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ELECTORAL
Camera Deputaþilor
Locul 1: Buican Cristian
Omul care nu mai are nevoie
de nicio prezentare este, fãrã
îndoialã, deputatul Cristian Buican. Profesor de matematicã,
autor de manuale ºi culegeri de
specialitate, fost director adjunct al Colegiului Naþional de
Informaticã ”Matei Basarab”
din Râmnicu Vâlcea, preºedinte al PNL Vâlcea din 2009, deputatul Cristian Buican are o
experienþã desãvârºitã ºi în administraþie, având la activ douã
mandate de consilier judeþean,
din care unul de vicepreºedinte
al acestui for, ºi douã de deputat. Apreciat pentru activitatea
politicã bogatã de care dã dovadã, din 2012 este secretarul
Camerei Deputaþilor ºi un lider
marcant al PNL la nivel central.
Locul 2: Victor Stãnculescu
Cel mai vocal consilier judeþean din Vâlcea, aflat la cel deal doilea mandat, Victor Stãnculescu este nu doar un avocat
cu experienþã, ci ºi un exemplu
de tânãr politician care s-a remarcat prin curajul de a-ºi înfrunta ºi critica fãrã reþineri adversarii politici ºi de a susþine
cu argumente solide, în Consiliul Judeþean, interesele celor
care l-au ales, chiar ºi în momentele delicate. Este tânãrul
care îºi face cu adevãrat meseria de politician. A fost preºedintele TNL Vâlcea, iar din
2009 face parte din Biroul Politic Judeþean al PNL.
Locul 3: Bîzîc Ion
Secretar general al PNL Vâlcea încã din 2009, omul care a
parcurs treaptã cu treaptã calea
spre reuºitã a uneia dintre cele
mai puternice organizaþii a
PNL, juristul Bîzîc se remarcã
prin bogata experienþã administrativã ºi profesionalã. A fost ºef
de cabinet parlamentar, consilier în cadrul Instituþiei Prefectului, viceprimar timp de douã
mandate ºi primar al oraºului
Bãbeni în perioada 20122016. Discret, dar extrem de
mobil ºi organizat, domnul Bîzîc este genul de om care „tace
ºi le face”.
Locul 4: Mihaela Andreianu
Profesor de economie la Colegiul Economic, expert în evaluarea ºi acreditarea unitãþilor
de învãþãmânt, a reprezentat învãþãmântul vâlcean atât în Inspectoratul ªcolar, cât ºi la minister. Este consilier judeþean la

Candidaþii PNL Vâlcea la
alegerile parlamentare

al doilea mandat, preºedinte al
OFL Vâlcea ºi vicepreºedinte la
nivel naþional. În aceastã calitate, a contribuit la elaborarea
ofertei electorale a PNL ºi a
contribuit la proiecte legislative deosebit de importante: Legea creºelor ºi Legea prevenþiei
în sãnãtate.
Locul 5: Pãrduþ Alexandru
Înscris în politicã din 2007,
s-a remarcat în rândul Organizaþiei de Tineret a PNL Vâlcea,
iar de doi ani este membru în
forurile de conducere. Tânãrul
consilier judeþean Alexandru
Pãrduþ, aflat la primul mandat,
copreºedinte al Organizaþiei de
Tineret Vâlcea, are 28 de ani,
este economist, specializat în
domeniul accesãrii fondurilor
europene ºi îºi desfãºoarã activitatea în mediul privat. El este
unul dintre tinerii din PNL care
înþeleg cã educaþia aleasã ºi
munca susþinutã, dublate de seriozitate ºi eficienþã, reprezintã
soluþia pentru România.
Locul 6: Vieru Gheorghe
Reputatul profesor Gheorghe
Vieru este omul care a reprezentat cu succes învãþãmântul vâlcean la cel mai înalt nivel, fiind
inspector ºcolar general. Cu o
experienþã profesionalã deose-
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bitã de-a lungul mai multor decenii, domnul profesor se poate
mândri ºi cu o experienþã administrativã, ocupând funcþia de
consilier judeþean, unde a avut
numeroase iniþiative de susþinere a municipiului Drãgãºani ºi
a învãþãmântului vâlcean.
Locul 7: Cãpraru Ilie
De profesie avocat, este una
dintre vocile puternice din municipiul Drãgãºani, care a demonstrat, de-a lungul timpului,
cã implicarea ºi devotamentul
pot conduce la dezvoltarea unei
comunitãþi. Pentru experienþa,
proiectele pe care ºi le propune
ºi modul de activ de a acþiona,
avocatul Ilie Cãpraru rãmâne
unul dintre membrii de bazã ai
Partidului Naþional Liberal din
municipiul Drãgaºani.
Locul 8: Ciprian Paul Deaconu
Are 38 de ani, este cãsãtorit
ºi are un copil. Este omul care
ne reface zâmbetul, fiind un
doctor stomatolog de succes. Înscris în politicã încã din
2010, s-a impus în rândul organizaþiei de tineret foarte repede
prin capacitatea de a se face ºi
a rãmâne remarcat, dar ºi de a
veni cu idei noi, care sã influenþeze luarea deciziilor la cel

mai înalt nivel.

Senat
Locul 1: Bulacu Romulus
De profesie inginer, doctor în
textile tehnice, om de afaceri de
succes, ºi-a demonstrat calitãþile transformând SC MINET
SA în cea mai importantã companie de textile neþesute din România. Cariera profesionalã este
completatã de cea politicã ºi aici
amintim cã a fost copreºedinte
al Partidului Naþional Liberal,
cu o vastã experienþã în administraþie, fiind la al patrulea
mandat de consilier judeþean,
dintre care douã de vicepreºedinte.
Locul 2: Popescu Victor
George
Tânãr inginer, expert în accesarea fondurilor europene, se
bucurã de apreciere atât în cadrul partidului, cât ºi în comunitate, prin perseverenþa ºi eficacitatea de care dã dovadã.
Aflat la al treilea mandat de consilier judeþean, Victor George
Popescu se bucurã de o experienþã politicã vastã, dar ºi de o
bogatã pregãtire profesionalã,
desãvârºitã la universitãþi de
renume din strãinãtate.

Locul 3: Argeºanu Irina
Nãscutã în anul 1982, mamã
a doi copii, tânãra avocatã îmbinã cu succes politica ºi cariera juridicã, fãcând parte, încã
din anul 2007, din Baroul Vâlcea. De asemenea, a fãcut parte
din forurile de conducere ale
Filialei Municipale Râmnicu
Vâlcea, unde s-a implicat în toate campaniile electorale. Pe termen scurt, Irina doreºte modernizarea României prin susþinerea criteriilor de transparenþã ºi
integritate impuse deja la nivelul PNL ºi considerã cã bunul
simþ, competenþa ºi onestitatea
vor câºtiga.
Locul 4: Dediu Alexandru
Primarul comunei PãuºeºtiMãglaºi, aflat la al treilea mandat, cu o experienþã în administraþie de peste 20 de ani, este,
fãrã îndoialã, omul de care Vâlcea are nevoie în Parlament.
Jurist de profesie, Dediu ºi-a
folosit pregãtirea în domeniu
pentru a înþelege legislaþia stufoasã, reuºind astfel sã ia decizia cea mai bunã din punct de
vedere administrativ. Se remarcã ºi prin pregãtirea profesionalã, fiind înalt funcþionar public
dupã absolvirea Institutului
Naþional de Administraþie.

Realizat de Miºcoci Marielena Întreprindere Individualã Cod unic de identificare 11160004 Tiraj: 1150 ex.
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Subordonaþii 3
Constantinei DEZVÃLUIRI
Dumitrescu se
bâlbâie în explicaþii
A

ºa dupã cum era de aºteptat, dupã publicarea
articolului „Batjocurã
pe bani publici la Asociaþia Macedonenilor“, pe adresa redacþiei a sosit un drept la replicã pe
care-l publicãm integral. Nu
putem totuºi sã nu observãm cã,
în loc sã vinã cu explicaþii referitoare la concluziile care apar
în Raportul de audit al Curþii de
Conturi, concluzii pe care nu am
fãcut decât sã le prezentãm în
articolul mai sus menþionat, reprezentanþii Asociaþiei Macedonenilor din România se opresc
la câteva detalii, deloc importante pentru cititori. Cum ar fi
faptul cã „Încheierea pronunþatã de Curtea de Conturi a României nu este un document final, fiind supus controlului instanþei de judecatã“. Nicãieri în
articolul publicat de Indiscret în
Oltenia nu am susþinut cã raportul ar þine loc de sentinþã. Pe de
altã parte, Curtea de Conturi
este una dintre instituþiile fundamentale ale statului de drept,
care joacã un rol cheie în ceea
ce priveºte creºterea responsabilitãþii în utilizarea ºi administrarea fondurilor publice, precum ºi în combaterea risipei ºi
a fraudei. Cã rapoartele CC pot
fi contestate în instanþã este adevãrat, dar asta nu înseamnã cã
relatãrile inspectorilor nu sunt
reale.

conform inspectorilor Curþii de
Conturi, asociaþia a cheltuit peste 1,6 milioane de lei fãrã respectarea legislaþiei în vigoare,
preºedinte era chiar Constantina Dumitrescu. Acest lucru se
poate observa inclusiv pe siteul asociaþiei, acolo unde Constantina Dumitrescu figureazã
încã drept preºedinte (facsimil
1). Aºa cum preºedinte se declarã singurã a fi în documentele prin care s-a adresat instanþei în urmã cu patru luni (facsimil 2), atunci când ne-a chemat
în judecatã pentru cã ne-am per-

mis sã publicãm acuzaþiile unui
fost angajat al asociaþiei cu privire la modul în care se desfãºoarã activitatea AMR.
PS: Într-adevãr, în raportul
Curþii de Conturi nu este menþionat numele Constantinei Dumirescu, dar asta din simplul
motiv cã nu inspectorii CC stabilesc cine se face vinovat pentru cheltuirea ilegalã a banilor
publici. Aceastã sarcinã revine
altor instituþii ale statului care,
cu siguranþã, au primit deja
copii ale raportului în cauzã!

foto: fundatialianadumitrescu.ro

Drept la replicã

Minciuna are
picioare scurte
În acelaºi drept la replicã,
semnatarii documentului ne reproºeazã faptul cã dezinformãm
cititorii cu scopul declarat de a
„compromite imaginea publicã“
a Constantinei Dumitrescu, despre care am avut tupeul nemãrginit sã spunem cã este „ºefã a
AMR“. Când, de fapt, ni se comunicã de cãtre semnatarii
dreptului la replicã, „Constantina Dumitrescu este preºedinte de onoare al AMR, funcþie
care nu implicã atribuþii executive“. Este însã irelevant dacã,
în acest moment, Constantina
Dumitrescu este preºedinte de
onoare al AMR. Important este
cã, în anul 2015, atunci când,
www.indiscret.ro

1.

2.

23 - 29 noiembrie 2016

4

Reporter: Domnule Preºedinte, ne puteþi descrie pe
scurt o imagine de ansamblu
a listelor cu care vine PSD
în aceste alegeri la nivel naþional, dar ºi local?
Constantin Rãdulescu:
Aº începe cu un scurt comentariu personal ºi vã spun cã
aºteptãrile mele de la cei care
vor ajunge parlamentari sunt
ca aceºtia sã reuºeascã sã
schimbe imaginea Parlamentului României prin comportamentul lor, cu un dialog mai
bun cu cetaþenii, dar ºi prin
intermediul legilor pe care le
vor vota.
Cred cã vor reuºi, întrucât
PSD la nivel naþional are liste foarte bune în care 85%
dintre cei care candideazã la
Senat sunt oameni noi, dar ºi
la Camera Deputaþilor situaþia este oarecum similarã,
84% dintre cei care se aflã pe
aceste liste fiind, de asemenea, oameni noi.
La Vâlcea, situaþia este una
care pe mine mã face sã fiu
mândru ºi onorat, întrucât le
propunem vâlcenilor oameni
bine pregãtiþi profesional, cu
experienþã administrativã ºi
politicã ºi care vor activa cu
succes în comisiile de specialitate ale Parlamentului României.
Este foarte important ca vâlcenii sã ºtie cã cei pe care îi
vor trimite în Parlament vor
susþine, prin votul lor, revenirea PSD la guvernare, aºadar
un guvern care sã le redea românilor puterea de a privi cu
mai multã încredere în viitor.
Rep.: Am observat cã viitorii parlamentari PSD-iºti
vâlceni au o pregãtire deosebitã. Majoritatea cu douã facultãþi, unii dintre ei înscriºi
la doctorate sau cu doctorate luate. Totuºi, ce experien-

Indiscreþii
Indiscreþii
de Vâlcea
Vâlcea
de

PAM-FLIT
Cum i-ar putea
scãpa Iuliana
Moise, de stres, pe
conducãtorii auto
Iuliana Moise (foto), candidat din partea ALDE Vâlcea pentru Senat, propune
unul dintre cele mai interesante ºi utile proiecte destinate conducãtorilor auto.
„Centralizarea tuturor serviciilor pentru înmatricularea
autovehiculelor, într-unul
singur”. Doamne-ajutã! Cã
doamna Moise, care este inginer mecanic ºi lucreazã în
branºa inspecþiilor auto, a
þintit foarte bine, este clar.
Urmeazã sã ºi nimereascã!
Poftiþi statisticã: trei din zece
români conduc o maºinã, fie
cã este vorba de autoturismul
personal sau cel de serviciu,
potrivit unui comunicat al
Ipsos Research, citat de
Agerpres.

Ghiþã, a fuzionat cu Partidul
Românilor de Pretutindeni al
unul alt ex-PSD, Emanuel
Cioacã. Partidul lui Emanuel
are un segment surprinzãtor
de mare de votanþi în diaspora. Plus alte avantaje ºi influenþe, parol! Hm!!!

„În sfârºit,
ai cu cine!”
Plin de conotaþii, sloganul
candidaþilor Uniunii Salvaþi
România (USR), pentru Parlament: „În sfârºit, ai cu
cine!”, ne transmit ei. Incitant,
fete ºi bãieþi!
Asta aminteºte de o reclamã pentru ferestre ºi uºi PVC:
„Pune-o cu mine!”

De frica DNA-ului
De teamã ca nu cumva, careva, sã îi strecoare vreun plic
sau sã îi batã vreun apropo
demn de atenþia DNA, Sorin
Ghiþã (foto), primarul PSD
din comuna Vlãdeºti, ºi-a instalat în birou camerã de luat
vederi. În plus, þine, mai tot
timpul, uºa biroului deschisã.
Tot cu uºa deschisã ºi din
aceleaºi motive, stã ºi primarul PNL din Bujoreni, Gheorghe Udubae. Asta e, decât sã
te tragã DNA-ul de cãtuºe,
mai bine sã te tragã curentul!

Sa vedeþi surprizã!

Publicitate

Domnule, s-a întâmplat o
chestiune pe care unii nu dau
doi bani, dar mai vedem la
alegeri: Partidul România
Unitã, al foºtilor pesediºti
Bogdan Diaconu ºi Sebastian
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þã administrativã ºi politicã au?
C.R.: Candidaþii noºtri nu
sunt de ieri, de azi, în politicã
sau administraþie. Ca ºi mine,
care am crescut ºi am învãþat
politicã lângã oameni precum
regretatul Ion Cîlea, ºi candidaþii noºtri au în spate o experienþã aministrativã ºi politicã pentru cã, practic, au fãcut parte din
aceeaºi echipã politicã. ªi ei, în
plan politic, au participat la construcþia ºi uneori reformarea
PSD-ului, dar au ºi experienþã
profesionalã ºi administrativã,
de aceea îi veþi regãsi de-a lun-

ruptã într-un mod cel puþin interpretabil, însã nu vreau sã intru pe acest raþionament. Vreau
doar sã subliniez cã PSD a guvernat bine pentru români, iar
guvernarea noastrã a îndreptat
toate greºelile ºi abuzurile la
care românii au fost supuºi vreme de zece ani.
Am dat oamenilor pensiile ºi
salariile tãiate de fostul PDL,
acum fuzionat cu PNL, am plãtit datoriile la FMI, am mãrit salariile ºi am pus România pe un
drum al dezvoltãrii ºi creºterii
economice. Sunt convins cã oa-

gul anilor în diverse poziþii în
administraþia localã judeþeanã ºi
chiar centralã a statului român.
Rep.: Bun… vã propun sã trecem de la listã, la programul de
guvernare. Aþi folosit expresia
„revenirea PSD-ului la guvernare …”
C.R: …da, sunt de pãrere ºi
aºa gândesc foarte mulþi români
cã guvernarea PSD a fost între-

menii nu au uitat acest lucru ºi
faptul cã Guvernul PSD condus
de Victor Ponta a fost un Guvern bun pentru România ºi
pentru români, un Guvern care
i-a respectat ºi ajutat pe oameni.
Sã vã mai spun ceva: gândiþivã numai cã fostul Ministru al
Dezvoltãrii din acea vreme, Liviu Dragnea, a implementat ºi
a desfãºurat un program care a
contribuit efectiv la modernizarea României ºi aici mã refer la
PNDL, celebra OG 28, prin care
în localitãþile din þara noastrã sau fãcut alimentãri cu apã, s-au
modernizat ºcoli, s-au reabilitat
ºi asfaltat drumurile, s-au reparat ºi construit poduri adicã sau implementat mãsuri care sã
îmbunãtãþeascã calitatea vieþii
oamenilor din comunitãþile respective ºi exemplele pot continua. ªtiu însã foarte sigur cã
odatã cu revenirea PSD la guvernare acest program va fi
reluat ºi finanþat în beneficiul
comunitãþilor locale.
Rep.: Sunteþi ºi Preºedintele
Consiliului Judeþean! Ce aºteptãri are administraþia judeþului
de la viitorul Guvern?
C.R.: Vreau sã vã spun cã eu
am un dialog foarte bun cu toþi
primarii din Judeþul Vâlcea ºi nu
îi tratez în funcþie de culoarea
carnetului de partid. Nu trebuie
sã privim comunitãþile locale în
felul acesta. Trebuie sã avem o
www.indiscret.ro
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“VOM CONSTRUI UN STAT
PUTERNIC ÎMPREUNÃ
CU CETÃÞENII!”

administraþie care ia decizii în
logica binelui ºi trebuie sã dezvoltãm parteneriate la nivel constituþional, astfel încât vâlcenii sã
vadã cã lucrãm pentru binele lor.
Administraþia trebuie sã fie una
aproape de oameni, care trebuie
consultaþi periodic ºi ascultaþi cu
privire la problemele cu care se
confruntã, dar ºi aºteptãrile pe
care le au de la noi. Ca sã vã dau
un exemplu, vreau sã vã spun cã
instituþia Consiliului Judeþean ºi
primãria Municipiului Râmnicu
Vâlcea, Municipiu reºedinþã de
judeþ, vor dezvolta împreunã proiecte care sã creascã nivelul de trai
ºi sã îmbunãtaþeascã substanþial
condiþiile ºi nivelul de trai al vâlcenilor. Asta se întâmplã ºi pentru cã am gãsit în primarul Râmnicului Mircia Gutãu un partener
insituþional, dornic sã dezvoltãm
proiecte bune pentru comunitatea
care ne-a acordat încrederea.
La fel se întâmplã ºi cu toþi primarii cu care interacþionez în activitatea de zi cu zi ºi asta pentru
cã eu rãmân conectat permanent
la ceea ce vã spuneam mai devreme. O administraþie eficientã este
aceea care rãmâne aproape de
oameni.
Rep.: Care ar fi unul din principalele puncte de forþã ale programului de guvernare?
C.R: Programul de guvernare

are mai multe astfel de puncte
de forþã, însã unul care mie mi
se pare definitoriu este cã viitorul Guvern îºi propune protejarea ºi sprijinirea capitalului
românesc.
Românii vor fi respectaþi de
viitorul Guvern, iar capitalul românesc va fi sprijinit prin mãsuri specifice pentru a se dezvolta.
Rep.: Care este, pânã la
urmã, linia definitorie a programului economic PSD?
C.R.: Noi ne-am asumat un
lucru foarte important ºi anume
acela cã românii trebuie sã simtã în propriul buzunar rezultatele unei bune guvernãri. Recent
adoptatã, Legea eliminãrii celor
102 taxe va însemna atât o reducere a birocraþiei, cât ºi un
efect financiar pragmatic la nivelul fiecãrei familii de români,
prin eliminarea unor taxe precum: taxa radio-TV, taxa de cazier, taxa timbrului de mediu ºi
alte taxe care reprezintã în final
102 motive pentru ca viitorul guvern sã fie unul social democrat.
Rep.: Vã rugãm sã ne precizaþi câteva mãsuri menite a-i
convinge pe vâlceni sã voteze
PSD.
C.R.: Aº vrea sã încep prin a
vã spune cã, prin toate mãsurile
pe care guvernul le va lua, ne

dorim salarii mai mari pentru
toþi românii, un trai decent, educaþie de top, pensii cinstite ºi
servicii medicale de calitate pentru români. Dezvoltarea ºi modernizarea României se pot face
numai investind în fiecare român care trebuie sã beneficieze
de locuri de muncã bine plãtite,
într-un climat de creºtere economicã sustenabilã ºi o dezvoltare echilibratã în toate regiunile. Toate aceste mãsuri vor avea
drept consecinþã mai mulþi români în clasa de mijloc.
Absorbþia fondurilor europene va fi o prioritate pentru noi,
întrucât România trebuie sã foloseascã fondurile europene
pentru a se dezvolta. Aºadar, fie
cã vorbim de mãsuri specifice,
fie cã vorbim de creºterea salariului minim brut la 1.750 de
lei în 2020, sau de eliminarea
impozitului pe venit pentru
anumite categorii de salariaþi,
ideea generalã este cã un stat
puternic se clãdeºte prin respect
ºi sprijin pentru fiecare dintre
cetãþenii sãi. Þintele noastre rãmân reducerea decalajelor de
dezvoltare între mediul rural ºi
cel urban, reducerea ratei ºomajului, precum ºi reducerea numãrului de cetaþeni care se aflã
în risc de sãrãcie sau excluziune socialã ºi, bineînþeles, creºterea de noi locuri de muncã.
Rep.: De-a lungul timpului,
agricultura a fost ºansa acestei þãri. Cum priveºte PSD acest
sector?
C.R.: Agricultura a beneficiat de o abordare strategicã din
partea viitorului guvern PSD ºi
aici, pe lângã sprijinirea fermierilor europeni, vom lua mãsuri
astfel încât sã oferim ºanse egale ºi fermierilor români. Trebuie
sã creºtem exporturile ºi sã-i
protejãm pe fermierii români
astfel încât agricultura sã fie
motor de creºtere economicã, în
acelaºi timp sã obþinem hranã
sãnãtoasã pentru români.
Avem în vedere mãsuri care
privesc plata la timp a subvenþiilor, investiþii în sistemele de
irigaþii, dar ºi creºterea absorbþiei fondurilor europene prin
asigurarea cofinanþãrii, reface-

rea ghidurilor sau îmbunãtãþirea procedurilor de obþinere a
fondurilor europene.
Vom crea facilitãþi pentru fermierii români, care constau în
eliminarea impozitului pe terenuri agricole lucrate începând
cu 2018, impozit 0 pentru tractoarele ºi utilajele agricole începând cu 2018 sau cadastrarea tuturor terenurilor agricole
pânã în 2020, de cãtre stat.
Rep.: Domnule Preºedinte,
oamenii au probleme diverse ºi
au aºteptãri punctuale cum ar
fi reformarea ºi modernizarea
sistemului de sãnãtate. Ce îºi
propune PSD la acest capitol?
C.R.: Aº începe prin a vã
spune ce mi-am propus eu în
acest domeniu, ºi mi-am propus modernizarea Maternitãþii
din Râmnicu Vâlcea, a Spitalului nr. 2. ªi mi-am mai propus, tot ca o mãsurã care priveºte totalitatea populaþiei, ca
în anul 2020 nicio ºcoalã sã nu
mai aibã toaleta în curte. Am
sã vã precizez cã PSD priveºte pacientul ca primã prioritate a reformei de sãnãtate, deoarece viaþa este nepreþuitã!
În acest sens, vom anula
creºterea preþurilor la medicamente, vom ieftini medicamentele inovative ºi vom face
investiþii în infrastructura medicalã, astfel încât în 2020 sã
avem 8 spitale regionale noi,
sã dotãm fiecare spital judeþean cu echipamente de imagisticã modernã, echipamente
pentru analizã de laborator.
De asemenea, vom actualiza frecvent lista medicamentelor compensate, vom acorda
câte un medicament gratuit
pentru fiecare boalã ºi vom
asigura medicamente pentru
toþi pacienþii din programele
naþionale.
Vom introduce noi programe
naþionale, cum ar fi depistarea
bolilor cardio-vasculare cu risc
major pornind de la patologia
hipertensivã ºi vom lua mãsuri
pentru debirocratizarea accesului la tratament. Sunt câteva
dintre mãsurile pe care le vom
lua, însã vom revizui ºi sistemul de salarizare a medicilor
ºi a personalului sanitar.
Rep.: În ceea ce îi priveºte
pe tineri, spuneþi-ne câteva
mãsuri din programul de guvernare.
C.R.: În primul rând, avem
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în vedere sã le redãm tinerilor încrederea, precum ºi informaþii cu privire la perspectiva omului tânãr în România.
Pentru tinerii cu studii superioare, vom lansa programul
„Primul salariu”, care va însemna garantarea unui salariu
de încadrare de 2.500 de lei
brut în primii trei ani de muncã, la fel cum avem în vedere
alocaþii pentru finalizarea studiilor sau alocaþii pentru terminarea gimnaziului.
Vom acorda burse profesionale de 400 lei/lunã pentru
tinerii din ºcolile profesionale, iar pentru tinerii din familiile sãrace vom acorda sprijin de 250lei/lunã pentru continuarea studiilor.
Pentru a-i pãstra în þarã pe
tinerii profesioniºti, vom
acorda subvenþii, chirii ºi deplasare pentru joburi ºi vom
finanþa universitãþi în funcþie
de angajare. Totodatã, pentru
perioada 2017-2020 vom
lansa programul „România
start-up nation” pentru stimularea antreprenoriatului în
rândul tinerilor. Vom construi
1.500 de locuinþe în fiecare
an ºi vom avea în vedere construcþia eficientã a locuinþelor sociale.
Educaþia este cea mai sigurã formã de ieºire din sãrãcie
ºi, pentru respectarea unui
principiu al accesului egal la
educaþie, vom creºte bursele
pentru studenþi ºi vom ajunge la 175 lei/student în 2020,
la fel cum vom avea locuri la
facultãþile rezervate pentru tinerii din mediul rural, selectaþi pe criterii de performanþã ºi sociale. Vom lua mãsuri
pentru dezvoltarea sportului
de masã, a infrastructurii ºi
activitãþii sportive în ºcoli.
Rep.: Domnule Preºedinte, ca o concluzie la toate
aceste mãsuri, ce ne putei
spune?
C.R.: Programul de guvernare PSD este bazat ºi construit pe respectul ºi tratamentul corect pentru toate categoriile sociale. Programul
nostru de guvernare îl vizeazã pe fiecare român în parte,
deoarece în viziunea noastrã
un stat puternic se construieºte împreunã cu cetãþenii cãrora trebuie sã le creãm condiþii, sã-i sprijinim ºi sã le
creºtem nivelul de trai. Omul
ºi grija faþã de acesta constituie componenta esenþialã a
programului nostru de guvernare.
Rep.: Vã mulþumesc!

Comandat de Partidul Social Democrat Vâlcea – competitor politic Realizat: Miºcoci Marielena Întreprindere Individualã Cod AEP 11160007, Tiraj 1150 ex.
www.indiscret.ro
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ACTUALITATE

de Virgil Dumitrescu

Frisonul dintre ani,
creºterile salariale

R

omânul dispreþuit pe
statul de platã de cãtre
statul pe sponci nu are
nevoie de teoria plusvalorii
care pentru el e mai mereu a
minusvalorii. Are nevoie, dacã
tot este european în câmpul
muncii, de o rãsplatã care sã
nu-l punã pe picior de crasã
inferioritate. Sãtul sã înghitã
promisiuni de doi bani, cel dispreþuit de statul pe sponci ia
calea strãinãtãþii. Nu mai puþin de patru milioane de conaþionali din rândul populaþiei
active adaugã plusvaloare þãrii de adopþie. Strigãtor la cer,
un lot substanþial de 11.000 de
”halate albe” au pãrãsit în acest
an spitalele. Observãm între
putere ºi opoziþie o râcã permanentã, care aduce grave
atingeri drepturilor fundamentale. Puntea de legãturã e Parlamentul, unde, la unison, se
voteazã în beneficiul propriu
sfârtecãri de buget curat constituþionale. Ar fi greºit însã
dacã, luaþi de valul nemulþumirilor, am dinamita forul legislativ al þãrii, cum nu trebuie sã dinamitãm nici Guvernul
sau Preºedinþia. Mai avem câte
un pic din toate – votul, ros ºi
el de caria disputei deºãnþate
dintre partide: populismul. Nu
mã refer la un partid anume,
mai oportunist decât altul. Ci
la o meteahnã greu de combãtut, cum ºi greu de susþinut. Ne
situãm pe locuri înjositoare la
nivel de trai, de educaþie, de
civilizaþie, ºi mã mir cã Bruxelles-ul nu-i urecheazã pe cei
care au jurat credinþã poporu-

Printre obiective,
crearea unui brand
regional

lui român, prin asta, ca parte,
ºi Europei, întru bunãstare materialã ºi spiritualã, dacã tot ne
dorim a fi o apã ºi-un pãmânt.
Jurãmântul de loialitate al aleºilor nu are efecte juridice, dar
efecte morale e musai sã aibã.
Nu smiorcãiala etalatã la imn,
nu mâna dusã teatral la inimã
þin de foame ºi de cãldurã, de
respectul instituþional cuvenit
bugetarului ºi pensionarului de
rând. Statisticile sunt alarmante pentru o þarã cu potenþial
economic imens, dar care consumã mai mult decât produce.
Din lene? Din nepricepere?
Din interes? Finanþiºtii atenþioneazã cã PIB-ul pe 2016 nu
va îngãdui creºteri salariale, în
timp ce indicatorii economici
le contrazic expertiza. Dincolo de electoralul în curs, acuitatea mãsurilor de echitate socialã va slãbi din alte motive,
evident naþionale, evident prioritare, însoþite de tobele media.
”Ne dorim sã avem o viaþã frumoasã”, ”o Românie curatã” ºi
alte asemenea lozinci fãrã acoperire în fapte umplu timpul
care macinã în gol al celor
mulþi ºi pãcãliþi sistematic. În
sintezã, dacã 2016 a fost cum
a fost, 2017 va fi ºi mai ºi.
Uniunea Europeanã se confruntã cu provocãri ºi crize dintre cele mai serioase. ”Nu ºtim
dacã vom reuºi sã o menþinem
unitã”, opineazã Iohannis.
Ceea ce îngusteazã orizonturile speranþei ºi coboarã alte bariere. Cum sã mai proiectezi o
þarã ca afarã? Curat ghinion, ºi
afarã e vopsit gardul.

de Marielena Popa

C

onsiliul Judeþean Vâlcea ºi Primãria Râmnicu Vâlcea au anunþat
semnarea unui contract de parteneriat în vederea promovãrii
turistice a judeþului Vâlcea. Potrivit Departamentului massmedia al CJ Vâlcea, contractul,
care a fost iniþiat la solicitarea
Centrului Naþional de Informare ºi Promovare Turisticã
(CNIPT) în judeþul Vâlcea, are
mai multe obiective: „realizarea
de studii pe probleme de turism,
la nivel local; iniþierea ºi dezvoltarea de activitãþi comune
care sã aibã ca scop îmbunãtãþirea circulaþiei turistice; elaborarea unor strategii de promovare a obiectivelor turistice din
judeþul Vâlcea ºi din municipiul
Râmnicu Vâlcea ºi introducerea
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SERVICII INCLUSE:
¾ Cazare 3 nopþi + o noapte gratis = 4 nopþi cazare în camere duble;
¾ Dinner party: 30.12.2016;
¾ Mic dejun - bufet suedez: 31.12.2016, 02.01.2017
¾ Prânz 31.12.2016;
¾ Masa festivã Revelion: 31.12.2016;
¾ Candy bar 31.12.2016;
¾ Brunch: 01.01.2017;
¾ Masa festivã carnaval: 01.01.2017;
¾ Concurs de dans cu premiul special: „Un weekend la Bãile Olãneºti”;
¾ Tombola 01.01.2017 – marele premiu: „Un sejur de 5 nopþi la Bãile Olãneºti”;
¾ Premii speciale ºi alte surprize.
¾ Program muzical live: 30.12.2016, 31.12.2016 si 01.01.2017;
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SUBREDACÞII:
Râmnicu Vâlcea
Adresa: Strada General Magheru nr.
25, bl. SOCOM, parter, cam. 34
Telefon: 0350429812
Marielena Popa
Coordonator subredacþie
Tel. 0745.358.313

Pentru ziua de cazare oferitã gratuit se opteazã la rezervare (29.12.2016 sau 02.01.2017) ºi nu
include mese.
TARIF: 990 lei/pers./pachet - în camere duble 3*;
EARLY BOOKING – Pentru rezervare ºi plata integralã pânã la data de 15.10.2016 se acordã un
discount de 60 lei/pers./sejur (app. 5%).
Supliment cazare în regim single 264 lei/pers./pachet.

Slatina
Mihaela Bobaru
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în
cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le
aparþine.
Tiparul:
PRODCOM
Str. lt. col. Dumitru Petrescu nr. 20,
Târgu Jiu, jud. Gorj
Tel. 0253.212.991 Fax. 0253.218.345

Vâlcea, Constantin Rãdulescu,
ºi primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutãu. „Cei
doi parteneri îºi propun coalizarea eforturilor pentru a dezvolta turismul activ din judeþul
Vâlcea ºi municipiul Râmnicu
Vâlcea, prin crearea unui brand
regional, alãturi de toþi factorii
interesaþi, precum ºi prin realizarea ºi promovarea unor activitãþi de niºã (gastronomie localã, afaceri, evenimente)”, precizeazã CJ Vâlcea.

PERIOADA: 29.12.2016 – 02.01.2017 / 30.12.2016 – 03.01.2017

Se poate opta pentru zile în plus de cazare (29.12.2016 sau 02.01.2017) la urmãtoarele tarife (fãrã
mese):
- 66 lei/pers./zi în cazul camerelor 3*;
Copiii cu vârste pânã la 14 ani achitã 50% din tariful de cazare (pat în camerã cu pãrinþii) ºi masã.

Publicitate

Editat de
SC INDISCRET MEDIA SRL

lor în circuite turistice; sprijin
reciproc în organizarea de evenimente specifice, târguri, expoziþii; facilitarea schimbului de
informaþii, materiale de reclamã
cu privire la activitãþile în domeniul turismului, pe care cele
douã instituþii le considerã oportune pentru promovarea, din
punct de vedere turistic, a zonei.
Contractul a fost încheiat luni,
21 noiembrie 2016, între preºedintele Consiliului Judeþean

PLÃTEªTI 3 NOPÞI – STAI 4 NOPÞI !
REVELION
REVELION 2017
2017
BÃILE OLÃNEªTI
OLÃNEªTI
BÃILE
HOTEL
HOTEL LIVADIA
LIVADIA

Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
Cod ISSN: 1842-2896

CJ Vâlcea ºi Primãria
Râmnicu Vâlcea, asociere
pentru promovarea
turismului

Facilitãþi:
În cazul grupurilor se acordã o gratuitate la 15 persoane, ofertele putând fi modificate în funcþie de
cerinþele grupului.
Acces internet wi-fi în cadrul receptiei ºi în restaurant.
Tarifele includ TVA. Taxa hotelierã se achitã la recepþie (app. 5 lei/pers./sejur)
www.indiscret.ro

Liviu Dragnea: 7
„Împreunã, îndrãznim
sã credem în România!“

ELECTORAL

Preºedintele PSD expune viziunea socialdemocratã pentru dezvoltare în urmãtorii patru
ani ºi principalele ei atuuri: mãsuri concrete,
proiectate de oameni cu experienþã în guvernare, vor fi aplicate de exponenþii unui partid care
a dovedit cã ºtie sã creascã România.
Reporter: Care este principiul de bazã al Programului de
guvernare pe care îl propune
PSD?
Liviu Dragnea: Fiecare cetãþean ºi fiecare familie care muncesc din greu trebuie sã aibã
ºansa de a face parte din clasa
de mijloc. România are un potenþial uriaº de a dezvolta economia în zona de IT, în agriculturã, în industria manufacturierã, în industria auto sau alimentarã. Cu toate acestea, pentru
mulþi români aceastã perspectivã este încã îndepãrtatã. Sunt
regiuni în care sãrãcia ºi accesul nemulþumitor la educaþie ºi

www.indiscret.ro

sãnãtate fac grea viaþa românilor. Încã prea mulþi români trãiesc de la o lunã la alta pentru
cã nu le ajunge salariul. Românii meritã mai mult!Liviu Dragnea: „Împreunã, îndrãznim sã
credem în România!“
Rep.: Ce înseamnã, în viziunea PSD, apartenenþa la clasa
de mijloc? În ce se traduce ea
pentru români?
L.D.: Noi spunem fiecãrui român: îndrãzneºte sã crezi cã viitorul tãu este aici, acasã. Obiectivul PSD este sã avem mai mulþi
români în clasa de mijloc, adicã
mai mulþi români cu slujbe bine
plãtite, acces la o educaþie de top,

servicii medicale de calitate ºi
banii pentru a-ºi permite o vacanþã pe an, în familie. PSD vrea
sã readucã România pe creºtere

ºi sã ridice nivelul de trai al românilor, pentru a face parte din
clasa mijlocie.
Rep.: Care sunt argumentele

cã acest program de guvernare
va putea fi implementat cu succes?
L.D.: Am arãtat cã ºtim sã
guvernãm, cã ºtim sã creºtem
România. PSD a reuºit sã ridice România de fiecare datã.
Guvernarea noastrã a pregãtit
accesul României în Uniunea
Europeanã. Mai târziu, în guvernarea 2012-2015, am reuºit
sã readucem România pe creºtere economicã ºi sã creºtem
nivelul de trai al românilor. Salariile ºi pensiile au crescut,
România a ieºit din criza economicã, spitale au fost redeschise, ºcoli au fost modernizate. De
aceea, sunt convins cã programul nostru de guvernare prezintã cele mai bune soluþii pentru
nevoile oamenilor. Îi invit pe
toþi sã citeascã propunerile pe
care PSD le-a adresat românilor. Sunt proiecte realizate de
oameni cu experienþã în guvernare, care au muncit pentru a
creºte nivelul de trai al românilor. Sunt proiecte pentru un viitor mai bun pentru români. Împreunã, îndrãznim sã credem în
România!
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10 Primarul Gutãu,
SPECIAL

Primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia
Gutãu, în cazul
cãruia CEDO a
decis, recent, cã nu
a avut parte de un
proces echitabil în
ce priveºte condamnarea la 3 ani ºi 6
luni pentru fapte de
corupþie, a devoalat,
pentru Antena 3,
condiþiile inumane
din închisorile ºi
aresturile prin care a
trecut.
de Marielena Popa

Întâlnire cu
„coletul” Antonie
Solomon: „Acolo
nu mai ai nume,
acolo eºti colet!”

M

ircia Gutãu a povestit în ce împrejurãri l-a întâlnit, la
Penitenciarul Colibaºi, pe primarul Craiovei, Antonie Solomon. Gutãu a menþionat cã
aceasta fost singura datã când
a zâmbit în cei doi ani de detenþie: ”În aprilie 2010, când
eram arestat la Colibaºi, dupã
cereri multiple ca sã ies la
muncã, m-au scos la bucãtãrie, la munca de jos, la curãþat, la fãcut, la mãturat, la toate. Se muta bucãtãria dintr-o
parte în alta ºi acolo nu e nimic automatizat. Era o remorcã de tractor la care era pusã
o oiºte. Pe oiºte erau patru
verigi de care trãgeau patru
deþinuþi ºi alþi ºase deþinuþi împingeam la remorcã. Eu eram
SC APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfãºurat sãptãmâna trecutã o serie de activitãþi
în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. Au
fost remediate 4 avarii la reeaua de apã pe strãzile Petrolului ºi Serafimeºti din oraºul
Bãbeni, în satul Aricioaia din
comuna ªirineasa ºi în comuna
Buneºti.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi s-au curãþat
cãminele de racord din Bãile
Govora ºi Buneºti;
- s-au executat lucrãri de
branþare ºi racordare la reþeaua
de apã în satul Guriºoara, comuna Mihãeºti ºi satul Fireºti,
23 - 29 noiembrie 2016

dezvãluiri ºocante
despre anii de
închisoare

unul dintre cei care împingeam
la remorca din spate. Nu mai
erau cai putere, erau deþinuþi
putere. Se muta bucãtãria dintro parte în alta ºi impingeam la
un deal. Din faþã, de la camera
de primire, vãd prin ploaie un
deþinut care venea. În faþã era
un poliþist cu umbrela, deþinutul
în spate ºi în spatele acestuia, un
mascat. ªi poliþistul striga ”alo,
salonul 3! Venim cu un colet!”.
Acolo nu mai ai nume, acolo eºti
colet! M-am uitat sã vãd ce colet era. Era un deþinut care avea
hainele rãvãºite, dar avea pe
umãr o husã, în care avea un
costum. Mã uit pe husã ºi vãd
”Pierre Cardin”! Mã întreb cine
dracu e ãsta care vine la închisoare cu Pierre Cardin. Când
mã uit, era primarul Solomon!”
(...) Mi-am adus aminte cã, la
alegerea lui Bãsescu, s-a fãcut
o mare întâlnire la Craiova,
unde ºi eu am dus 54 de autobuze cu oameni. Bãsescu a vorbit
acolo ºi a zis ”ne mândrim cu
oamenii care au fãcut ceva în
sud!”. Eram patru primari ai
Partidului Democrat în zone în
care era PSD! Îl ia pe primarul
Gherghe de la Turnu Severin ºi
pe Vâlcov de la Slatina de mânã
ºi-i duce pe culoar ca la prezentarea de modã ºi lumea aplauda. Apoi, mã ia pe mine ºi pe

Solomon! ªi eram cei mai buni...
Dupã trei luni, am vãzut cã
amândoi eram acolo”.

Despre arestul
poliþiei de la
Bucureºti: în camerã
cu ºobolanii
ºi cu un nebun
Primarul a mai spus cã, în toatã perioada detenþiei, cel mai
greu i-a fost în aresturile diferitelor inspectorate ale Poliþiei. El
a relatat un episod tragi-comic
din arestul de la IPJ Bucureºti:
„Am fost dus la arestul preventiv de la Bucureºti, la arestul
poliþiei, la minus doi, în care
vezi o gaurã din care vezi aerul, în care camera este 3 /3, ºi
în care sunt nouã paturi. Atenþie! Uºa la intrare, în stânga trei
paturi cu etaj, în dreapta trei
paturi, la capãt trei paturi ºi aici
rãmâne un loc liber în care este
un veceu turcesc ºi în care trebuie sã-þi faci nevoile. (...) Mam suit la etaj ºi am vãzut cum
urcau ºobolanii, cum urcau pe
canal. Când i-am vãzut pe paturã la colegii de la etajul I, mam dat repede jos ºi i-am fugãrit sã meargã înapoi pe canal
ºi am pus sticla cu apã. (...) Nu
dormeam noaptea, ºi vãd pe

unul cã se scoalã într-un tricou
ºi se plimbã prin camerã. A spus
cã e condamnat la 22 de ani. ªi
avea prinsã de penis o sticla de
apã, jumãtate plinã cu apã, cu
aþã, ºi se plimba, cã a visat el ºi
a citit el cã i se lungeºte penisul cu 7 centimetri în 5 ani. ªi
i-am spus:”Omule, la ce mai ai
nevoie de penis dupã ce stai 22
de ani aici?”

Aiud: cu pãtura
în cap pe veceul
din mijlocul celulei
Mircia Gutãu a vorbit ºi despre condiþiile umilitoare de la
Aiud: „De la IPJ m-au transferat, când dosarul s-a dus la
Alba Iulia, m-au transferat la
Aiud. La Aiud în secþia veche
este greu de imaginat. Este o
þeavã prin care curge un pic de
apã, în camerã, este veceul la
fel, aºa-zisul veceu. Nu ai intimitate, mergeam cu un prosop
mare, mi-l puneam în cap, sau
cu pãtura, de faþã cu ceilalþi
colegi. E ceva greu de imaginat. Pãtura în cap ca sã stai la
veceu, altã soluþie nu ai”.

Activitate intensã la Apavil Centru Vest
comuna Buneºti;
- s-au verificat ºi s-au curãþat
cãminele la staþiile de repompare Nicolae Bãlcescu ºi ªirineasa;
- s-au executat lucrãri de
schimbare a branºamentelor
sparte în Bãile Govora, Mihãeºti ºi Pãuºeºti - Otãsãu;
- au fost executate lucrãri de
refacere a terenului, prin betonare ºi asfaltare, pe Aleea Liceului ºi str. Serafimeºti din oraºul Bãbeni;
- s-a intervenit pentru remedierea defecþiunii instalaþiei electrice a staþiei de repompare apã
Cernele din Pãuºeºti – Otãsãu;
- s-a urmãrit în permanenþã

funcþionarea echipamentelor la
staþiile de pompare din cadrul
Sectorului Govora (Pãuºeºti –
Otãsãu ºi Buneºti), la staþiile de
epurare de la Mihãeºti ºi Buneºti, precum ºi la staþiiloe de
repompare din Pãuºeºti – Otãsãu ºi Buneºti;
- au fost verificaþi parametrii
apei potabile furnizate în Sistemele Govora, Mihãeºti, Buneºti, Pãuºeºti – Otãsãu ºi Frânceºti, ca ºi ai apei menajere descãrcate în pârâul Govora;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
staþiile de apã Predeºti ºi Corbi
(comuna Nicolae Bãlcescu), a
staþiei de epurare Valea Bãlceas-

ca, a staþiei de apã ªirineasa ºi
a staþiilor de epurare ªirineasa
ºi Slãviteºti, a staþiilor de pompare ºi repompare Romani – Pãdureþu (Bãbeni);
- s-a asigurat buna funcþionare a reþelei de canalizare Corbi
– Rotãreºti (comuna Nicolae
Bãlcescu);
- s-a asigurat calitatea apei ºi
buna funcþionare a STAP ªirineasa;
- s-au golit manual cãminele
staþiilor de repompare apã uzatã nr. 10 ºi 17 din comuna Nicolae Bãlcescu;
- s-a monitorizat reþeaua de
apã a oraºului Bãbeni pentru îndepãrtarea posibilelor pierderi

În arestul
IPJ Vâlcea:
”Calc-o, mã!”
„Era o plasã de sârmã la
geam, ºi geamul era deschis
spre exterior. N-ai cum sã-l
tragi sã-l închizi tu din interior din celulã. ªi mai eram
cu cineva, cãruia îi ºtiu vocea, ºi acum o aud aºa în ureche. În faþã era un ARO 244
- spune ‘Porneºte-o!’. Se suie
ºoferul, porneºte ARO-ul.
‘Calc-o, mã! Calc-o, mã!’.
Tot fumul ãla ieºea de pe þeavã ºi intra în celulã. Vreau sã
vã spun cã prima reacþie a
fost sã mã duc sã închid geamul. Cum sã-l închizi, cã ai o
plasã de sârmã foarte deasã,
n-aveai cum sã tragi. ªi
atunci, singura soluþie a fost
sã ne aºezãm repede, urgent,
cã ne asfixiam, cu faþa pe ciment, sã iau un pantof, sã fac
o pârghie la uºã, sã casc uºa,
ºi, cu gura, eram amandoi la
uºã sã respirãm aer de pe hol.
Pânã aici s-a ajuns! Asta-i
umilinþa pe care o înduri. În
democraþie!”
de apã;
- s-au monitorizat lucrãrile de
introducere conductã de canalizare executate pe Calea lui
Traian din oraºul Bãbeni;
- s-au înlocuit robineþii defecþi
în satul Ciorãºti din comuna
ªirineasa, precum ºi în oraºul
Bãbeni;
- s-a înlocuit vasul – hidrofor
din cadrul staþiei de repompare
apã uzatã „Primãrie” din localitatea Nicolae Bãlcescu;
APOMETRE VERIFICATE SI MONTATE. Tot în cursul sãptãmânii trecute, au fost
verificate ºi înlocuite apometre
în toata aria de operare, acolo
unde acestea nu corespundeau
din punct de vedere metrologic
sau erau deteriorate.
www.indiscret.ro

ALDE Dolj: Am decis nomi- 11
ELECTORAL
nalizarea din partea ALDE
a lui Cãlin Popescu-Tãriceanu
pentru funcþia de prim-ministru
dupã alegerile din 11 decembrie 2016
A

m stabilit la sfârºitul sãptãmânii
trecute ca ALDE sã aibã propria
nominalizare pentru funcþia de
prim-ministru, în persoana liderului nostru Cãlin Popescu-Tãriceanu.
Cu aceastã propunere vom merge la
negocieri politice pentru formarea noului guvern, dupã alegerile din 11 decembrie.
Este o propunere justificatã de experienþa domnului Tãriceanu, de performanþele excepþionale ale guvernului condus de el între anii 2004 ºi 2008.
În acea guvernare, România a avut cea
mai mare ratã de creºtere economicã din
istoria postdecembristã: 8,7%, a dublat salariile ºi pensiile, a creat 600.000 de locuri de muncã, a investit 6% din PIB pentru educaþie (singura guvernare care a fãcut acest lucru). În guvernarea Tãriceanu, volumul investiþiilor a fost mai mare
decât în întreaga perioadã 1990-2004.
Românii nu au uitat aceste lucruri ºi au
cerut domnului Tãriceanu, peste tot în
þarã, sã-ºi asume aceastã nominalizare.
Menþionãm cã 11 miniºtri din guvernul Tãriceanu candideazã la aceste alegeri pe listele ALDE.

ÎNCREDERE ÎN ALDE
ÎNSEAMNÃ ÎNCREDERE
ÎNTR-O VIAÞÃ
MAI BUNÃ!
ALDE SUSTINE
APELUL CAMPIONILOR
MONDIALI, OLIMPICI
ªI EUROPENI
AI ROMÂNIEI !
”Cu cât vor fi mai mulþi oameni pe
terenurile de sport cu atât vor fi mai
puþini oameni pe paturile din spitale”
Liderii ALDE Cãlin Popescu Tãriceanu ºi Daniel Constantin, alãturi de Ilie
Nãstase, Cristian Gaþu ºi alþi mari campioni ai sportului românesc au susþinut
zilele trecute o conferinþã de presã comunã. În cadrul acesteia a fost prezentatã oferta ALDE pentru sportul românesc,
www.indiscret.ro

program în care au fost incluse toate propunerile venite din partea a 60 de glorii
ale sportului românesc.

REDÃM FAIMA SPORTULUI
ROMÂNESC,
REDÃM SÃNÃTATEA UNEI
NAÞIUNI
10 ANGAJAMENTE ALDE
PENTRU EDUCAÞIE
FIZICÃ ªI SPORT
1. Includerea în Proiectul de Þarã a
sportului si educaþiei fizice ca prioritate
naþionalã, parte integrantã a Educaþiei.
Modificarea Legii Sportului.

2. Educaþia fizicã-disciplinã obligatorie în intregul sistem de învãþãmânt (la
grãdiniþe -1 orã la ciclul primar ºi gimnazial- 3 ore/sãptãmânã, la liceu -4 ore
pe sãptãmânã, în mediul universitarminim 2 ore /sãptãmânã ºi 2 ore de colectiv sportiv)
3. Asigurarea accesului gratuit a copiilor, elevilor ºi studenþilor la bazele
sportive existente ºi viitoare
4. Organizarea campionatelor ºcolare,
universitare, prin colaborarea dintre inspectoratele ºcolare, decanate ºi federaþiile de profil.
5. Organizarea unei competiþii de masã
ROMÂNIA ÎN MIªCARE deschisã separat oraºelor ºi satelor, care va angrena
populaþia de la 5 la 80 de ani într-o forme de miºcare organizatã.
6. Clasificarea federaþiilor sportive în

funcþie de tradiþii autohtone, de performanþe obþinute, numãr de practicanþi,
audienþã la public ºi venituri atrase la
bugetul federal
7. Înfiinþarea unor Centre de excelenþã dar ºi al unor centre judeþene de selecþie ºi iniþiere sportive.
8. Dezvoltarea infrastructurii sportului (2 Sãli polivalente ultramoderne la
nivel naþional, 2 baze nautice, 4 patinoare, 1 velodrom modern, 2 hipodromuri,
sãli dotate corespunzãtor pentru atletism,
gimnasticã, scrimã, tenis ºi atleticã greabox, lupte, haltere, etc.)
9. Alocarea în urmãtorii patru ani a
unui procent din PIB pentru sportul de
masã ºi pentru cel de performanþã
10. Modificãri ale Codului Fiscal prin
care sã încurajam investiþiile private în
sport.

COMANDAT DE ALDE FILIALA DOLJ, EXECUTAT DE SC INDISCRET MEDIA SRL, CUI MANDATAR FINANCIAR 11160008
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Proiecte pentru cel mai
vechi centru al ceramicii
româneºti
La Olari-Horezu, va fi
amenajatã o tabãrã
permanentã pentru
turiºti.
de Marielena Popa

S

atul Olari din comuna
Horezu ar putea deveni
unul dintre cele mai
interesante obiective turistice de
profil din þarã. Recent, primarul
Nicolae Sãrdãrescu (foto) a declarat cã la Olari va fi amenajatã
o tabãrã permanentã pentru turiºti, în care aceºtia vor avea posibilitatea sã înveþe tainele olãritului ºi vor putea aprecia aceastã artã ancestralã. „Vom amenaja, la Olari, unde este o comunitate autenticã de ceramiºti, o tabãrã permanentã în care vizita-

torii români ºi strãni vor avea la
dispoziþie mai multe ateliere ºi
unde vor putea sã înveþe cum
prinde formã lutul. De asemenea, vom organiza, tot acolo, ºi
o galerie de artã”, a precizat primarul Sãrdãrescu.
Acesta a mai spus cã va fi îmbunãtãþitã ºi infrastructura stradalã din Olari, sat care are circa
20 de ateliere de olãrit. Ceramica de Horezu a intrat în patrimoniul UNESCO în decembrie
2012. Horezu este un caz aproape singular în cadrul centrelor
ceramice româneºti, prin faptul
cã meºteºugul este practicat ca
principalã sursã de venit a descendenþilor vestitelor familii de
ceramiºti Ogrezeanu,Vicºoreanu, Iorga, Buclescu, Mischiu,
Popa ºi multe altele.

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
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

Arhiepiscopia Râmnicului
le-a oferit tinerilor din Centrele de
Plasament o frumoasã zi de toamnã
A

În ajunul sãrbãtorii Sfântului Cuvios Grigorie
Decapolitul de la Mãnãstirea Bistriþa, cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Arhiepiscop
Varsanufie, Sectorul Social-filantropic al Arhiepiscopiei Râmnicului a desfãºurat o acþiune
social-filantropicã menitã sã aducã bucurie în
inimile copiilor de la Centrele de Plasament din
Râmnicu Vâlcea.
Bolniþã, cu pictura originalã a
acesteia, ºi au aprins lumânãri
la mormintele ierarhilor din jurul acesteia; au admirat Crucea
Voievodului Constantin ªerban
din secolul al XVII-lea ºi Fântâna de piatrã a Episcopului
Filaret din secolul al XVIII-lea,
ambele recent restaurate, prin
osteneala Chiriarhului Râmnicului. Cu prilejul vizitei, Pãrintele Ieromonah Antim, slujitor
al Catedralei Arhiepiscopale, a
pus în inima tinerilor un cuvânt
de binecuvântare din partea
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie.

celor prezenþi aspecte din viaþa
tinerilor ºi din misiunea acestora în cadrul comunitãþilor din
care fac parte.
Dupã ce au servit masa de
prânz la cantina Seminarului

ACTUALITATE
Teologic Ortodox, tinerii ºi însoþitorii acestora au vizitat Muzeul de Istorie din Râmnicu
Vâlcea ºi au urmãrit mai multe
filme cu conþinut religios.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

La prânz, tinerii ºi însoþitorii
acestora au vizitat Seminarul
Teologic Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae, unde au fost întâmpinaþi cu multã dragoste de
corul instituþiei vâlcene de învãþãmânt teologic, dirijat de
cãtre Pãrintele Arhidiacon Codruþ Dumitru Scurtu. În cadrul
concertului oferit beneficiarilor
a fost interpretatã Balada Sfinþilor Brâncoveni, troparul Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, precum ºi mai multe cântãri închinate Maicii Domnului.
Cu acest prilej, Pãrintele Arhidiacon Codruþ le-a împãrtãºit

Publicitate

ºezatã sub genericul
Copilãria, bucuria tuturor, acþiunea a fost organizatã în colaborare cu Asociaþia pentru copii ºi bãtrâni
Sfântul Hristofor din Bucureºti,
Liga Femeilor Creºtin-Ortodoxe din Vâlcea ºi Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Vâlcea.
Cei aproximativ o sutã de beneficiari, împreunã cu însoþitorii acestora, au avut parte de o
zi specialã, cu mai multe momente dedicate lor. Dupã ce sau închinat în Catedrala Arhiepiscopalã Sfântul Ierarh Nicolae, la sfintele moaºte ºi la Icoana fãcãtoare de minuni a Maicii Domnului Prodromiþa, tinerii au vizitat incinta Centrului
Eparhial: s-au plimbat prin Grãdina Sfântul Ierarh Nicolae,
unde au admirat mozaicurile cu
sfinþi ºi diversele specii de pomi
ºi arbuºti; au admirat biserica
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ACTUALITATE

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

astfel de acþiuni se vor repeta,
vor fi sancþionaþi conform reglementãrilor în vigoare”.
Potrivit aceluiaºi comunicat
de presã, înregistrãrile video
demonstreazã cã afiºele candidatului independent Romeo
Rãdulescu s-au desprins singure de pe panourile electorale,
din cauza vântului foarte puternic: „Nu în ultimul rând, urmare a Deciziei nr. 18/16.11.2016
a Biroului Electoral de Circumscripþie – transmisã Primarului
municipiului ºi ulterior dirijatã
cãtre Poliþia Localã – , s-au vizionat camerele de supraveghere video din data de 13.11.2016,
constatându-se cã afiºele candi-

Annabella A-Z, din 24
noiembrie, ºi în Horezu!

A

nnabella - Reþeaua
100% româneascã aduce clienþilor sãi din
Horezu, începând de joi, 24
noiembrie 2016, conceptul de
magazin: Annabella A-Z.
Situat pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 28, magazinul are
o suprafaþã de expunere de 800
m.p. ºi parcare proprie.
“Dupã Râmnicu Vâlcea ºi
Brezoi, Annbella A-Z, a ajuns
ºi în Horezu. Ne bucurãm cã
acum putem sã oferim ºi clienþilor din Horezu o mai bunã experienþã de cumpãrare, servicii
de calitate ºi diversitate într-un
spaþiu adecvat, construit dupã
standarde moderne de retail. În
acelaºi timp, ne mândrim cã
echipa Annabella are noi
membri, alãturaþi nouã prin locurile de muncã proaspãt create”, a declarat Dan Mutu, director general Annabella.
Annabella A-Z aduce clienþilor din Horezu o gamã mai largã
de produse, raioane cu tradiþie,
dar mai mari ºi mai bine aprovizionate, precum cel de legume
ºi fructe proaspete sau cel de vi-

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.

Pe n s i u n e a
Siva
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datului independent Romeo
Rãdulescu (care reclamase acte
de vandalism la adresa materialelor electorale proprii) s-au
desprins singure de pe panourile electorale ca urmare a vântului foarte puternic din acea perioadã, nefiind sesizatã nici o
altã acþiune împotriva acestora;
aceste înregistrãri video au fost
trimise Biroului Electoral”.
Comunicatul mai conþine ºi
câteva înregistrãri video care
probeazã desprinderea afiºelor
candidatului independent, ca
urmare a vântului puternic, ºi
precizeazã cã Poliþia Comunitarã supravegheazã toate zonele de panotaj.

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.

nuri. Dar ºi raioane noi precum
cel de patiserie, cu produse
proaspãt scoase din cuptor.
Zona de vânzare asistatã este
una aparte, unicã, unde vã aºteptãm cu o mare varietate de
brânzeturi fine, mezeluri ºi produse din carne proaspãtã. Annabella Zilnic, marcã proprie
Annabella, este prezentã de la
conserve de legume ºi fructe,
lactate ºi produse de bazã, pânã
la produse de îngrijire. Annabella A-Z Horezu îºi aºteaptã clienþii de luni pânã sâmbãtã, între
orele 7 ºi 22, iar duminica de la
7 la 19.
Annabella este o reþea modernã de retail, prezentã pe piaþa
româneascã din 1994. Reþeaua
cuprinde în prezent 60 de magazine. Cu o tradiþie îndelungatã pe piaþa retailerilor din România, Annabella SRL oferã
clienþilor produse alimentare ºi
nealimentare de calitate, la cele
mai bune preþuri, orientate cãtre nevoile, dorinþele ºi sugestiile acestora. În momentul de
faþã, Annabella are peste 800 de
angajaþi.

Publicitate

P

rimãria municipiului
Râmnicu Vâlcea a
anunþat, printr-un comunicat de presã, cã au fost depistate, cu ajutorul camerelor de
supraveghere, mai multe persoane care fie rupeau bucãþi din
afiºele electorale, fie lipeau altele peste cele existente.
„Marþi, 22 noiembrie, dimineaþa, la ora 4.42, dispecerul
sistemului de supraveghere video din municipiu a observat cã
un bãrbat rupea o fâºie dintr-un
afiº al candidatului PMP Constantin Mazilu amplasat pe
panoul electoral de la intersecþia str. General Magheru cu bd.
Tudor Vladimirescu. A fost sesizatã patrula Poliþiei Locale din
zonã, care a intervenit imediat
depistându-l pe B. Vasile-Cristi,
în vârstã de 21 ani, din comuna
Tomºani. Dupã întocmirea formelor legale, acesta a fost predat pentru continuarea cercetãrilor organelor Poliþiei Române.
În data de 21 noiembrie, în jurul orei 16.30, prin intermediul
aceluiaºi sistem de supraveghere video era sesizatã fapta a patru persoane care lipeau un afiº
electoral peste un altul, deja
amplasat pe panoul cu aceastã
destinaþie din zona Complexului Nord. Patrula Poliþiei Locale din zonã a intervenit ºi le-a
depistat pe cele patru persoane
– doi bãrbaþi ºi douã femei –
care lipiserã un afiº al Alianþei
Noastre România peste un altul
al Partidului România Unitã.
Cei patru au fost avertizaþi ºi li
s-a luat un angajament scris
conform cãruia, în cazul în care

Râmnicu Vâlcea:
Persoane depistate
cã rupeau sau
suprapuneau
afiºe electorale
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

O fi Craiova prea micã
pentru Steaua?

Revenirea
la realitate
de Lucian Pretorian

U

rcatã pe un val de optimism exagerat,
CSU Craiova poposea din nou pe malul Dunãrii
cu gândul cã o poate egala pe
Steaua în fruntea clasamentului. Având în minte înfrângerea liderului ºi încurajaþi de
jocul lor bun prestat în ultimul timp, bãieþii lui Mulþescu nu luau în calcul decât varianta victoriei în faþa Astrei.
Dar cum socoteala de acasã nu se potriveºte cu cea din
târg, Universitatea a arãtat,
vizavi de trupa lui ªumudicã, o formã sportivã pe care
fanii sãi nu ar mai dori-o. Oltenii au intrat în tempoul mult
mai experimentaþilor lor adwww.indiscret.ro

versari ºi au etalat un joc încâlcit, mult prea individualist în
unele momente, fãrã niciun fel
de idee în ofensivã. Ca o vulpe
bãtrânã, Astra profitã de începutul ezitant al Craiovei: Alibec
îl pãcãleºte pe arbitrul Haþegan,
iar Sãpunaru deschide scorul de
la punctul cu var (min. 26). Oltenii sunt incapabili sã reacþioneze pânã la pauzã ºi Astra intrã la cabine cu avantajul golului marcat din penalty.
Mitanul secund nu aduce vreo
schimbare, singura echipã periculoasã de pe teren e Astra Giurgiu. Alibec ºi Sãpunaru trec în
douã rânduri pe lângã majorarea
avantajului, însã Calancea ºi
Akta se opun golulul doi (min.
65). Portarul gazdelor mai are o
intervenþie miraculoasã în minu-

tul 81, atunci când lovitura de
cap a lui Alibec este respinsã
cu un ultim efort. Pe cât de
trist, dar pe atât de adevãrat,
Craiova are prima ºi singura
ocazie realã de gol abia în
minutul 95, când, la ºutul lui
Bancu, balonul este deviat
peste transversalã de Lung jr.
Dureroasã ºi neaºteptatã,
aceastã înfrângere vine totuºi
într-un moment cum nu se
poate mai bun pentru alb-albaºtri ºi are darul de a-i readuce cu picioarele pe pãmânt,
ajutându-i sã-ºi dea seama cã
titlul este mult prea departe.
Cã singura lor ºansã la un
sezon reuºit în totalitate îl reprezintã antrenamentul de
fiecare zi, dãruirea ºi spiritul
de sacrificiu.

spun marii jucãtori care ºi-au
tocit crampoanele în Ghencea:
Steaua nu joacã nimic! Nu rup
gura târgului de la Romaneºti
nici mulþeºtii celuilalt Gigi, învinºi cu 1-0 de Astra. Gândul
cã ar putea egala liderul i-o fi
emoþionat peste mãsurã, însã
tineri ºi furioºi, dornici de afirmare, pre mulþi vor popi. Era cât
pe ce, în turul campionatului,
sã-i vinã de hac Stelei înseºi.
Craiova n-a arãtat atunci a fi
comparativ prea micã, nici mãcar micã, doar arbitrajul dresat
a întors pe dos regulile. De altfel, uitându-ne peste echipele
actuale de play-off, mãritul Reghe a cãzut la pat cu depunctata CFR Cluj, cu ”poeticescul”
Gaz Metan ºi nici cu juna Craiovã nu s-a simþit prea bine.
Ochii mari, Nea Gigi! Nu ºtii ce
drac‘ v-aºteaptã în retururile cu
buturuga micã din inima Olteniei, cu Dinamo cea vindicativã, iar ºirul iritãrilor nu se încheie aici. Impresia cvasi-unanimã, având în vedere binomul
campionat-naþionalã, este cã
fotbalul nostru tot apeleazã la
112, dar rãspunde 01 de la
Chiajna, de la Severin, ca sãptãmâna trecutã. Nu e loc de trufie. Suntem ciuca bãtãilor în
Europa League, ne târâm pe
coate în preliminariile Mondialului din Rusia, dupã ce, în
Franþa, am cedat în premierã
Albaniei. Cunoscãtorii nu ezitã
sã defineascã drept crizã – de
valoare, de public – starea de
lucruri de pe coºmelia lui Burleanu. Atenþie, cad þigle!

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686

SAVEPETS

23 - 29 noiembrie 2016

Publicitate

Sursa
Sursa foto:
foto: csuc.ro
csuc.ro

C

raiova e prea micã pentru Steaua, aºa grãit-a,
cu oarece þâfnã, Zarathustra de Pipera, dupã ultimele
rezultate din campionat. Echipa pe care o pãstoreºte dumnealui tocmai a încasat-o la Chiajna (0-1), în premierã istoricã ºi
dupã o prestaþie lamentabilã.
Regretatul regizor Geo Saizescu, mare stelist, probabil, a
condus pânã în anii din urmã o
revistã al cãrei titlu pãrea inspirat din evoluþiile fulminante ale
bãieþilor antrenaþi de soþul Anamariei: ”Harababura”. Dar Geo
Saizescu era prea limitat faþã de
analizele ºi sintezele actoraºulului de strungã Nea Gigi, care
una vede ºi alta zice, într-o diplomaþie fãrã sfârºit. Altminteri,
nezãbavnic, Reghe ar fi trebuit
expediat cu ºut la ce aratã liderul, împã(u)nat cu transferuri
cât pentru douã echipe ºi cu arbitraje ostile altora. Zarathustra
al nostru vede un þap ispãºitor
în gazonul sintetic din imediata
vecinãtate a Bucureºtilor, altceva decât gazonul natural pe care
joacã Steaua, ba pe la Madrid,
ba pe la Londra, nu-i aºa, chit
cã a luat-o pe cocoaºã de la
turci. Nu e o figurã de stil, beduinul Reghe traverseazã în
plin deºert ideatic un campionat sterp ºi o prezenþã ruºinoasã în Europa League. Se prea
poate ca relaþiile sale cu berberii din subordine sã-i submineze nu doar autoritatea, ci ºi scaunul de serviciu, al singurãtãþii,
vorba lui Fãnuº. Pânã s-o spunem noi din buricul Craiovei, o

