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de deputat Ionuþ Stroe

D

Autostrada Piteºti-Sibiu,
studiu de fezabilitate
fãcut din burtã?
O anchetã apãrutã în
ziarul online tracknews.ro cu titlul
”Exclusiv! Celebra
autostradã PiteºtiSibiu e deja furatã”,
dã fiori pe ºira spinãrii. Jurnalistul Alexandru Cãutiº susþine cã
pentru aceastã autostradã a fost fãcut în
mod intenþionat un
studiu de fezabilitate
prost ºi „plãtit fraudulos”, astfel încât
aceasta sã nu fie
construitã în nici douã
decenii.
de Marielena Popa

O condiþie suspectã
în licitaþia pentru
studiul de
fezabilitate

P

otrivit lui Alexandru Cãutiº, „din aceastã schemã fac parte politicieni,
instituþii de stat, societãþi private
româneºti, societãþi private
strãine. Toate îºi dau mâna pentru a fura viitorul acestei þãri”.
Conform datelor anchetei, cazul
face obiectul unei pângeri depuse la DNA, iar dosarul este
în lucru.
Pe scurt, jurnalistul de la tracknews.ro susþine cã la licitaþia
pentru realizarea studiului de
fezabilitate al autostrãzii PiteºtiSibiu s-a strecurat o condiþie
suspectã, care sã favorizeze un
participant. Condiþia impusã de
9 - 15 mai 2018

CNADNR prin caietul de sarcini era, în premierã, o garanþie
de bunã execuþie de 10% din
valoarea contractului (aproximativ 700.000 euro). Cum nicio
firmã de proiectare din România nu putea asigura o astfel de
garanþe, licitaþia a fost câºtigatã de firma italieneascã SPEA,
asociatã cu firma româneascã
SC Tecnic Consulting Engineering Romania SRL. Compania
îi aparþine lui Dan Stratan, fost
director al celebrei Gelsor a lui
Sorin Ovidiu Vântu.
„La scurt timp de la câºtigarea licitaþiei, deºi Stratan a introdus în schemã firma italieneascã, în data de 16.06.2015,
la sediul CNADNR firma italieneascã SPEA a semnat un contract de subcontractare cu firma
ieºeanã Proexrom S.R.L., din
Iaºi, excluzând societatea Tecnic, a lui Dan Stratan, pe care
tracknews.ro îl suspecteazã de
dualitate în cauzã.

Conform plângerii
depuse la DNA,
GEOSTUD a început
sã „lucreze” masiv,
dar doar pe hârtie
Potrivit anchetei publicaþiei
amintite, ”Timp de trei luni , firma Proexrom SRL, din Iaºi, a
solicitat firmei italieneºti SPEA
sã înceapã activitatea de investigaþii în teren, forarea pentru a
vedea structura pe care se va
construi autostrada. Nu a primit
niciun rãspuns din partea italianã. Nici nu prea avea de unde,
cãci era un singur angajat în
România care trebuia sã se ocu-

pe de aceastã chestiune. Au început în schimb presiunile din
partea firmei italiene pentru ca
firma româneascã Proexrom sã
renunþe la a face vreo lucrare ºi,
mai ales, sã emitã rezultatele
studiului geotehnic fãrã foraje
ºi încercãri de laborator*. Ceea
ce înseamnã cã li se cerea sã dea
un studiu de fezabilitate fictiv”,
susþine ancheta tracknews.ro
”În ciuda presiunilor, firma
româneascã a executat 399 investigaþii geotehnice, incluzând
foraje ºi teste in-situ”, , informeazã tracknews.ro. care mai
informeazã cã în cele din urmã,
SPEA a renunþat la societatea
Proexrom ºi a angajat firma
GEOSTUD SRL, ”care avea
bunul renume cã lucrase la celebrul tronson surpat de autostradã, Orãºtie-Sibiu. Potrivit
plângerii depuse la DNA, GEOSTUD a început sã „lucreze”
masiv, dar doar pe hârtie. La o
verificare pe un anumit tronson
a celor care au depus plângerea
a rezultat cã din 55 de foraje de
mare adâncime nu fuseserã executate decât 5, restul fiind fictive. Adicã în loc sã sondeze terenul la adâncimi de 6-35 metri, conform caietului de sarcini,
au zgârmat puþin pãmântul cât
sã parã cã au fãcut forajul. În
acest fel firma GEOSTUD, se
aratã în plângerea de la DNA, a
terminat rapid de fãcut studiul
de fezabilitate, dar din burtã.”,
mai informeazã tracknews.ro.
(Cititi materialul complet aici:
//www.tracknews.ro/exclusivcelebra-autostrada-pitesti-sibiue-deja-furata-70978/)

e ceva vreme, îmi atrag
atenþia în zonele comerciale din Craiova
ºi Bucureºti standuri de marketing ºi publicitate mascatã
pentru produse din tutun, unde
clientii sunt ademeniþi cu un
gadget nou, care vrea sã înlocuiascã þigãrile clasice. Producãtorul profitã de o portiþã din
legislaþie, ocolind restricþiile
care se aplicã reclamelor la þigãri.
Trebuie sã spunem, totuºi,
lucrurilor pe nume: oricâte
gadgeturi ar exista între fumãtor ºi þigara sa, fumatul continuã sã ucidã. Este un fapt indubitabil astãzi, dupã ce dovezile au fost adunate în numeroase studii medicale ºi dupã
ce, din pãcate, mult prea mulþi
oameni ºi-au pierdut sãnãtatea
ºi chiar viaþa din pricina acestui viciu. Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii a publicat numeroase rapoarte, în care se estimeazã cã la nivel mondial, 7
milioane de oameni îºi pierd
viaþa an de an din cauza tutunului. ªi mai grav de atât este
cã aproape un milion de oameni pier anual din cauza fumatului pasiv. În faþa acestor

cifre pe care nu le mai poate
combate, industria tutunului a
decis sã se adapteze.
Noua gãselniþã vine sub forma unui gadget, care promite
minimalizarea riscurilor asociate cu fumatul, dar încearcã
ºi sã facã acest obicei “cool”
din nou. Industria îºi joacã
acum supravieþuirea. Numãrul
de fumãtori este în scãdere la
nivel mondial, iar în þãrile dezvoltate economic, numãrul
acestora a ajuns la un minim
istoric. De aceea, industria încearcã astãzi sã recruteze noua
generaþie de utilizatori captivi.
Marketingul agresiv se îndreaptã cãtre tineri, cãrora li se
vinde un gadget, un design ºi
iluzia cã folosesc un produs
electonic futurist.
Sã nu ne ascundem, totuºi,
dupã deget. Tutunul este în
sine un produs toxic, iar efectele nicotinei asupra creierului
– în special asupra creierului
copiilor ºi adolescenþilor –
sunt foarte grave. Dacã adãugãm la aceasta ºi faptul cã
aceste noi produse din tutun
sunt pline de aditivi, putem
înþelege uºor de ce promisiunea cã noile þigãri nu fac la fel
de mult rãu este o iluzie. S-au
pronunþat deja în acest sens
autoritãþile din Statele Unite ºi
din Israel, care au refuzat sã
acrediteze aceste noi produse.
Trebuie ca ºi noi, în România, sã ne asigurãm cã legislaþia þine pasul cu cele mai recente evoluþii ºi sã închidem
toate portiþele exploatate de
industria tutunului. Orice produs din tutun, indiferent de
forma în care se consumã, trebuie sã se supunã aceleiaºi legi
în privinþa comercializãrii ºi
reclamei. În plus, cred cã se
impune ºi în România implementarea în totalitate a Convenþiei Cadru privind Controlul Tutunului: Legislaþia trebuie sã interzicã total publicitatea, promovarea ºi sponsorizarea în favoarea tutunului, inclusiv marketingul la punctul
de vânzare.
Nu putem permite înºelarea
clienþilor, care sub iluzia tehnologiei ºi rapoartelor semiºtiinþifice, cumpãrã de fapt
aceeaºi veche otravã. Fumatul
ucide, în toate formele sale!
www.indiscret.ro
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Marea cârpealã a strãzilor
din Craiova porneºte la drum
cu un buget pe cinste
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Acordul-cadru menit
sã-l înlocuiascã pe cel
care expirã anul
acesta tocmai ce-a
fost scos la licitaþie de
municipalitatea craioveanã, data atribuirii
urmând sã fie cel mai
devreme în vara
acestui an. 157 de
milioane de lei, plus
ceva mãrunþiº, va
avea la dispoziþie
ofertantul declarat
câºtigãtor pentru
lucrãrile derulate în
Craiova în urmãtorii
patru ani.
de Nicuºor Fota

P

rocedura de achiziþie
publicã pentru „Lucrãri
de reparaþii ºi întreþinere strãzi, alei, trotuare ºi parcãri
www.indiscret.ro

în municipiul Craiova – acordcadru” a fost lansatã în data de
8 mai 2018, ofertanþii tentanþi
de contractul gras pus la bãtaie
de primãrie având timp pânã în
iunie pentru depunerea ofertelor. Pentru evaluarea acestora ºi
desemnarea câºtigãtorului, edilii ºi-au rezervat o perioadã de
aproximativ 6 luni, consideratã
probabil îndestulãtoare, termenul pentru atribuire fiind plasat
în luna decembrie a acestui an.
Nu existã însã nicio garanþie cã
achiziþia va decurge în parametrii fixaþi de edili dacã e sã þinem cont de experienþa Primãriei Craiova în materie. Precedentul contract cadru a dospit
în procedurã de achiziþie publicã, împãnatã cu contestaþii, o
perioadã îndelungatã oraºul rãmânând fãrã firmã de pus plombe pe strãzi ºi reparat trotuare
mai bine de un an, în primul
mandat de primar al Liei Olguþa Vasilescu.

Contract de peste 40 Contracte
de milioane de euro subsecvente cât
În speranþa cã vor avea cât o zecime de buget
mai repede cu cine, edilii craioveni se strãduiesc sã arate cã au anual al Craiovei
ºi cu ce, punând la bãtaie fonduri consistente pentru viitorul
acord- cadru. Astfel, potrivit
anunþului de participare publicat de municipalitate în sistemul
electronic de achiziþii publice,
valoarea minimã estimatã a
acordului-cadru fãrã TVA este
de 10.130.153,90 lei. Valoarea
maximã estimatã a acorduluicadru fãrã TVA este însã de
157.139.423 lei, adicã ceva mai
mult de 34 de milioane de euro.
Cu TVA, valoarea în lei a acordului-cadru sare de 186,9 milioane de lei sau 40,6 milioane de
euro, ceea ce înseamnã cã Primãria Craiova va pompa în reparaþii ºi întreþinere de strãzi,
trotuare ºi parcãri aproximativ
10 milioane de euro pe an.

Potrivit documentaþiei de
atribuire întocmite de reprezentanþii Primãriei Craiova, caietul de sarcini pentru procedura
de achiziþie public dateazã din
luna februarie a acestui an.
«Acord-cadru de lucrãri având
ca obiect „Lucrãri de reparaþii
ºi întreþinere strãzi, alei, trotuare ºi parcãri în municipiul Craiova”, conform cerinþelor Caietului de sarcini nr.26325/
13.02.2018. Achiziþia este necesarã în scopul satisfacerii cerinþelor desfãºurãrii traficului
rutier în condiþii de siguranþã ºi
confort deplin, precum ºi pentru conservarea patrimoniului
rutier, administratorii drumurilor publice executând periodic
lucrãri de reparaþii a drumuri-

lor, trotuarelor ºi aleilor. Cantitãþile minime ºi maxime estimate pe durata acordului-cadru,
precum ºi pentru fiecare contract subsecvent sunt conform
anexelor la caietul de sarcini»,
se aratã în documentaþia postatã în SEAP. Potrivit acestuia, în
fiecare din cei patru ani de contract pot fi încheiate între municipalitate ºi firma care îºi va
adjudeca contractual între 1 ºi
4 contracte subsecvente. „Valoarea celui mai mare contract
subsecvent estimat a se încheia
este de: 38,025,095,40 lei fãrã
TVA (45,2 milioane de lei cu
TVA – n.r.)”, se mai aratã în
anunþul de participare, ceea ce
înseamnã cã edilii craioveni vor
putea pune la bãtaie ceva mai
mult de 10 la sutã din întregul
buget anual al primãriei pentru
un singur contract. Bugetul
aprobat pentru 2018 se ridicã,
dupã ultima rectificare, la 421,5
milioane de lei.
9 - 15 mai 2018
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Deputatul Daniela Oteºanu:
Voluntarii ISU
ar beneficia de aceleaºi drepturi
ca angajaþii inspectoratelor

ACTUALITATE

Primarul Gutãu: „Toate strãzile
noi vor avea douã benzi
de circulaþie ºi trotuare”
Luni, 7 mai, primarul Mircia Gutãu ºi viceprimarii Carmen
Preda ºi Eusebiu Veþeleanu au inaugurat lucrãrile de amenajare a strãzii Uþeºtilor din zona Cãzãneºti a municipiului,
lucrãri care au început în luna noiembrie a anului trecut. Pe
o lungime de 435 m, cu o lãþime a pãrþii carosabile cuprinsã
între 3 ºi 5 m, s-a montat un sistem de preluare a apelor
pluviale cu conductã de PVC ºi cu rigole deschise din
beton, ºi s-a turnat fundaþie de balast, fundaþie de piatrã
spartã ºi douã straturi de mixturã asfalticã.
de Marielena Popa

Urmeazã strada Posada

Publicitate

Cu aceastã ocazie, edilul-ºef a declarat cã urmãtoarea stradã ce va fi modernizatã este strada Posada ºi cã, potrivit
unei decizii a CL Râmnicu Vâlcea, toate
strãzile noi ce vor fi amenajate vor avea
douã benzi de circulaþie ºi trotuare.
”Suntem la cea de-a opta stradã care
este asfaltatã. Zilele urmãtoare vom intra pe strada Posada. Dar întâmpinãm
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probleme. Dacã ar fi fost dupã mine, aº
fi fãcut aceastã stradã cu douã benzi.
Însã aºa sunt proprietãþile, nu avem loc,
existã o veche meteahnã a românilor.
Venim cu gardurile cât mai aproape unul
de altul, fãrã se ne gândim cã oraºul se
dezvoltã, iar maºinile nu mai au loc pe
stradã. Dar am luat o decizie în Consiliul Local potrivit cãreia tot ce se va
construi de acum va avea douã benzi de
circulaþie ºi trotuare. Pentru ce este vechi
se va merge pe vechea structurã”, a precizat primarul Gutãu.

D

eputatul PSD de Vâlcea, Daniela Oteºanu, a declarat cã voluntarii angajaþi pe bazã de contract
la inspectoratele de situaþii de urgenþã ar
putea beneficia de aceeaºi indemnizaþie
ºi aceleaºi condiþii ca angajaþii inspectoratelor.
Proiectul de lege al cãrui cosemnatar
este ºi parlamentarul vâlcean a trecut de
Senat ºi se aflã la Camera Deputaþilor,
unde a primit pânã în prezent avizul a
douã comisii din cele cinci.

Mai multe acte normative
propuse pentru
modificare
”Este vorba despre asigurarea pentru
accidente de muncã ºi boli profesionale

ºi indemnizaþia pentru cei care au suferit un accident de muncã pe perioada unei
intervenþii. Sumele vor fi date doar pe
perioada în care voluntarii participã la
acþiunile ISU. Voluntarii ISU pot suferi
oricând accidente care pot duce la invaliditãþi, temporare sau permanente, sau
chiar situaþii de pierderi de vieþi omeneºti. Prin urmare, se propune modificarea OG 88/2001 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea serviciilor
publice comunitare pentru situaþii de urgenþã, prin adãugarea a douã alienate: “În
timpul desfãºurãrii activitãþii în cadrul
serviciilor de urgenþã voluntare, pe perioada participãrii la intervenþii, voluntarii beneficiazã de drepturile profesioniºtilor în domeniu, cu excepþia drepturior salariale. În caz de accident suferit
în timpul intervenþiei de urgenþã, se aplicã în mod corespunzãtor prevederile art.
5 alin. (1) lit. e) ºi art. 331 din Legea nr.
346/2002”, a precizat Daniela Oteºanu.
Potrivit acesteia, se are în vedere modificarea Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncã ºi boli
profesionale. Se introduce art. 331: “În
cazul asiguraþilor prevãzuþi la art. 5 alin.
(1) lit. e) care au suferit un accident de
muncã în timpul intervenþiei în situaþii de
urgenþã, cuantumul indemnizaþiei pentru
incapacitate temporarã de muncã este de
100% din salariul minim brut pe þarã garantat în platã. Indemnizaþia prevãzutã la
alin. (1) se acordã ºi se plãteºte de cãtre
casele teritoriale de pensii din fondurile
cu aceastã destinaþie”. Ultimul act normativ ce va fi modificat prin acest proiect
este Legea securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã nr. 319/2006. Art. 30, alin. (1), lit. d)
va fi: “Accidentul suferit de orice persoanã, ca urmare a unei acþiuni întreprinse
din proprie iniþiativã pentru salvarea de
vieþi omeneºti, precum ºi accidentul suferit în timpul intervenþiei de urgenþã, pe
durata efectuãrii serviciului de voluntariat organizat conform prevederilor legale”, a precizat Daniela Oteºanu.
www.indiscret.ro

Un grup de parlamentari
a fost dus sã vadã dezastrul
sindical din paradisul Vâlcii
La invitaþia deputatului PSD de Vâlcea, Eugen
Neaþã, mai mulþi parlamentari români au vizitat
recent una dintre cele mai frumoase ºi în acelaºi timp problematice zone a judeþului Vâlcea:
Voineasa- Vidra- Obârºia Lotrului. Dacã la
Voineasa ºi Vidra sindicatele au lãsat de izbeliºte baza hotelierã, dupã ce au furat tot ce se
putea fura, la Obârºia Lotrului, unde existã cel
mai modern domeniu schiabil din þarã, drumul
se aflã într-o stare precarã, iar actuala legislaþie
nu permite construirea locurilor de cazare
pentru turiºti. Eugen Neaþã considerã cã factorii decidenþi vor înþelege mult mai bine problemele dacã le analizeazã la faþa locului. Anul
trecut, tot prin demersurile sale, a venit la
Vâlcea Comisia de muncã ºi protecþie socialã a
Camerei Deputaþilor.
de Marielena Popa

se bucura de frumuseþea cu care
sunt înzestrate aceste locuri.
Am organizat aceastã întâlnire informalã întrucât în procesul legislativ se aflã în dezbatere douã iniþiative legislative pe
care le-am elaborat în urma discuþiilor purtate cu primarul municipiului, Mircia Gutãu, preºedintele Consiliului Judeþean,
Constantin Rãdulescu, oameni
din mediul de afaceri ºi reprezentanþii administraþiilor publice locale, astfel încât sã creez
cadrul legal necesar dezvoltãrii

ACTUALITATE

zonei montane, dar ºi pentru
crearea unor condiþii de dezvoltare sãnãtoasã a municipiilor ºi
oraºelor din România. Este vorba de iniþiativele «Ski în România» ºi «Pãdurile parc»!
Vâlcea are un potenþial imens
de dezvoltare turisticã, iar nouã
celor aleºi ne revine datoria sã
creãm oportunitãþi ºi sã realizãm cât mai multe proiecte în
acest sens.
Mulþumesc prietenilor mei,
preºedintele Consiliului Judeþean, Constantin Rãdulescu, ºi
primarului Mircia Gutãu pentru
susþinere ºi sprijin în toate acþiunile pe care le-am întreprins!
Le mulþumesc colegilor mei
parlamentari pentru cã au dat
curs invitaþiei mele ºi în acest
mod am reuºit, prin discuþiile
purtate la faþa locului, sã gãsim
cele mai bune soluþii pentru rezolvarea problemelor cu care se
confruntã judeþul Vâlcea, dar ºi
alte judeþe din þarã, care întâmpinã aceleaºi probleme!”, a opinat deputatul Eugen Neaþã pe
pagina sa de socializare.

Publicitate

„Am avut deosebita plãcere
sã fiu, timp de douã zile, gazdã
pentru un grup important de
parlamentari din þarã. Aceºtia au
acceptat invitaþia mea de a veni
în judeþul Vâlcea pentru a lua
contact direct cu problemele pe

care le-am ridicat în Parlamentul României ºi pentru rezolvarea cãrora am depus mai multe
iniþiative legislative.
Am ales ca delegaþia sã fie
prezentã în zona de nord a judeþului, mai exact în punctul
Obârºia Lotrului din comuna
Voineasa, zonã care are mare

nevoie de susþinerea tuturor factorilor de decizie pentru a se
putea dezvolta.
În aceastã frumoasã comunã
de munte, se aflã cea mai mare
ºi frumoasã pârtie de schi din
România.
Din pãcate, infrastructura nu
existã, iar acest lucru împiedicã dezvoltarea zonei.
Atât pe timpul iernii, cât ºi pe
timpul verii, mii de turiºti vin
aici chiar dacã sunt puþine locuri de cazare ºi aleg sã stea la
zeci de kilometri doar pentru a
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Cu luciditate ºi îngrijorare

C

ine a pierdut întâlnirea
de la TVR 1 dintre Ionuþ Cristache ºi Tudor
Gheorghe, cu scuza cã pe un
alt canal se transmitea o bãºcãlie turceascã în Champions
League, a avut ce pierde. S-a
discutat cerebral ºi cordial despre multe ºi de toate, de la
lozinci la rândunici, de la marea poezie ºi de la folclorul
nostru intraductibil la România traductibilã ºi tradusã în fel
ºi chip. Maestrul, spre lauda sa,
a etalat un optimism vizionar;
învãþãcelul, în pofida tinereþii
ºi a temeinicei expertize jurnalistice, a afiºat un fatalism retoric (”…ãºtia?!”). Pânã la un
punct, am tatonat. Apoi, involuntar, am înclinat sensibil spre
moderator ºi nu fãrã pãrere de
rãu. Încerc sã explic de ce, atât
cât pot, dacã pot, fãrã pretenþii
exclusiviste. Vrem - nu vrem,
ne place - nu ne place, viitorul
României e condiþionat de corectarea prin eforturi comune
a unui segment de timp confuz, în rãspãr, cinic. Am fost
sub turci, am fost sub ruºi, suntem sub noi. Mai al dracului e
sub noi. Uitaþi-vã, serbãm
Centenarul Marii Unirii de la
1 decembrie 1918 printr-o dezbinare generalizatã. Comuniºtii ne luaserã pãmânturile. Leam recuperat pentru a le înstrãina, cu tot ce e sub ele, iar
satul s-a golit de þãrani, s-a relativizat în veºnicia lui. Mijloace de producþie, relaþii de producþie, repartizare uniformã?
Marxism revolut. Învãþãmântul se cere schimbat din teme-

lii ºi racordat la noua piaþa a
muncii, a cãrei fluctuaþie e la
fel de previzibilã ca vremea jucãuºã. Sporul de natalitate, care
ar trebui sã asigure schimbul de
generaþii ºi tihna bãtrânilor, e
în picaj, onoare ”decreþeilor”.
Contrastul dintre bogãþie ºi
spoliere, dintre lux ºi mizerie,
dintre educaþie ºi îndobitocire,
s-a îngroºat. ”Au fãcut copiii
noºtri dinþi,/ Muºcã din bunici
ºi din pãrinþi,/ Muºcã din vãzduh ºi din pãmânt,/ Muºcã ºi
din morþii din mormânt”, ce
crunt adevãr, Tudor Gheorghe,
ce câini dresaþi! Þara e secãtuitã de snaga nativã care sã-i asigure verticalitatea. Orice demers analitic se înfundã într-un
punct, curajos dezvãluit de
unii, infam ascuns sub preº de
alþii: suntem colonie. Se aruncã în cârca puterii, ºi aºa vai de
ea, toate relele foilor de parcurs, doar cã volanul e pe alte
mâini. Nu toate curate. Se mai
spalã câte unele, ca ale lui Pilat din Pont. Suveranitatea nu
fiinþeazã ºi nu poate fiinþa de
la sine fiindcã, singuri în bãtaia furtunii, nu rezistãm. Avem
o clasã politicã bunã de schimbat la pauzã. Ne-ar trebui niºte
paºoptiºti în haine noi, niºte
unioniºti, ºi aici revin la Tudor
Gheorghe, care nu oboseºte, ºi
bine face, sã creadã într-o
schimbare la faþã. În cãrturari
devotaþi, emblematici, legaþi
prin sentimentul de þarã europeanã. Un Iancu, un Bãlcescu,
un Bãrnuþiu, un Kogãlniceanu.
În fond, n-ar mai fi cine ºtie cât
pânã în 20.48 sau 20.59…
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
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ACTUALITATE
n perioada 9-11 mai 2018,
Secþia de istorie-arheologie
a Muzeului Olteniei Craiova, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj ºi în parteneriat cu
Universitatea din Craiova - Facultatea de ªtiinþe Sociale, organizeazã cea de-a VIII-a ediþie a Conferinþei Naþionale „Oltenia. Interferenþe culturale”.
Devenitã deja tradiþionalã în
capitala Bãniei, Conferinþa „Oltenia. Interferenþe culturale” oferã prilejul întâlnirii a numeroºi
ºi distinºi oameni de ºtiinþã din
România ºi Bulgaria, reprezentând instituþii de prestigiu precum: Academia Românã, Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale, Institutul de Arheologie
„Vasile Pârvan” (Bucureºti), Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C.S. Nicolãescu-Plopºor”
(Craiova), Institutul de Cercetãri
Eco-Muzeale (Tulcea), Institutul
de Artã ºi Arheologie (Cluj-Napoca), Cabinetul Numismatic al
Bibliotecii Academiei Române,
Muzeul Naþional de Istorie a României, Muzeul Naþional al Banatului (Timiºoara), Muzeul de
Istorie Naþionalã ºi Arheologie
(Constanþa), Muzeul Naþional
Brukenthal (Sibiu), Muzeul Regiunii Porilor de Fier (DrobetaTurnu Severin), Direcþia Judeþeanã pentru Culturã Mehedinþi,
Direcþia Judeþeanã pentru Culturã Dolj, Muzeul Judeþean
Argeº, Universitatea din Craiova, Universitatea Valahia din
Târgoviºte ºi Muzeul Naþional
de Antropologie (Sofia, Bulgaria) etc.
În cadrul secþiunilor ºtiinþifi-

Conferinþa Naþionalã
„Oltenia. Interferenþe
culturale”, ediþia a VIII-a,
la Muzeul Olteniei Craiova!

Î

ce ale Conferinþei se vor prezenta ultimele rezultate ale activitãþii de cercetare în istorie, arheologie ºi numismaticã.
Conferinþa „Oltenia. Interferenþe culturale” se va desfãºura
pe parcursul a trei zile. Deschiderea oficialã a lucrãrilor va
avea loc miercuri, 9 mai, ora
11.30, în Sala de Conferinþe a

Muzeului Olteniei.
Dupã deschiderea oficialã a
lucrãrilor sunt programate comunicãrile pe secþiuni.
În cea de-a treia zi a Conferinþei, va fi organizatã o excursie
documentarã la monumente istorice ºi situri arheologice. Lucrãrile se vor încheia cu dezbateri în
plen ºi concluziile finale.

Arhiepiscopia Râmnicului scoate
la concurs un post la Parohia Câineni II
„În urma ºedinþei Permanenþei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, s-a
hotãrât scoaterea la concurs a postului clerical: Protoieria Cãlimãneºti -postul vacant de preot paroh la Parohia Câineni II,comuna Câinenii Mici, cu perioadã de candidare 1.05.2018 1.06.2018. Dosarele candidaþilor ce îndeplinesc condiþiile statutare se vor depune astfel: preoþii ºi diaconii prin protopopiatul de care aparþin, iar absolvenþii de teologie nehirotoniþi la
Registratura Centrului Eparhial”, anunþã Arhiepiscopia
Râmnicului.
www.indiscret.ro

Cristian Buican solicitã guvernului
modernizarea drumurilor naþionale
din judeþul Vâlcea

S

tatistica prezentatã de
INS privind starea infrastructurii rutiere din
România ne dezvãluie adevãratul dezastru în care se regãsesc
drumurile naþionale din þara
noastrã. Preºedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican,
considerã inadmisibil ca în anul
2018, într-o þarã membrã a Uniunii Europene, sã mai existe
aproximativ 200 de km de drumuri naþionale pietruite ºi „de
pãmânt”. De asemenea, este îngrijorãtor faptul cã aproape jumãtate din drumurile naþionale
din România au durata de serviciu depãºitã. Pe cale de consecinþã, prin intermediul unei
interpelãri, parlamentarul Cristian Buican i-a solicitat ministrului transporturilor modernizarea cât mai rapidã a drumurilor naþionale din judeþul Vâlcea,
în condiþiile în care de peste 10
ani niciun drum naþional din
judeþ nu a fost modernizat sau
reabilitat în întregime.
Preºedintele PNL Vâlcea l-a
informat pe ministrul transporturilor de starea jalnicã a DN
7D, DN 7A, DN 67B ºi DN 65C
ºi i-a solicitat sã îi prezinte de
urgenþã un calendar ºi termene

precise privind procedurile pentru modernizarea/reabilitarea
acestor DN-uri. Parlamentarul
liberal Cristian Buican a subliniat faptul cã DN 7D este în prezent un drum naþional de pãmânt ºi cã modernizarea acestuia ar asigura o variantã rutierã alternativã pentru perioadele
când sunt blocaje pe Valea Oltului. De asemenea, deputatul
Cristian Buican a insistat ºi pentru DN 7A, singura legãturã a
cetãþenilor judeþului Vâlcea cu
douã obiective turistice importante (ºoseaua Transalpina ºi
pârtia de schi Transalpina). Un
caz special prezentat ministrului transporturilor de cãtre parlamentarul Cristian Buican este
ºi DN 67B, acolo unde, în ciuda faptului cã încã din anul 2010
a fost atribuit contractul pentru
reabilitarea acestui DN, nici
pânã astãzi nu s-a început lucrarea propriu-zisã. Un alt DN ce
tranziteazã judeþul Vâlcea ºi
pentru care deputatul Cristian
Buican a solicitat modernizarea
este ºi DN 65C.
„Recent, am fost în sudul judeþului ºi am vãzut starea execrabilã a DN 67B. Acest drum
trebuia reabilitat încã din anul
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ACTUALITATE
2010 ºi nici pânã astãzi nu au
început lucrãrile. Aºa ceva este
inacceptabil ºi am solicitat explicaþii ministerului transporturilor. De asemenea, am prezentat decidenþilor guvernamentali
situaþia DN 7D, drum naþional
de pãmânt ºi a DN 7A, singura
legãturã rutierã a cetãþenilor judeþului Vâlcea cu douã obiective turistice de însemnãtate regionalã, ce aratã cã dupã bombardament. În plus, am solicitat
ºi demararea procedurilor privind modernizarea DN 65C. De
mai bine de 10 ani, niciun drum
naþional din judeþul Vâlcea nu
a beneficiat de vreun program
de reabilitare/modernizare. S-au
fãcut doar peticiri ºi în rest multe promisiuni PSD-iste. Þinând
cont cã procedurile birocratice
pentru modernizarea unui drum
naþional pot dura, consider cã
este imperativ necesar ca responsabilii de la Ministerul
Transporturilor sã iniþieze de
îndatã modernizarea celor patru
drumuri: DN 7D, DN 7A, DN
67B ºi DN 65C”, a declarat preºedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican.
Cabinet deputat
Cristian Buican

Senatorul Romulus Bulacu: ”În Vâlcea, din 45 de ambulanþe,
aproape 65% sunt mai vechi de 10 ani”
Senatorul PNL de
Vâlcea, Romulus
Bulacu, îi semnaleazã
ministrului sãnãtãþii,
Corina Pintea, situaþia
precarã a parcurilor
auto pe care le deþin
Serviciile publice de
Ambulanþã. Parlamentarul liberal precizeazã
cã la nivelul judeþului
Vâlcea, din 45 de
ambulanþe, aproape
65% sunt mai vechi de
10 ani ºi îi solicitã
oficialului de la Ministerul Sãnãtãþii amãnunte în privinþa
înlocuirii maºinilor
existente în parcurile
Serviciilor de Ambulanþã:
de Marielena Popa
”Serviciile Publice de Ambulanþã din toatã þara au atras atenþia factorilor decidenþi, în nenumãrate rânduri, cã existã mari
www.indiscret.ro

probleme la nivelul parcurilor
auto. Maºinile utilizate pentru
situaþiile de urgenþe medicale
sunt învechite ºi uzate, fapt ce
pune în pericol viaþa pacienþilor transportaþi ºi, nu în ultimul
rând, a angajaþilor. Mai mult de
jumãtate din ambulanþele utilizate ar trebui casate ºi înlocuite.
La nivelul judeþului Vâlcea,
din 45 de ambulanþe, aproape
65% din efective sunt mai vechi
de 10 ani, din care aproape jumãtate depãºesc 800.000 de km
parcurºi, numãrul maxim recomandat pentru autospeciale.
Pentru cã cetãþenii au dreptul
la servicii medicale de calitate,
investiþiile în sãnãtate sunt prioritare.
Programul dumneavoastrã de
guvernare prevede, pe lângã înlocuirea treptatã a parcului
actual, ºi câte o ambulanþã
pentru fiecare comunã. Avem
în acest moment peste 1.000 de
ambulanþe la nivel naþional,
2.859 de comune ºi 326 de oraºe. Pentru a respecta programul
de guvernare ºi promisiunile

electorale, ar fi nevoie de cel
puþin 4.000 de maºini noi. Astfel, doamnã ministru, cu autoritatea de care dispuneþi, vã rog
sã-mi comunicaþi:
1. Câte ambulanþe aþi achizi-

þionat în total în anul 2017 ºi
pentru ce judeþe?
2. Câte autospeciale preconizaþi cã vor fi achiziþionate pânã
la finalul anului 2018 ºi pentru
ce judeþe?

3. În câte comune ale þãrii aþi
reuºit sã aplicaþi prevederea
dotãrii cu ambulanþã?”, aratã
senatorul Romulus Bulacu în
întrebãrile adresate ministrului
Corina Pintea.
9 - 15 mai 2018
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Preºedintele
mic

ACTUALITATE
”În fiecare an, pe data de 8
mai, se sãrbãtoreºte Ziua Mondialã a Crucii Roºii ºi a Semi-

Deputatul PSD Vasile
Cocoº - mesaj de Ziua
Mondialã a Crucii Roºii
ºi a Semilunei Roºii

Publicitate

lunei Roºii, ocazie ce îmi oferã
prilejul de a aduce recunoºtinþã
ºi cuvinte de laudã tuturor an-

9 - 15 mai 2018

gajaþilor ºi voluntarilor ce îºi
desfãºoarã zilnic activitatea în
cadrul acestei miºcãri internaþionale.
Cu aceastã ocazie, vã doresc
tuturor sã aveþi parte de sãnãtate ºi multã putere de muncã care
sã vã ajute la îndeplinirea obiectivelor umanitare!”, a anunþat parlamentarul vâlcean (foto)
pe pagina sa de socializare.
Sãrbãtoritã din anul 1948, pe
data de 8 mai, Ziua Mondialã a
Crucii Roºii ºi Semilunei Roºii
este un moment de reamintire a
celor ºapte Principii Fundamentale ale Miºcãrii Internaþionale de Cruce Roºie ºi Semilunã Roºie: umanitate, imparþialitate, neutralitate, independenþã, voluntariat, unitate ºi
universalitate”.

A

m sperat o vreme (scurtã, ce-i drept) cã domnul Iohannis ar putea fi/
deveni preºedintele de care
România are nevoie. Un preºedinte mare care sã marcheze
pozitiv aceste timpuri, deloc
simple, ºi care sã rãmânã cu
adevãrat în istorie.
Din pãcate pentru noi toþi, indiferent de opþiunile noastre politice, Klaus Iohannis a ratat toate
ocaziile de a fi un preºedinte
mare. Al tuturor românilor.
Prin tot ceea ce face, mai ales
în ultima vreme, domnia sa lucreazã asiduu la propria ”statuie” de preºedinte mic.
Ca parlamentar român, încãrcat de responsabilitatea doljenilor care m-au trimis în parlament sã-i reprezint, nu pot
trece cu vederea jocul de mizã
micã pe care îl face acum dl.
Iohannis. Împotriva intereselor
þãrii, din pãcate.
În locul cãutãrii consensului,
dânsul cautã cu lumânarea dihonia, conflictul, divergenþele.
În locul responsabilitãþii pentru o naþiune aflatã la Cente-

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj
nar, domnia sa aºazã arbitrariul,
judecata îngustã, subiectivismul
dirijat. Iar în locul adevãrului fie
el ºi nuanþat, preferã minciuna
frustã, grosierã, nedemnã de
periferia politicii darãmite de
centrul ei.
Cum poþi ca ºef al statului cu
principala atribuþie - apãrarea
intereselor ºi imaginii României
- sã invoci atâtea neadevãruri
despre economia þãrii tale, aducându-i atâtea prejudicii interne, dar mai ales externe?! De ce
sã vrei sã faci rãu când ai atâtea
instrumente pentru a face bine?!
România are creºtere economicã consolidatã. O spun ºi cei
de la FMI ºi cei de la Comisia
Europeanã ºi cei de la Agenþia
de rating Fitch. Între primele în
clasamentul þãrilor cu creºtere
economicã din UE. Iar previziunile pentru viitor sunt revizuite
în creºtere, nu în scãdere.
Preºedintele a tãcut patru ani
de zile (mai ales în timpul dezastruosului Guvern Cioloº) iar
acum îºi doreºte un conflict cu
guvernul ºi majoritatea parlamentarã PSD - ALDE.

De ce? Pentru a se poziþiona
ca falsul salvator în 2019! Asta
e miza micului preºedinte Iohannis! Susþinutã de prezentarea unor cifre dincolo de realitate. Invocând ”rãul absolut”
pentru a se putea dânsul înfãþiºa ca Binele Suprem.
Care este adevãrul cifrelor?
Pentru corecta informare a opiniei publice doljene, le voi prezenta mai jos (sursele lor sunt
europene, ca sã nu existe eventuale suspiciuni).
În primul rând, în ceea ce priveºte veniturile colectate la buget, spre deosebire de primul
trimestru din 2017, s-a colectat
cu 8,1 mld lei în plus, adicã 76,5
mld lei în perioada ianuarie –
aprilie 2018, faþã de 68,4 mld
lei în aceeaºi perioadã din 2017.
Totodatã, faþã de valoarea
programatã în privinþa colectãrii la buget, aceasta a fost depãºitã cu 1 mld lei. Programate pentru primul trimestru din
2018 au fost 75,5 mld lei, iar
guvernul PSD – ALDE a reuºit sã realizeze 76,5 mld lei.
De asemenea, creºterea potenþialã a PIB prognozatã pentru România de cãtre Comisia
Europeanã este la 4%, fiind a
treia cea mai mare creºtere a
PIB potenþial.
În ceea ce priveºte producþia industrialã, în primele douã
luni este o creºtere cu 7% faþã
de primele douã luni ale anului 2017.
În ceea ce priveºte investiþiile, dacã vom face o comparaþie corectã între datele de anul
trecut ºi cele de anul acesta,
vom vedea cã în trimestrul I din
2018 suma alocatã pentru investiþii a fost de 4,9 mld lei faþã
de 1,7 mld lei în 2017.
Fondurile europene au fost
de 4,2 mld lei, cu 44% mai mult
decât în 2017, atunci când pentru primul trimestru au fost
doar 2,9 mld lei.
Exporturile s-au aflat la 10,9
mld lei în primele douã luni, cu
11,6% mai mult faþã de aceeaºi
perioadã din 2017.
Înregistrãm cel mai mic
ºomaj pe care l-a cunoscut
vreodatã România, de 3,94% în
primele douã luni, în scãdere
faþã de aceeaºi perioadã din
2017 de la 4,74.
Datoria guvernamentalã este
în scãdere. Dacã în 2016 se afla
la 37,6%, în 2017 aceasta a fost
de 35%, iar tendinþa este de
scãdere.
ALDE ºi întreaga Coaliþie de
guvernare nu avem alt obiectiv decât acela al creºterii calitãþii vieþii. Am reuºit pânã
acum sã facem paºi înainte în
aceastã privinþã, iar mãsurile
privind creºterea veniturilor
românilor vor continua. Miza
noastrã este cea a dumneavoastrã: o viaþã mai bunã!
Cât priveºte preºedintele
mic, nu ne mai facem nicio
iluzie...
www.indiscret.ro
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Restaurantul Casa Româneascã
Str. Alexandru Ioan Cuza nr.6 / Tel. 0771453340
Deschis zilnic între orele 10-22

PUBLICITATE

Meniul zilei:

14 lei
Luni-Vineri:11-15
11-15
Luni-Vineri:

Pui la jar
Pulpe pui
Aripioare pui
Piept pui la grãtar
Ceafã de porc
Scarita
Cârnãciori olteneºti
Cabanoºi
Mici
Peºte pane
Cartofi pai
Cartofi wedges
Piure cartofi
Ardei copþi

3,5 lei/100 g
2,5 lei/100 g
3,0 lei/100 g
3,0 lei/100 g
5,0 lei/100 g
5,0 lei/100 g
4,0 lei/100 g
3,0 lei/100 g
2,0 lei/buc.
4,0 lei/100 g
2,0 lei/100 g
2,5 lei/100 g
2,5 lei/100 g
2,0 lei/100 g

Orez cu legume
ºi ciuperci
Legume mixte cu
ciuperci la grãtar
Sfeclã roºie
Salatã orientalã
Iahnie de fasole
Castraveþi acri
Roºii coapte
picante
Iaurt cu usturoi
Mujdei
Ketchup
Muºtar

2,0 lei/100 g
3,0 lei/100 g
2,0 lei/100 g
3,0 lei/100 g
3,0 lei/100 g
2,0 lei/100 g
1,5 lei/50 g
1,5 lei/50 g
1,0 leu/50 g
1,0 leu/50 g
1,0 leu/50 g

Momente de
neuitat cu
Maestrul
Mitel
Drãgulin ºi
Taraful de la
Iancu Jianu
www.indiscret.ro
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Vernisaj expoziþie
de icoane,
la Galeriile „Cromatic“

ECONOMIE

Consiliul Judeþean
Dolj ºi Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale
Dolj vã invitã miercuri,
9 mai 2018, ora 18:00,
în Galeriile „Cromatic“, la vernisajul
Expoziþiei de picturã
„Icoana - fereastrã
spre suflet“, realizatã
de Cornelia ªendroiu
ºi Daniel Guþã (care
este ºi curatorul
expoziþiei), din cadrul
Cenaclului „Seniori
Art“ Craiova.

Ratele la credite
devin tot mai scumpe

E

voluþia raportului euro/
leu a fost una calmã,
media stagnând în jurul
pragului de 4,66 lei, în condiþiile în care piaþa valutarã nu a
fost impresionatã de schimburile de „amabilitãþi” dintre preºedintele Iohannis ºi PSD.
Aprilie s-a încheiat cu o medie a euro de 4,6589 lei. Dupã
o creºtere la 4,6630 în prima
ºedinþã din mai, perioada s-a
încheiat la 4,6542 lei, când
tranzacþiile s-au realizat între
4,653 ºi 4,666 lei.
Aprecierea de la sfârºitul intervalului dupã decizia C.A. al
BNR de a majora rata dobânzii sale de politicã monetarã de
la 2,25 la 2,50% pe an, nu a
surprins investitorii ce se pregãtesc sã vândã valutã pentru
a-ºi majora plasamentele în
depozitele bancare în lei.
Tensiunile din economie,
corelate cu galopul înregistrat
de inflaþie, vor aduce noi majorãri ale dobânzii-cheie. Cele
mai optimiste prognoze vãd o
creºtere la 3%, iar cele mai
pesimiste la 3,5%. În comunicatul de presã emis dupã ºedinþa de politicã monetarã, se aratã
cã „incertitudinile ºi riscurile
asociate perspectivei inflaþiei
provin în principal din partea
preþurilor administrate, a condiþiilor de pe piaþa muncii ºi a
evoluþiei viitoare a preþului internaþional al petrolului. Relevante sunt ºi ritmul creºterii
economice ºi dinamica inflaþiei în zona euro ºi, implicit,
conduita politicii monetare a
BCE ºi a bãncilor centrale din
regiune”.
Aceste majorãri se vor reflectã în creºterea ratelor pe

care le vor plãti românii la creditele contractate, care deja au
devenit mai mari odatã cu plasarea pe o direcþie ascendentã
a indicilor ROBOR. Ieri, cel
la trei luni a stagnat la 2,54%,
maxim al ultimilor patru ani,
iar cel la ºase luni a scãzut la
2,63%.
Cursul dolarului american a
crescut de la 3,8479 la 3,9026
lei, o medie mai ridicatã de
3,9039 lei, fiind înregistratã în
9 ianuarie. Cotaþiile de la sfârºitul intervalului au atins un
maxim de 3,913 lei.
Moneda elveþianã nu a mai
scãzut pe pieþele internaþionale sub pragul de 1,19 franci/
euro, iar media ei a fost stabilitã la finalul perioadei la
3,8871 lei, mai jos cu peste 11
bani faþã de începutul anului.
Perechea euro/dolar a avut
o tendinþã descendentã, coborând de la 1,2140 la 1,1898
dolari, cea mai redusã valoare
de la începutul acestui an.
Investitorii sunt siguri cã
Rezerva Federalã americanã
va majora dobânda sa cheie de
cel puþin douã ori în acest an,
cu posibilitatea unei a treia,
dupã ce ºomajul din SUA a
atins minimul ultimilor 18 ani
de 3,9%.
Indicele compozit calculat
de Bloomberg a încheiat perioada la 9.349,87 dolari. Reamintim cã bitcoin a scãzut la
jumãtatea lunii trecute sub
pragul de 6.000 dolari, dupã
ce în decembrie 2017 a fost
atins un maxim de aproape
20.000 de dolari.

S

Spectacolul „Stage Dogs“, de la Teatrul
Colibri, se joacã cu casa închisã
Teatrul Colibri Craiova
anunþã publicul cã
s-au epuizat biletele
la spectacolul „Stage
Dogs“, o producþie
Teatrul ACT – 20 de
ani, programat joi,
24 mai 2018, ora
19:00.

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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Ioana Bîrcã, Daniel Guþã,
Emil Godeanu, Nicoleta Bulgaru, Nuria Gioroceanu, Mariana Montegaza, Benoni Mogoºeanu, Virginia Neacºu, Nicolae Pîrvulescu, Marian
Rada, Dan Scurtu, Claudia
Strîmbeanu, Hanelore Stuparu, Cornelia ªendroiu, Olimpia Zdrenghea.

e alãturã celor doi expozanþi muzeograful Rusalia Crãciunoiu, prof.
Nicolae Marinescu ºi violoncelistul Mircea Suchici. Cenaclul
„Seniori Art“ a fost înfiinþat în
2013. În tot acest timp a organizat expoziþii la Galeriile „Cromatic“ ale Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj,
la Casa de Culturã ”Traian Demetrescu”, la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman“, în holul Filarmonicii
„Oltenia“, la Galeria Arta 2, la
Centrul Multifuncþional, la Muzeul de Artã Calafat, la Sala
Dinescu, precum ºi expoziþii
stradale în Craiova.
Expoziþia „Icoana - fereastrã spre suflet“ completeazã

Analiza cuprinde
perioada 30 aprilie – 7 mai

A

Publicitate

Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.

seria manifestãrilor din 2018
organizate de Cenaclul „Seniori Art“ Craiova la Centrul
Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj. Din 25 aprilie, pe
simezele Galeriilor „Cromatic“ au putut fi admirate lucrãrile „Salonului de primãvarã“,
semnate de Smaranda Belciug,

daptare (dupã „A life in
the theatre“ de David
Mamet) ºi regie Florin
Piersic jr., scenografia Tudor
Prodan, „Stage Dogs“ îi aduce
în premierã împreunã într-un
spectacol pe actorii Marcel
Iureº ºi Florin Piersic jr., ºi pen-

tru prima datã în aceastã formulã pe scena Teatrului Colibri.
Spectacolul „Stage Dogs“ va
închide Stagiunea Colibri. ACTul 2, începutã în decembrie
2017 cu producþia „N-ai tu treabã!“, de Cãtãlin ªtefãnescu,
dupã „Dãnilã Prepeleac“ de Ion
Creangã, regia Alexandru Dabija, cu: Marcel Iureº, Andrei
Seuºan, Alexandru Voicu. În
ianuarie 2018, publicul craiovean s-a bucurat de spectacolul
„O intervenþie“ de Mike Bartlett, regia Radu Iacoban, cu
Ana Ularu, Lucian Iftime, scenografia Cezarina Iulia Popescu. Au urmat alte trei spectacole ale Teatrului ACT Bucureºti:

„LUNGS“, de Duncan Macmillan, cu Denisa Nicolae, Liviu
Romanescu, regia Nicolae Constantin Tãnase, scenografia
Adeline Andreea Bãdescu, în
luna februarie, „Absolut!“ dupã
Ivan Turbincã de Ion Creangã,
cu Marcel Iureº, în regia lui Alexandru Dabija, în luna martie ºi
„Constelaþii“ de Nick Payne, cu
Ana Ularu ºi Radu Iacoban, regia Radu Iacoban, scenografia
Tudor Prodan în aprilie 2018.
Reprezentanþii Teatrului Colibri mulþumesc publicului pentru interesul manifestat faþã de
spectacolele Stagiunii Colibri.ACTul2 ºi îi aºteaptã din toamnã cu o nouã stagiune!
www.indiscret.ro
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DGASPC aduce
serviciile sociale
mai aproape de doljeni
ADMINISTRAÞIE

Doljul rãmâne un
judeþ cu o problematicã socialã complexã, asta mai ales din
pricina numãrului
foarte mare de copii
abandonaþi sau cu
handicap. Tocmai
din acest motiv,
Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului
Dolj, instituþie aflatã
în subordinea Consiliului Judeþean Dolj,
are o strategie de
dezvoltare pentru
perioada urmãtoare
care va aduce serviciile de asistenþã
socialã mai aproape
de cei care au nevoie de sprijin.

în sediul unei foste ºcoli, ºi
altul la Ciuperceni, cu o capacitate mai micã, tot în sediul unei ºcoli“, a declarat
directorul DGASPC Dolj.
Pentru cele trei centre, CJ
Dolj a alocat deja 3,5 milioane de lei în bugetul pentru
investiþii pe anul 2018.

Doljul, un judeþ
dificil din punct
de vedere social

F

iind un judeþ mare, în
care existã foarte multe persoane care trãiesc
în sãrãcie sau la limita ei, nu
este de mirare cã activitatea
ºi resursele DGASPC Dolj
sunt puse tot mai des la încercare. „DGASPC este o instituþie mare, cu mai multe componente. Din fericire, instituþia noastrã are toate cele 60
de structuri organizatorice licenþiat, precum ºi încã cinci
pentru care nu avem licenþã
deoarece nu s-au elaborat încã
standardele. Aici vorbim despre activitãþi care se desfãºoarã în pionerat, judeþul nostru fiind desemnat drept judeþ-pilot pentru foarte multe
activitãþi care privesc asistenþa socialã. Dacã vorbim strict
despre protecþia copilului, trebuie sã ºtiþi cã avem peste 400
de copii care sunt în grija asistenþilor maternali, peste 600
de copii sunt plasaþi la rude ºi
familii ºi, de asemenea, avem
copii ºi în sistem rezidenþial:
patru centre de plasament
pentru copiii cu handicap ºi
www.indiscret.ro

20 de apartamente ºi cinci case
pentru copiii fãrã handicap. Totodatã, avem ºi un centru de primiri urgenþe pentru copii, acolo unde ajung copiii abandonaþi
sau gãsiþi pe stradã. Avem în
plan înfiinþarea unui al doilea
centru de primiri urgenþe. Avem
identificatã locaþia ºi vrem sã o
dãm în folosinþã pânã la finalul
anului 2020“, a declarat Florin
Stancu, directorul DGASPC
Dolj. Acesta spune cã, la nivelul judeþului, existã ºi cinci centre de recuperare ºi reabilitare
destinate celor peste 2.000 de

copii cu handicap din Dolj, cãrora li se adaugã ºi o echipã
mobilã care se deplaseazã la
domiciliul copiilor cu handicap
care nu pot ajunge la unul dintre centre.

Obiective îndrãzneþe
pentru 2020
Florin Stancu spune cã instituþia pe care o conduce ºi-a propus, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj, sã extindã reþeaua
de centre destinate copiilor ºi
persoanelor cu dizabilitãþi.

„Vrem sã fim cât mai aproape
de cetãþeni, de cei care se aflã
într-o situaþie mai dificilã. Tocmai din acest motiv avem în
vedere amenajarea unui centru
de plasament pentru copiii cu
dizabilitãþi în oraºul Segarcea,
centru care sã aibã o componentã deschisã comunitãþii, cu 30
de spaþii de cazare ºi 100 de
spaþii destinate recuperãrii. De
asemenea, ne dorim dezvoltarea
a douã noi centre de reabilitare
ºi recuperare pentru tinerii cu
handicap, unul dintre acestea va
fi amenajat în oraºul Cãlãraºi,

În ciuda eforturilor depuse
de instituþie în ultimii ani,
conducerea DGASPC Dolj
spune cã, la nivelul judeþului,
unele fenomene sociale nedorite s-au accentuat. Este
vorba, în primul rând, de fenomenul abandonãrii copiilor de cãtre pãrinþii care decid sã plece la muncã în strãinãtate, care nu pare sã poatã
fi eradicat prea curând. „Doljul se confruntã cu o serie de
fenomene sociale nedorite.
Este vorba despre fenomenul
abandonului copilului, cu fenomenul pãrãsirii copiilor de
cãtre pãrinþii plecaþi la muncã în strãinãtate, fenomenul
exploatãrii prin muncã a copiilor ºi cel de violenþã domesticã ºi violenþã îndreptatã împotriva copiilor. Noi facem eforturi susþinute pentru
prevenirea lor ºi, în anumite
cazuri, am avut rezultate
bune. Totuºi, ne-am dori parteneriate mai strânse cu autoritãþile locale pentru a combate aceste fenomene. Avem
nevoie de implicarea lor în
acþiunile de prevenire a fenomenelor sociale nedorite“, a
declarat Stancu.
Conform directorului
DGASPC Dolj, la nivelul judeþului existã peste 1.500 de
copii instituþionalizaþi, instituþia confruntându-se cu
peste 100 de noi cazuri de
intrãri în sistem în fiecare
an.
9 - 15 mai 2018
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iblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman”, secþia American Corner, organizeazã vineri,
11 mai 2018, ora 18.00, o nouã
întâlnire a clubului de lecturã în
limba englezã. La aceastã nouã
întâlnire, desfãºuratã în cadrul
proiectului Book Reading, participanþii vor discuta pe tema
cãrþii „The Lion, The Witch and
The Wardrobe”, din literatura
pentru copii. Acest prim volum
din seria „Cronicile din Nar-

Book Reading la
Biblioteca Judeþeanã

L-am întâlnit sãptãmâna trecutã, pe strãzile
Craiovei, pe Adrian Carol Chisãr, cunoscut cu
numele de artist AkCaroll, o variantã localã cu
nimic mai prejos de un Rick Wakeman sau
Keith Emerson în privinþa talentului interpretativ ºi componistic la instrumentele cu clape.
Dupã ani de peregrinãri prin cluburi, mi-a
vorbit cu mâhnire despre decizia de a pãrãsi
þara. Bãnia mai pierde astfel un artist de mare
valoare.

nia”, scrisã de Clive Staples
Lewis, s-a bucurat de un real
succes, fascinându-i deopotrivã
pe copii, cât ºi pe adulii care, în
timpul lecturii, au pãºit pe tãrâmul magic din Narnia.
La clubul de lecturã în limba
englezã, coordonat de Samuel
Peters, voluntar american, sunt
aºteptaþi elevii ºi studenþii interesaþi de perfecþionarea limbii
engleze, precum ºi de lecturã.
Aceastã nouã întâlnire se va
desfãºura între orele 18.00 ºi
19.00, în sala „Marin Sorescu”
a Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.

de Viorel Pîrligras

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.
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.

Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
9 - 15 mai 2018
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00

Rep.: Cum a ajuns fostul
copil teribil al muzicii craiovene la concluzia cã la o vârstã care pentru alþii reprezintã maturitatea creativã e timpul sã se retragã din marea
dragoste a vieþii lui: muzica?
AkCaroll: Îþi mulþumesc
pentru aceastã abordare ºi
pentru alint! Norocul meu cã
nu am devenit Adrian, copilul-minune, ºi doar copilul
teribil al muzicii craiovene,
este un pas fermecãtor ºi un
dar primit de la Dumnezeu
prin talentul pe care îl am.
Fãrã Dumnezeu aº fi fost
poate doar un copil-minune!
Am luat aceastã decizie forþat de situaþiile grele prin care
am trecut în ultima parte din
viaþã mea! Am decis sã ies
din afacerile muzicale, influenþat ºi ghidonat de fapte reale din viaþã, întâmplãri adevãrate care m-au condus pe
un eºafod de suferinþã totalã! În 2007 am fãcut, cu ajutorul domnului Mircea Prodan, un concert dur din punct
de vedere muzical, dar ºi ca
imagine, acel concert se dorea a fi un show care sã se
intituleze „PornografikA”!
Concert îndrãzneþ în care aº
fi vrut ca figuraþie niºte actriþe xxx, în timp ce pe un
screen mare sã ruleze desene animate porno! N-a fost
aºa, împrejurãrile au fãcut ca
acel concert sã se numeascã
„City night line”... pentru cã
la vremea aia îl consideram
ultimul meu concert din România. De ce? Din cauza mizeriei care persistã în lumea
muzicalã din Craiova. Dar,
cum orice ºut în fund este un
pas înainte, am obþinut contracte, afarã, pe bani foarte
mulþi! Am revenit apoi în
România, pentru un show de
24 de ore, crezând eu cã oamenii de pe aici au mai evoluat. Mi-am luat-o iar! Recordul de 24 de ore a eºuat din
cauza managerilor de proiect
care m-au lãsat sã investesc
sume consistente fãrã sã-mi
spunã de la început cã reprezentanþii cãrþii recordului nu
vor fi prezenþi! Dupã aproape opt ani de încercãri deloc
reuºite în mediul de afaceri
muzical autohton, am decis
sã mã retrag onorabil cu un
concert numit „akPlugged”
pe scena Filarmonicii Craio-

va! Concertul a avut loc în
2015, iar alãturi de mine am
avut mulþi din muzicanþii cu
care am colaborat de-a lungul
vremii! De muzicã nu m-am lãsat ºi nu mã voi lasã niciodatã,
doar am ieºit de pe scenã! Voi
reveni atunci când voi fi puternic motivat financiar!
Rep.: Care au fost momentele cele mai interesante din viaþa ta muzicalã?
AkC: Numai publicul poate
spune cât de interesantã a fost
viaþa mea muzicalã. Momentele speciale din viaþã mea nu ar
fi existat fãrã oamenii din jurul
meu în contextul respectiv. Aº
putea spune cã activitãþile mele
artistice au fost niºte bãtãlii, lupte grele, tot ce am fãcut am fãcut singur, foarte rar ajutat de
cineva, iar momentele care se
presupuneau interesante se
transformau în lupte greco-catolice romane! Fiecare concert,
apariþie, proiect pentru mine
erau o luptã în care învingeam
având succes pe scenã! Momentele interesante au fost ºi sunt
tot timpul, am grijã ca în jurul
meu sã fie numai oameni de la
care am ceva de învãþat, oameni
cu care îmi place sã comunic,
dialoghez, filozofez sau pur ºi
simplu batem câmpii! Momentul interesant se naºte în funcþie
de fiecare, în cazul meu aº putea spune cu mâna pe inima cã,
deºi singur, nu sunt atât de singur! Dumnezeu este cu mine
peste tot ºi îmi face viaþã interesantã!

Art Manele
Rep.: Te consideri câºtigat
din experienþa parteneriatului
muzical cu nume controversate
din viaþa muzicalã românescã
(sau strãinã), precum Florin
Salam?
AkC: Din punct de vedere
profesional mã simt câºtigat! În
www.indiscret.ro
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„Am crezut cã sunt
conectat într-o linie privatã
ºi directã cu Dumnezeu!”
INTERVIU

cazul Florin Salam aº putea spune cã,
nejustificat, am fost judecat ºi pus în faþa
unui zid în care condamnãrile nu se mai
opreau! În opinia oamenilor, Florin Salam este o dejecþie care murdãreºte societatea bunului gust muzical, cultural!
În cealaltã tabãrã, Florin Salam este un
împãrat absolut, greu de egalat! Dacã ar
fi sã aleg din vocile Româneºti pentru
care sã compun nu aº avea prea multe
opþiuni! Pentru cã nu sunt, majoritatea
sunt comune ºi fãrã personalitate! Or, eu
caut personalitatea timbrului vocal care
sã-mi primeascã compoziþia! Trei voci
masculine sunt în România, unice ºi rare,
foarte bune ºi de rezistenþã. Ele sunt:
Mihai Trãistariu, Adrian Minune ºi Florin Salam. La acea vreme, dupã lungi
discuþii cu partenerul meu, Marian Colcea (cel care compunea versurile, dar ºi
liniile melodice la piese), am ales vocea
lui Florin Salam! Lui Florin i s-au prezentat proiectele mele din trecut, i s-a
propus proiectul Eurovision ºi a acceptat! Piesele compuse de mine ºi aranjamentul muzical au fost simfonice, iar
versurile create de Marian Colcea aveau
teme filozofice. Nivelul nãscut de noi în
acest context a fost prea înalt pentru un
public condus cu precizie de cãtre emisiunile proaste ºi negativa influenþã muzicalã care se impune prin radiouri în
scopuri de igienã a minþii! Salam nu s-a
calificat, dar a obþinut contracte în strãinãtate, urmând sã cânte alãturi de Clapton, Bregovic ºi Gipsy Kings.

„Opera Lumii”
Rep.: „Opera lumii”, cel mai grandios proiect al tãu, ºi-a împlinit destinul?
AkC: „Opera Lumii” a fost o întâmplare! În anul 2013 am primit cadou, cu
licenþã, un hard extern plin cu voci! Vocile tuturor starurilor mondiale, a capela, printre care ºi Freddie Mercury! Am
apreciat gestul, însã nu le-am atins! Am
vrut sã fac un concert cu titlul „Catolica” în biserica catolicã Sf. Anton din
Craiova! Am vrut ca acest concert sã-i
fie dedicat lui Dumnezeu! Stabilisem
toate detaliile, solista aleasã a acceptat
ideea mea de a reorchestra simfonic clasic toate piesele din repertoriul radio de
la acea vreme, plus câteva piese din lista
muzicalã internaþionalã: Queen, Deep
Purple, AC/DC, Jethro Tull, Tori Amos,
M.J. etc. M-a sabotat însã, cãci nu venea la repetiþii! Concertul se voia a fi simfonic sutã la sutã, ar fi fost al doilea din
viaþa mea cu negative dupã „City night
www.indiscret.ro

line”! Lucram la negativul „Show must
go on” - Queen! Aveam nevoie de vocea
solistei care sã mã ajute sã schimb mici
pãrþi din piesã! Solista nu venea, nu venea, ºi, din disperare, am apelat la vocea
lui Freddie pe care o aveam pe hard! ªi
din acel moment am folosit mai multe
voci din diverse piese Queen. Trei zile
ºi patru nopþi am lucrat continuu, aveam,
cred, 40 sau 50 de pachete de þigãri goale în jurul meu, paharele de plastic de
cafea erau pline cu vârf muntos de scrum

ºi chiºtoace, litri de cafea ºi apã platã
bãute continuu, când dormeam câteva
ore visam idei de reorchestrare, mã trezeam ºi iar înregistram, cu cât ascultam
mai mult vocea lui Freddie, cu atât îmi
veneau idei, visam ºi primeam noi idei!
La un moment dat, am crezut cã sunt
conectat într-o linie privatã ºi directã cu
Dumnezeu! Am înregistrat, compus, visat încontinuu 3 zile ºi 4 nopþi pânã întro zi când am visat un nume, iar numele
din vis a fost: ”Opera lumii”! Cum m-

am trezit, am zburat în computer sã notez cã sã nu uit. Îmi era fricã de oameni, mi-era teamã sã nu fiu interpretat greºit! Aºa s-a nãscut „Geneza”, la
o jumãtate de orã dupã nume! Am fãcut abstracþie de interpretãrile altora!
În acest mod simplu am fãcut un intro
general pentru toatã „Opera Lumii”!
Am promis ºi mã voi þine de cuvânt,
urmeazã Michael J.! Vreau sã fac cu
Eminem, Rihanna, AC/DC... etc!
Acum sunt însã în lucru la un proiect
de afaceri. Dar „Opera Lumii” va continua odatã cu viaþã mea!
Rep.: Ce neîmpliniri pe plan muzical ai? Ce proiecte au rãmas suspendate? Nu existã oare posibilitatea sã
le împlineºti?
AkC: Consider cã mi-am spus cuvântul în industria muzicalã, mi-am
pus în mod solid amprenta în manele
ºi am schimbat mãcar 10% din rutina
lor. Eºecurile vieþii mele profesionale
au fost voia Domnului aºa cum ºi succese, talentul, tehnica pianisticã ºi viziunea au fost alimentate în regim divin cu direcþie ºi dedicaþie precisã de
Dumnezeu în corpul meu, sufletul
meu! Douã concerte mi-am dorit!
Unul pe clãdirea S-200 ºi în biserica
Sf. Anton din Craiova! Dar Dumnezeu nu a vrut ºi nu regret deloc, facãse voia Sa!
Rep.: Ce vei face de acum încolo?
Care sunt planurile de viitor? Muzica
este exclusã definitiv?
AkC: Vrei sã ajung ca Mozart? Planurile mele de viitor sunt legate strict
de afaceri! Nu mai locuiesc în România, aceastã þarã s-a transformat pentru mine într-o casã primitoare, perfectã, care-mi trezeºte amintirile copilãriei alãturi de tatãl meu, o casã
pãrinteascã în care am avut clipe frumoase cu prietenii, dar care este… de
vacanþã! Viaþã merge în faþã cu bune
ºi cu rele! Mi-am propus cã nu voi
mai reveni vreodatã pe scenã, dar
niciodatã sã nu spui niciodatã! Aceastã expresie din popor mã ajutã sã dezvolt rãspunsul meu! Dacã cineva va
accepta condiþiile mele financiare sub
un contract cu clauze stricte... da! Voi
reveni în muzicã ºi pe scenã! Evit sacrificiile pentru muzicã ºi un public
care înþelege doar parþial ce fac eu.
ªi încã o chestie: decât sã apelez la
capricioºii soliºti autohtoni, mai bine
voi orchestra cu vocile megastarurilor din hard ºi voi continua, astfel,
„Opera Lumii”!
9 - 15 mai 2018

Ion
Doru
Iagãru,
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REPORTAJ
preotul care face minuni
de Mihaela Bobaru

lui Ion Doru Iagãru ne fac sã
credem cã aparþine altor vremuri, deºi s-a adaptat foarte
bine erei tehnologiei. Nu este
doar unul dintre primii preoþi
angajaþi de Ministerul Sãnãtãþii, dar ºi unul dintre primii care
ºi-au creat o paginã de socializare prin intermediul cãreia promoveazã acþiunile caritabile.

N

ãscut într-o familie de
preoþi din Caracal, Ion
Doru Iagãru a înþeles cã
nu poate propãvãdui cuvântul
lui Dumneze unor enoriaºi aflaþi
în suferinþã. Încã din primul an
de preoþie, el a încercat sã le fie
alãturi nu doar enoriaºilor, ci
tuturor acelora care aveau nevoie de ajutorul sãu. În cei 20
de ani de când activeazã la bisericuþa din curtea unitãþii medicale, a desfãºurat nenumãrate campanii umanitare. Totul cu
bãnuþi strânºi cu trudã de la enoriaºii practicanþi cu suflet mare.
O bunã parte din aceste acþiuni
a fost dedicatã copiilor sau acelor locuri unde cei mici îºi trateazã suferinþa. Acþiunile preotului Ion Doru Iagãru au trecut
de mult graniþele oraºului ºi judeþului în care trãieºte, ajungând chiar ºi în Bulgaria. La
Vidin, preotul din Caracal a ridicat un paraclis. Preotul Ion
Doru Iagãru a cucerit prin acþiunile sale multe inimi ºi a vindecat multe suflete. Prin ceea ce
face, preotul caracalean vrea sã
demonstreze cã iubirea arde mai
puternic decât focul ºi este capabilã sã schimbe radical tot ce
atinge.

Un om extraordinar
„Îl cunosc de câþiva ani buni
pe preotul Ion Doru Iagãru ºi
consider cã este un om extraordinar. Un om cãruia nu îi este
indiferent ce se întâmplã cu semenii din jurul sãu. Face minuni
pentru oamenii care vin sã-i
cearã jutorul, dar ºi pentru nevoiaºii care nu au putut din
motive diverse sã i se adreseze.
Astfel de oameni sunt rari ºi din
acest motiv trebuie, atunci când
îi descoperim, sã-i facem cunoscuþi. Sã afle toatã lumea cã mai
existã oameni care provoacã
doar bucurie sufletelor deznãdãjduite”, a declarat, pentru
Realitatea Oltului, Liviu Mitroi,
directorul Liceuluit Teoretic
“Mihai Viteazul”din Caracal.
“Pentru copiii din spitalul
nostru, preotul Ion Doru Iagãru
este persoana cea mai dragã. El
le alinã suferinþa prin acþiunile
derulate aici. Este, dacã îmi permiteþi sã spun aºa, tatãl spiritual
pentru pacienþi ºi pentru personal. De-a lungul timpului, el nea ajutat mult prin donaþiile fãcute în urma acþiunilor caritabile derulate. Este omul pentru
care nimic nu este imposibil
atunci când vine vorba de copii. Cu cât le vede chipul mai
zâmbitor, mai luminos, cu atât
9 - 15 mai 2018

Ordinul Antim pentru
merite deosebite

se simte mai bine. Cred cã este
momentul sã le fim recunoscãtori oamenilor precum preotul
Doru Ion Iagãru”, a susþinut
Daniela Liliana Buiculescu.

Medicul sufletelor
Ion Doru Iagãru este unul dintre acei oameni nãscuþi pentru
a vindeca suflete ºi inimi, pentru a schimba culorile sumbre
ale vieþii într-un frumos curcubeu. Preotul caracalean face
parte din minuscula categorie a
oamenilor care împrãºtie, prin
ceea ce fac, bucurie ºi i se pare
normal.
“Avem o legãturã directã cu
credincioºii, mai ales cu aceia
care sunt în suferinþã. Preotul
este solicitat la cãpãtâiul bolnavilor, la cãpãtâiul muribundului,
este solicitat/ chemat în casa în
care copiii au nevoie de ajutor
ºi, ca atare, din primele zile ale
pastoraþiei mele, vãzând aceastã imagine, au dorit sã încerc sã
o schimb, culorile sumbre sã le
acopãr cu culori vii, colorate”,
a declarat preotul Ion Doru Iagãru, omul care a impresionat
prin numãrul ºi amploarea campaniilor umanitare demarate.

Îngerul copiilor
Preotul caracalean este mai
tot timpul prins în derularea
unor acþiuni umanitare. Când nu
se ocupã de campaniile din
preajma marilor sãrbãtori creºtine, are grijã ca sâmbãtã de
sâmbãtã sã treacã pragul Secþiei
de pediatrie pentru a le face copiilor sfârºitul de sãptãmânã

mai frumos. Nu uitã niciodatã
cã, oricât de multe ar fi fãcut
pentru îngerii de pe patul de
spital, nu este de ajuns. Încearcã sã le ofere o mânã de ajutor
ºi specialiºtilor care le redau
sãnãtatea, aºa cã are grijã de
condiþiile de aici ºi de îmbunãtãþirea dotãrii.
“Preotul Ion Doru Iagãru nea ajutat foarte mult. Cu ajutorul
donaþiilor fãcute de dânsul, condiþiile din Secþia de pediatrie sau îmbunãtãþit considerabil.
Domnia sa vine la fiecare sfârºit de sãptãmânã cu daruri la
copiii internaþi ºi, alãturi de voluntari, încearcã sã le facã weekendul mult mai frumos decât
ºi-au închipuit”, a declarat Daniela Liliana Buiculescu, managerul Spitalului Municipal Caracal.

Minuni cu
“bãnuþii vãduvei”
Toþi cei care au avut nevoie
de ajutorul sãu l-au primit. A
reuºit acest lucru fãrã a avea
printre susþinãtorii financiari
oameni de afaceri, ci doar oameni simpli, modeºti. Fiecare a
contribuit cu cât a putut, dar,
fiind mulþi cei care i se alãturã
de fiecare datã, sumele strânse
din “bãnuþii vãduvei”, cum îi
place sã spunã, sunt considerabie ºi cu ele s-au fãcut lucruri
importante.
“Toatã lumea îºi închipuie cã
alãturi de mine, la campaniile
umanitare pe care le derulez alãturi de unii dintre credincioºii
bisericii noastre, se aflã direc-

tori de mari firme, reprezentanþe ale multinaþionalelor, oameni
potenþi financiar. În realitate,
lucrurile nu stau deloc aºa. Noi
ne facem treaba din donaþiile de
la oameni simpli, donaþii mãrunte, cu acei bãnuþi din pensia
vãduvei, dar care contribuie la
acþiuni mãreþe, care influenþeazã în bine viaþa micilor pacienþi
de la spital ºi nu numai a lor”,
ne-a mãrturisit preotul caracalean.

Bucuria chipului
fericit
Ion Doru Iagãru susþine cã
nimic nu se comparã cu bucuria pe care o trãieºti atunci când
îþi ajuþi semenii ºi îi îndeamnã
pe toþi sã nu mai fie indiferenþi.
În opinia sa, nu trebuie sã încercãm sã fim doar buni credincioºi, ci ºi buni practicanþi. Doar
astfel vom trãi sentimentul bucuriei binefacerii.
“Pe toþi îi îndemn sã facã donaþii. Poate nu au simþit niciodatã bucuria aceea când vãd un
chip fericit, bucuros, când vãd
cã lacrima care curge pe obraz
se opreºte, când vãd cã bãtrâna
care merge încovoiatã se ridicã, ºi când mâna care nu are nimic primeºte ceva. Dacã vor
experimenta aceste momente,
sigur îºi vor dori ca aceste momente sã se tot repete zi de zi ºi
clipã de clipã. Atunci vor fi darnici, vor fi solidari, vor fi buni”,
susþine preotul care face minuni
cu “bãnuþii vãduvei”.
Într-o lume prea grãbitã pentru a mai trãi, acþiunile preotu-

Preotul Ion Doru Iagãru a
contribuit prin donaþiile fãcute
la construirea unui paraclis la
Vidin. Acesta a fost gata în vara
anului trecut. Tot atunci, eforturile sale au fost rãsplãtite
printr-o decoraþie extrem de
importantã: Ordinul Antim I
pentru merite deosebite. Cu
smerenie ºi modestie, aprecierea bulgarilor el a dedicat-o celor care i-au fost alãturi în înfãptuirea acestui ajutor. „Vouã,
celor mai frumoºi ºi devotaþi
creºtini, vi-l dedic!”, a scris, la
vremea respectivã, preotul pe
pagina sa de socializare. Despre
implicarea ºi dãruirea preotului
caracalean, mitropolitul Vidinului declara: «La Spitalul Universitar „Sf . Petka”, în oraºul Vidin, s-a deschis un templu în
numele Sf. Luca – chirurg ºi Sf.
Petka. Cu binecuvântarea ÎPS
Mitropolit Vidin Dometian a
fost fãcutã oficial seria „Open
Door“ la „Sf. Luka – chirurg ’i
Sf. Petka ” în spital ” Sv. Petka” în oraº. Vidin. SERIES
„Open Door“ a fost condusã de
Preasfinþitul Episcop Policarp
Belogradchik. El a sãrbãtorit
vodoosveshtenie ºi a lansat dedicarea templului nou construit,
simpla consacrare a templului
se va face la 17 iunie (sâmbãtã) de la 9:00. Consacrarea
templului va începe cu celebrarea Sfintei Liturghii, la care vor
participa toþi donatorii, precum
ºi un grup mare din România
vecinã, a oraºului Caracal, care
sunt principalii donatori ai templului».
Implicarea preotului oltean în
diverse acþiuni a fost recunoscutã în 2015 ºi de cãtre Biserica Ortodoxã Românã, care i-a
oferit cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale Diploma
Omagialã „Sfântul Ioan Gurã de
Aur”, de cãtre Preafericitul Pãrinte Daniel, Patriarhul BOR,
„În semn de preþuire ºi recunoºtinþã pentru merite deosebite în
pãstrarea dreptei credinþe ºi promovarea culturii creºtine”.
www.indiscret.ro

HCM Râmnicu Vâlcea
a învins CSM Roman
“la mustaþã”
H

CM Rm.Vâlcea a invins CSM Roman cu
23-22 (13-13) întrun joc contând pentru etapa
24 din Liga Florilor.
Partida s-a desfãºurat la
Roman, pe 5 mai a.c. Meciul
nu a fost televizat, dar suporterii au putut urmãri confruntarea în direct pe pagina Roman 24 online, din aplicaþia

facebook.
”Victorie frumoasã pentru
echipa noastrã, care rãmâne pe
locul 4 în clasament, cu 46 de
puncte în 24 de meciuri ºi pãstreazã ºanse la medalia de
bronz. Felicitãri întregii echipe
ºi antrenorilor!”, au anunþat reprezentanþii HCM Râmnicu
Vâlcea pe pagina oficialã a
echipei.

Golurile pentru formaþia
vâlceanã au fost înscrise de
Iryna Glibko (8), Andreea
Despii (4), Raluca Bãcãoanu
(3), Cristina Florica (3), Natalia Vasileuskaya (2), Alicia
Fernandez (1), Nataºa Krnic
(1) ºi Marta Lopez (1).
Antrenori: Gheorghe Sbora (principal), Mia Rãdoi, Ildiko Kerekeº Barbu.

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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Nu Gustavo a ratat
penaltiul

inalul curat murdar al
partidei de sub Dealul
Feleacului, în care CFR
Cluj-Napoca s-a impus cu 1-0
în faþa celor de la CSU Craiova, meritã un dram de atenþie în
plus. Din cu totul alt motiv decât acela cã oltenilor li s-a furat
un punct, cu care, pe bune, ºi
aºa nu aveau ce face. Poate doar
în eventualitatea depunctãrii
consistente a celor douã echipe
din fruntea clasamentului, ceea
ce pare un pod prea îndepãrtat.
Despre arbitrii noºtri, dar ºi de
aiurea, se spune cã se aflã sub
presiune, ca un cazan cu apã
clocotitã. Treceþi în revistã acest
sfârºit de campionat ºi reflectaþi.
Jumãtate din numãrul loviturilor de pedeapsã nu sunt corect
dictate. Închipuiþi-vã câte ofsaiduri sunt fals fluierate sau fals
trecute cu vederea. Câte faulturi
ºi lovituri libere. Cu falsuri ne
hrãnim, falsuri învãþãm, cu falsuri ne lãudãm. Marius Avram,
centralul de pe ”Dr. Constantin
Rãdulescu”, a avut la discreþie
ºansa de a lua de pe umerii sãi
ºi ai colegilor aceastã repetabilã povarã a presiunii ºi de a da
cu tifla îmbârligãtorilor. În minutul 90+2, Djokovic l-a secerat în propriul careu pe Gustavo, iar ”omul negru” a dictat,
fãrã sã stea pe gânduri, 11 metri. Cinci jucãtori de la gazde ºi
trei de la oaspeþi se aflau iniþial
în suprafaþa de pedeapsã, cel
mai avansat fiind Camora. Se
impunea un avertisment, implicit ºi repoziþionarea culpabililor, numai cã Marius Avram (sã

fi fost de vinã niºte fire de praf?)
închide ochii ºi fluierã. Gustavo, tot Gustavo, cel faultat, trimite în dreapta lui Arlauskis,
ieºit din poartã, abatere sancþionatã ºi ea de regulament. Din
Arlauskis, balonul ricoºeazã nu
în picioarele olteanului, cum ar
fi fost normal, ci în picioarele
lui Camora, care îºi reactiveazã
poziþia de ofsaid. Douã infracþiuni grave petrecute aproape simultan sunt flendurite de arbitru. Existã bãnuiala cã, odatã
transformat penaltiul, s-ar fi
nãruit instantaneu ºi infracþiunea comisã de Arlauskis, ºi aceea comisã de jucãtori prin depãºirea ”liniei roºii”, deºi trasatã
cu var. Camora a degajat în ofsaid fiind, dar Avram n-a mai
revenit asupra punctului cu var.
De ce? Aceasta e întrebarea,
dacã tot îl ”vãzurãm” pe Shakespeare la Craiova. Recurs la
metodã, nu Gustavo a ratat lovitura de pedeapsã, pedepsit fiind chiar el. Brazilianul a fost
interfaþa. Mârlãnia cere drept de
autor. Acolo e presiunea. Arbitrilor nu le stã în obicei sã repete penaltiul, iar FIFA ar trebui
sã vinã cu noi clarificãri. Îl ºi
vãd pe unul ca Marius Avram
chemându-i pe cei 22 de jucãtori. Luaþi loc, puteþi aprinde ºi
o þigarã, ascultaþi aci. Buchisind
rãbdãtor cele patru-cinci pagini
auxiliare despre cum trebuie
procedat pentru ca un 11 metri
sã fie, în sfârºit, corect. Unde
mai pui cã pot urma ºi lovituri
de departajare, de la zece în
sus…

La muscã

Ce-þi e ºi cu ºtiinþa mãsurãrii gândului din om… Un sondaj recent indicã la fix cã un
partid ”a scãzut dinspre 50%
spre 40%, chiar spre 30%”.
”În total populaþie a scãzut
sub 10%, chiar spre 5%”. Rezultã cã doctorii honoris causa în dat telefoane i-au consultat pe toþi cei aproape 19
milioane de cetãþeni cu drept
de vot, pentru a afla pe cine
înghit sau nu înghit politic. Un
alt partid ”creºte dinspre 20%
www.indiscret.ro

spre 30%”, pentru cã ”în termeni absoluþi, evoluþia, relativ constantã, e în jur de 5%7%”. Stã mintea-n loc, aproximând aproximarea. Am sunat ºi noi – adevãrat, la
doar… 15.298.016 cetãþeni
cu drept de vot. Care au mãrturisit cã, dupã Tanþa ºi Costel, relaþia biunivocã dintre
organul vorbirii ºi urechea de
la telefon e un lucru mare,
spre foarte mare, spre absolut. (Doru Ploieºteanu)

Publicitate

Sondaj curat ca
lacrima orbului
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Indiscreþii
de Vâlcea
Cine sã fie,
cine sã fie?
Parlamentarul ALDE,
Dumitru Lovin, susþine cã
sunt colegi de breaslã care
se împãuneazã cu iniþiativele sale legislative. Cine sã
fie, cine sã fie?

Tensiuni la ALDE
Se aude cã în ALDE Vâlcea ar fi mari tensiuni, din
cauzã cã Dumitrui Lovin,
ajuns la vârsta senectuþii, ar
pofti la încã un mandat de
deputat, iar ”aripa tânãrã” a
organizaþiei s-ar împotrivi.
Întrebat despre asta la o
emisiune de la televiziunea
VTV, Remus Grigorescu,
preºedinte al ALDE Râmnicu Vâlcea, a dat de înþeles
cã Lovin nu e de capul sãu
în partid. ”O astfel de candidaturã nu este o opþiune de
persoanã, ci urmeazã sã fie
votatã de partid”. Hopa!!!!

Apavil anunþã modificãri în calitatea
apei potabile la Drãgãºani ºi ªtefãneºti

S

Diaconu a ajuns ºi la Râmnicu Vâlcea, cu ocazia deja
tradiþionalului tur anual prin
judeþele României. Deºi îºi
anunþase prezenþa la ora
15.00, pe terasa restaurantului OK din Râmnicu Vâlcea, la întâlnire au venit treipatru persoane. Chiar ºi cu
un public atât de ”numeros”,
maestrul a întârziat o jumãtate de orã la întâlnirea stabilitã cu primarul Mircia
Gutãu. Prin urmare, primarul a considerat cã Diaconu
îl sfideazã ºi nu l-a mai aºteptat. S-au vãzut la ora
17,00, la cinema Modern, la
proiecþia filmului ”Mere roºii”, turnat în 1975 la Râmnicu Vâlcea. Însã imediat
dupã, Mircia Gutãu ºi viceprimarii au plecat, iar Mircea Diaconu a rãmas pe scãrile cinematografului cu
câþiva angajaþi ai primãriei
care i-au prezentat o mapã
cu proiecte pentru care i-au
cerut sprijinul. Mde!

C Apavil SA anunþã cã,
din cauza unor manevre specifice, apa potabilã ar putea avea un aspect tulbure în Drãgãºani ºi ªtefãneºti,
în intervalul 10-13 mai 2018.
Operatorul regional de captare, distribuþie ºi epurare a apei
din judeþul Vâlcea dã asigurãri
cã va lua mãsurile necesare în
vederea pãstrãrii calitãþii apei
potabile ºi menþinerii acesteia
la cei mai buni parametri.
“În vederea respectãrii «Programului de spãlare a rezervoarelor de colectare ºi a celor
de acumulare-distribuþie în
anul 2018», în data de

10.05.2018, ora 1300, în municipiul Drãgãºani se va realiza o
simulare a manevrelor de ocolire a rezervorului de 2.500 mc,
situat pe strada Dealul Viilor,
printr-un by-pass creat între alimentarea ºi refularea rezervorului – reþea distribuþie.
Astfel, alimentarea cu apã a
oraºului Drãgãºani, în condiþiile menþionate, se va face sub
rezerva modificãrii parametrului turbiditate la apa potabilã,
în ziua respectivã, posibil ºi în
urmãtoarele 2 – 3 zile, în diferite zone ale oraºului Drãgãºani
ºi chiar în comuna ªtefãneºti
(zonã alimentatã din rezervo-

rul de la Drãgãºani). Ceilalþi
parametri ai apei potabile vor
rãmâne neschimbaþi. De asemenea, în toatã aceastã perioadã, Sectorul Apavil Drãgãºani
va asigura efectuarea purjãrilor (spãlãrilor) reþelelor de distribuþie.
Cerem scuze utilizatorilor serviciilor Apavil SA pentru posibilele modificãri ale turbiditãþii
apei ºi, în acelaºi timp, îi asigurãm cã vom lua în permanenþã
mãsurile necesare în vederea
pãstrãrii calitãþii apei potabile ºi
menþinerii acesteia la cei mai
buni parametri”, precizeazã SC
Apavil într-un comunicat.

Dai în mine...
Postul de director al Administraþiei Bazinale de Apã
Olt a fost scos la concurs.
Condiþiile sunt drastice. Prin
târg se discutã cã ar fi mâna
PSD care ar vrea sã îl execute pe actualul interimar,
susþinut de Partidul Ecologist. Asta e pe sistemul ”dai
în mine, dai în fabrici ºi uzine”.

Duminicã, 6 mai, europarlamentarul ºi actorul Mircea

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

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.
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Pensiunea Siva are o capacitate
de cazare formatã din:
• 5 camere cu pat matrimonial
• 5 camere duble cu paturi separate
• 2 apartamente
Facilitãþi de cazare:
• recepþie
• bar
• restaurant - Salã 1- 80 de locuri
- Salã 2 - 40 de locuri
• pizzerie (pizza la cuptor pe vatrã)
• parcare
• salã de mese
Facilitãþi camerã: baie în camerã;
feon; camerã cu TV; camere cu
balcon; încãlzire centralã; internet
wireless în camerã.
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