi celor mici”, a precizat Emil
Sãndoi, coordonator ºi membru
fondator Academia Fotbal Club
ATLAS.
La rândul sãu, Cristian Ciocan Stãnescu, preºedinte Academia Fotbal Club ATLAS, a declarat: „Ne bucurãm sã aducem
în proiectul Academiei Fotbal
Club ATLAS personalitatea lui
Emil Sãndoi, alãturi de care sã
formãm tineri sportivi pasionaþi
de fenomenul fotbalistic. Punem la dispoziþia copiilor o bazã
sportivã cu facilitãþi complete:
teren cu gazon acreditat FIFA,
duºuri, vestiare, echipamente de
antrenament ºi nu numai. Ne
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dorim ca cei mici sã joace fotbal aici, cu aceeaºi plãcere cu
care o fãceau legendele Craiovei Maxima”.

Gloriile fotbalului
craiovean, prezente
la inaugurare
La evenimentul de lansare au
fost prezenþi copii, legende ale
fotbalului românesc, precum
Sorin Cârþu, Pavel Badea sau
Silviu Lung, dar ºi reprezentanþi
ai administraþiei publice locale.
„Alãturi de Emil Sãndoi merg
oriunde, mai puþin la Dinamo...
Mã bucur foarte mult cã se deschide aceastã academie de fotbal pentru copii, mã bucur cã
ideea nu este de a scoate neapãrat sportivi de performanþã, ci
de a încuraja în primul rând
miºcarea. Este un lucru îmbucurãtor pentru noi pe care comunitatea conteazã foarte mult.
Din fericire pentru noi, copiii au
cu totul ºi cu totul alþi idoli. Idolii Craiovei sunt fie în ceruri,
precum Oblemenco sau Balaci,
fie sunt aici cu noi: Sorin Cârþu, Pavel Badea, Silviu Lung,
Emil Sãndoi, fie sunt rãspândiþi
peste tot în þarã. Avem nume în
sport, personalitãþi cu care sã ne
lãudãm. Cu aceastã academie
îmi doresc sã formãm jucãtori
de excepþie, jucãtori care simt
olteneºte ºi care se dãruiesc total pe teren”, a declarat Sorin
Manda, administrator public
Craiova.
Academia Fotbal Club
ATLAS foloseºte tehnologie
avansatã pentru a stabili gradul de pregãtire ºi evoluþia fiecãrui sprtiv în parte, în aºa fel
încât sã se obþinã cele mai bune
rezultate. Ceremonia de inaugurare a fost urmatã de un
scurt moment fotbalistic, susþinut de glorii ale fotbalului craiovean.
www.indiscret.ro

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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Locul patru ca la teatru

C

Râmnicu Vâlcea,
pentru a 20-a oarã,
capitala
handbalului feminin
Râmnicu Vâlcea a
redevenit capitala
handbalului feminin.
Duminicã, 12 mai,
SCM Râmnicu
Vâlcea, echipa
municipalitãþii, a
câºtigat titlul de
campioanã a României, în urma unei
partide cu CSM
Slatina pe care a
dominat-o în integralitate ºi a încheiat-o cu 29-26.
Acesta a fost cel deal 20-lea titlu de
campioanã a unei
echipe de handbal
din Râmnicu Vâlcea.

un buget fabulos. Dar titlul de
campioanã a României deschide noi provocãri, pretenþii ºi
cheltuieli. Spre exemplu, în urmãtorul sezon vâlcencele vor
juca ºi în grupele Ligii Campionilor, ºi acesta este începutul.
Florentin Pera, aflat la primul
sãu trofeu naþional, va avea o
misiune deloc facilã. Multora
dintre jucãtoare le expirã contractele, iar el va trebui sã armonizeze noua echipã.

Primarul Gutãu
anunþã premii
substanþiale
pentru campioane
Primarul municipiului Râm-

nicu Vâlcea, Mircia Gutãu, a
anunþat cã pentru aceastã performanþã echipa va fi premiatã cu 100.000 de lei. SCM
Râmnicu Vâlcea este susþinutã financiar ºi de Consiliul
Judeþean Vâlcea, precum ºi
de branduri locale.
Duminicã, atmosfera din
sala „Traian” a fost fantasticã. Aºa cum numai performanþã o poate genera. Printre amintirile intense ale
momentului rãmâne imaginea jucãtoarei de top a
SCM, ucraineanca Iulia Dumanska, purtând cu mândrie
pe umeri tricolorul României.

Noi provocãri,
noi jucãtoare
Titlul a fost cucerit cu un
meci înaintea încheierii Ligii
Florilor, partida cu Gloria
Bistriþa Nãsãud ce se va desfãºura pe 18 mai fiind, practic, o formalitate. Creatã în
2013, în urma desfiinþãrii legendarei „Oltchim”, tânãra
echipã a redat Vâlcii mândria
handbalului de performanþã.
Cu multã determinare ºi modestie, un staff tehnic foarte
bun ºi stabil, un management
pe mãsurã, cu o galerie performantã în spate, fetele antrenate de Florentin Pera,
marele tehnician al momentului, au demonstrat cã se
poate face performanþã ºi fãrã
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u o etapã înaintea deznodãmântului, CSU
Craiova se gãseºte în
postura ingratã de a privi de jos
la podiumul Ligii I Betano. Pe
primul loc ºi campioanã, CFR
Cluj. Frumos, etic ºi estetic este
sã ne delimitãm aici de cârcotaºi, de pretinsele jocuri de culise, ºi sã-i felicitãm pe clujeni.
Nu ºi pentru cã s-au gãsit sã ne
chirceascã tocmai pe noi înainte de ridicarea trofeului în Gruia. Pe locul 2, aºa cum prevãzuse baba Vanga, terminã
FCSB. Un cliºeu! Pânã la baba
Vanga, Nostradamus, moºul,
dezvãluia în centuriile sale cã
primul dintre corbii care se vor
înfrupta din respectiva osaturã
va fi chiar patronul. Pe locul 3,
hodoronc-tronc, a urcat Viitorul, la egalitate de puncte 36
(16-9) cu CSU Craiova (7-8),
iar „alb-albaºtrii” au alunecat
sub linie, pe 4. Rocada s-a produs prin alternanþa lui 0-1 de la
Cluj cu 3-0 de la Ovidiu, acolo
unde viitoriºtii i-au înecat pe
astrali. Ca un fãcut, finala Cupei României aduce din nou
faþã-n faþã aceste douã echipe.
Altã coincidenþã: în ultima etapã de play-off ºi de campionat,
pe „Ion Oblemenco” se reîntâlnesc, mai devreme cu o sãptãmânã, CSU Craiova ºi Viitorul,
echipa care ne-a eliminat din
cupã ºi ne-a scos peri albi ºi în
campionat. Prezenþa „alb-albaºtrilor” în cupele europene se
joacã astfel în doi timpi. Unu,
în meciul direct cu Ianis Hagi&Co, pe „Ion Oblemenco” ºi doi,
indirect, la Ploieºti, în Cupa

României. Pentru a reveni pe
locul 3 ºi a fi sigurã de participarea în Europa League, CSU
Craiova trebuie sã depãºeascã
Viitorul, care livreazã cel mai
interesant fotbal din România.
Cu un egal smuls în Gruia, obligativitatea celor trei puncte ar
fi trecut de partea bãieþilor de
la Pontul Euxin. Gicã Hagi s-a
tot agãþat declarativ de locul 3
în Liga I Betano, pe care ºi l-a
însuºit chiar, ceea ce duce în
prezent la concluzia cã nu îºi va
odihni vedetele fie ºi înaintea
unei finale de cupã. Pe de altã
parte, noul antrenor, Corneliu
Papurã, declara cã, înarmaþi cu
starea de spirit de la partida cu
FCSB ºi susþinuþi de o arenã aºa
cum este „Ion Oblemenco”, oltenii pot învinge pe oricine. E
adevãrat, printr-o niºã de destin norocoasã, Viitorul, bãtându-se pentru sine, se bate implicit ºi pentru accesul Craiovei
în Europa League. Dupã ce Craiova, în carne ºi oase, a ratat cu
nonºalanþã obiectivele clamate
în toamnã, cupa ºi campionatul,
în cel mai rãu caz locul 2. Astra
trece printr-o evidentã crizã managerialã, cu salarii neachitate
de un pãtrar de an. Jucãtorii sunt
greu de convins sã-ºi dea sufletul pe teren ºi sã ducã trofeul la
Giurgiu. Pe deasupra, au rãmas
de cãruþã cu pregãtirea. Se ºtie
însã cã fotbalul poate rãsturna
oricând orice calcul, de aceea se
spune cã e frumos (mã rog, pe
cât de frumos pentru unii, pe
atât de dramatic pentru alþii). ªi
dacã, prin absurdul absurdului,
câºtigã Astra?...
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Mircia Gutãu ºi Constantin Rãdulescu
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PSD: „Un nou record al guvernãrii,
câºtigul salarial mediu net a depãºit 3.000 lei”

G

uvernarea PSD a înregistrat un nou record: câºtigul salarial mediu net a depãºit 3.000 lei, iar industria IT s-a dublat faþã de 2013, se aratã într-un comunicat al Partidului
Social Democrat.
Guvernul PSD a majorat veniturile românilor astfel încât, dupã
ce dãm la o parte inflaþia, sã se pãstreze o creºtere a puterii de
cumpãrare de 9-10%, îmbunãtãþind nivelul de trai al populaþiei.
Datele privind creºterea câºtigului salarial mediu net ºi a puterii de
cumpãrare au fost date publicitãþii de Institutul Naþional de Statisticã (INS). Astfel, în perioada martie 2019, raportat la martie 2018,
câºtigul salarial mediu net a crescut cu 13,7%.
„Dacã dãm la o parte inflaþia, obþinem o creºtere a puterii de
cumpãrare, în aceeaºi perioadã, de 9,3%, de 3 ori mai mult decât
media ultimilor 10 ani”, se precizeazã în comunicatul PSD. În 2019,
dimensiunea industriei româneºti de IT&C va depãºi 5,1 miliarde
euro, dublu faþã de 2013, iar exporturile de software ºi servicii IT
sunt aºteptate sã atingã 4 miliarde euro, cu 1 miliard de euro în
plus faþã de 2017. Aceste performanþe sunt completate de numãrul
de specialiºti din acest domeniu, care va depãºi pragul de 100.000
anul acesta, mai spun social-democraþii.
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Pensiunea Siva are o
capacitate de cazare
formatã din:
• 5 camere cu pat
matrimonial
• 5 camere duble cu
paturi separate
• 2 apartamente
Facilitãþi de cazare:
• recepþie
• bar
• restaurant
- Salã 1- 80 de locuri
- Salã 2 - 40 de locuri
• pizzerie (pizza la cuptor
pe vatrã)
• parcare
• salã de mese
Facilitãþi camerã: baie
în camerã; feon; camerã
cu TV; camere cu balcon;
încãlzire centralã; internet wireless în camerã.

La muscã

Detriment, cum s-o fi
traducând?

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

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

e suportul electronic al unui
cunoscut ºi recunoscut cotidian de sport, citim ºi nu
ne vine a crede: „4 ani consecutivi
de locul 2 au cei de la FCSB, pierzând de douã ori în DETRIMENTUL (s.n.) ardelenilor (…)”. Pentru ca lucrurile sã fie ºi mai clare în
partea de eclipsã a minþii care gândeºte ºi scrie precum calcã, avem
ºi un titlu cu litere de-o ºchioapã:
„Ce i-a comentat Omrani lui GHONERE” (s.n.). Din respect pentru
redactorii ºi colaboratorii cu staturã de acolo, ºtergem cu privirea numele cotidianului, dar pata îmbâcsitã de pe scoarþa cenuºie a bietului scrib (anonim!) rãmâne. Dacã

nu cumva e ºi o bãtaie de joc la
adresa cititorilor. Vasãzicã, echipa
de pe locul 2 pierde titlul care intrã în posesia, logic ºi gramatical,
a echipei de pe locul 1, în DETRIMENTUL campioanei (?!). Vã
daþi seama cât au de tras bieþii ardeleni de pe urma pagubelor pricinuite? S-o fi prãbuºit vreo tribunã, vor fi ars iarba din jumãtatea
de teren adversã încât n-au mai prididit pompierii ºi meciul s-a întrerupt, focul s-a extins, spectatorii
au rupt-o la fugã. Pe lumea asta
numai campion sã nu fii! În fine,
nu rãtãciþi mielul cuvenit celui cu
care Omrani zice-se cã a stat de
vorbã.
(Gicã Hentz)

