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ADMINISTRAÞIE

Fostul primar al Craiovei
ºi cel mai eficient ministru
din guvernarea PSD are de
partea sa un impresionant
palmares de realizãri, o
garanþie pentru reuºita
urmãtorului mare proiect
al PSD în înfãptuirea
cãruia se va implica direct:
construirea în cel mai
scurt timp a ºoselei de
mare vitezã Craiova –
Piteºti, vitalã pentru dez-
voltarea Olteniei.

Reporter: Cea mai importantã res-
ponsabilitate politicã - spuneaþi oda-
tã - a fost aceea de primar al Craio-
vei, posibil ºi fiindcã aþi reuºit sã le-
gaþi de numele dumneavoastrã multe
obiective importante din oraº. Care
au fost cele mai de suflet realizãri?

Lia Olguþa Vasilescu: Cred cã sta-
dionul ºi centrul vechi. Centrul isto-
ric a fost un proiect început de fostul
primar, dar se baza doar pe partea de
infrastructurã stradalã: schimbarea
reþelelor de utilitãþi ºi pavimentul. Am
spus cã nu trebuie sã ne mulþumim
doar cu atât ºi cã trebuie sã convin-
gem proprietarii sã repare faþadele.
Acolo unde au fost blocuri, am inter-
venit cu sponsorizãri din partea me-
diului de afaceri, ceea ce mi-a adus ºi
un dosar penal ºi o pereche de cãtuºe,
pe principul cã nicio faptã bunã nu
rãmâne nepedepsitã.

Implicare totalã
Luni de zile, am luat la picior toate

strãzile din zona centralã, alãturi de
cei mai buni arhitecþi ai oraºului, ºi
am stabilit cum sã arate faþadele. Am
scos chioºcurile mizerabile ºi hoþii de
buzunare care îºi stabiliserã acolo co-
mandamentul. Acum nu þi-e ruºine sã
mergi cu oameni care vin din cele mai
frumoase oraºe ºi sã te lauzi cu ce ai.

Stadionul a fost însã obiectivul care
poartã amprenta mea pe de-a-ntregul.
Pânã sã ajungã sã arate ca acum, am
schimbat trei proiecte. Prima variantã
era absolut superbã, dar costa 300 de

Dupã un proiect-pilot derulat
cu finanþare norvegianã în
anii precedenþi, edilii promo-
veazã, prin Direcþia de asis-
tenþã socialã din subordine,
un altul, cu o valoare de
aproape 3 milioane de euro.
Este vorba de înfiinþarea
unui centru de zi ºi de acor-
darea de servicii sociale
integrate pentru copii ºi
tineri din categoriile de risc.

de Nicuºor Fota

I
niþiativa municipalã a fost adopta-
tã pe repede înainte de Consiliul
Local, convocat într-o ºedinþã de

îndatã, marþi, 7 mai. Exact la þanc pen-
tru ca Direcþia de asistenþã socialã din
subordinea primãriei sã poatã depune
proiectul spre finanþare, termenul limitã
fiind stabilit pentru 8 mai. «Se aprobã
participarea Direcþiei de Asistenþã Socia-
lã Craiova în cadrul Programului ”Dez-
voltare localã ºi reducerea sãrãciei, creº-
terea incluziunii romilor», finanþat prin
granturile SEE ºi Norvegiene 2014-
2021, în sensul depunerii ºi implemen-
tãrii proiectului „Educaþie ºi sprijin fãrã
bariere”», prevede proiectul de hotãrâre
adoptat de aleºii locali. Potrivit raportu-
lui întocmit de angajaþii primãriei, dura-
ta proiectului „Educaþie ºi sprijin fãrã
bariere” este de 36 de luni, iar valoarea
totalã eligibilã a acestuia este de
2.800.000 euro, fãrã a implica cofinan-
þare din partea autoritãþii locale, conform
bugetului proiectului ataºat notei de fun-
damentare. În cazul în care iniþiativa pri-
meºte finanþare, municipalitatea va tre-
bui sã asigure, din bugetul de venituri ºi
cheltuieli al municipiului Craiova, prin
bugetul de cheltuieli al Direcþiei de asis-
tenþã socialã Craiova, sustenabilitatea pe
o perioadã de 5 ani de la finalizarea im-
plementãrii proiectului, dupã cum se ara-
tã în documentaþia aprobatã în CLM.
„Este vorba despre un proiect accesat de
Direcþia de servicii sociale a primãriei ºi
care este în colaborare cu fondurile nor-
vegiene. Am mai avut noi aºa ceva la
începutul anilor 2012. Proiectul se refe-
rã în special la copiii cu probleme diver-
se. Va fi o investiþie într-un centru de zi
pentru îngrijirea acestor copii”, a decla-
rat primarul Craiovei, Mihail Genoiu.

Centru Sunshine pentru
1.500 de beneficiari

ªefa direcþiei de profil a primãriei spu-
ne cã proiectul vine în continuarea pro-
iectului-pilot derulat anterior de muni-
cipalitate, tot cu finanþare norvegianã.
„Acest centru va fi dotat corespunzãtor
pentru asigurarea terapiei gratuite a co-
piilor cu diverse dizabilitãþi. Este o con-
tinuare a proiectului-pilot derulat în pe-
rioada decembrie 2015-aprilie 2017

«Educaþia poate rupe lanþul sãrãciei»,
proiect care a avut ca rezultate crearea
unui ghid metodologic pentru copiii
aflaþi în situaþii de risc social, cu o pro-
cedurã de intervenþie în cazul acestor
copii din ºcolile din municipiul Craio-
va. Au fost formaþi 26 de profesori în
ocupaþia de mediatori sociali, dintre care
trei din ºcolile speciale. Mediatorii so-
ciali au întocmit o bazã de date ºi o har-
tã a ºcolilor unde sunt copii aflaþi în si-
tuaþii de risc social, iar cele mai multe
cazuri au fost depistate în cartierul Bres-
tei. Este un centru care va fi creat prin
acest program dedicat în principal inclu-
ziunii populaþiei rome, dar de servicii va
putea beneficia orice copil cu probleme
deosebite. Noi avem evidenþa asistenþi-
lor personali care îi îngrijesc ºi avem o
bazã de pornire în acest sens. Va fi achi-
ziþionat un imobil ºi compartimentat în
cabinete specializate, dotate cu aparatu-
rã modernã ºi deservite de specialiºti în

tratamentul acestor afecþiuni. Fie cã e
vorba de ADHD, de autism sau de alte
afecþiuni”, a declarat Ioana Stoian, di-
rectorul Direcþiei de asistenþã socialã
Craiova.

Potrivit documentaþiei întocmite de
funcþionarii Primãriei Craiova, obiecti-
vul proiectului constã în facilitarea in-
cluziunii sociale, combaterea sarãciei ºi
reducerea numãrului de persoane vulne-
rabile, prin înfiinþarea de servicii socia-
le integrate, pentru 1.582 de persoane
aflate în situaþii de dependenþã ºi/sau în
risc de excluziune socialã, din munici-
piul Craiova, judeþul Dolj. Acest obiec-
tiv se va realiza prin înfiinþarea unui
Centru de zi denumit Sunshine, destinat
copiilor (cu vârste între 0-15 ani) ºi ti-
nerilor (cu vârste între 16-24 ani) aflaþi
în risc de sãrãcie ºi excluziune socialã,
precum ºi pãrinþilor/tutorilor/altor
membri ai familiei copiilor/tinerilor aflaþi
în risc de sãrãcie ºi excluziune socialã.

Primăria Craiova îşi pune la punct
infrastructura destinată persoanelor
vulnerabile cu bani de import

Mihail Genoiu, primarul Craiovei
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milioane de euro ºi de la Guvern
mi s-a spus atunci: „Vrei stadion
sau vrei sã rãmâi cu niºte poze
frumoase?“ Am cerut proiectan-
tului o altã variantã ºi când mi-a
adus-o, am fãcut o crizã de nervi:
semãna cu un colac de toaletã.
I-am spus cã oraºul acesta este
condus de o femeie cu simþ es-
tetic ºi cã nu se construieºte aºa
ceva în Craiova. Mi-a adus o
variantã îmbunãtãþitã, care semã-
na cu o oalã. Am respins-o ºi pe
aceasta.

Ultima a fost varianta care s-a
ºi construit ºi care a câºtigat lo-
cul 4 în lume, în competiþia pen-
tru cel mai frumos stadion.
Având în vedere cã primele trei
propuneri câºtigãtoare costau de
la câteva sute de milioane pânã
la un miliard ºi jumãtate de euro,
mã pot considera mulþumitã.

Desigur, ºi alte realizãri sunt
importante ºi utile: reabilitarea
tuturor parcurilor, începând cu
„Romanescu“ sau Grãdina Bo-
tanicã ºi terminând cu cele de
cartier, construirea primului spi-
tal municipal de dupã Revolu-

þie din România sau reabilitarea
tuturor spitalelor din subordinea
primãriei, precum ºi a ºcolilor,
asfaltarea a mai mult de 60%
dintre strãzile din oraº, introdu-
cerea reþelelor de apã în toatã
Craiova, casetarea canalelor
Râului ºi Corniþoiu, pe unde nu
puteai trece din cauza mirosu-
lui, sau construirea adãpostului
canin. Câþi craioveni îºi mai
amintesc cã în 2012 nu mai pu-
teai circula pe strãzi din cauza
câinilor?

Pensiile, dublate
în mandatul PSD

R: Aþi avut un mandat de
doar doi ani la Ministerul Mun-
cii ºi Justiþiei Sociale, dar aþi
finalizat tot programul de gu-
vernare prevãzut pânã în 2020.
Dacã toþi craiovenii vã cunosc
dupã realizãrile de primar,
acum toþi românii vã ºtiu cã aþi
crescut pensiile ºi salariile.
Care sunt cele mai importante
schimbãri pe care le-aþi fãcut în
calitate de ministru?

teºti – Craiova. Este un pa-
riu pe care PSD îl va câºtiga,
chiar dacã Iohannis nu a ac-
ceptat nominalizarea mea ca
ministru la transporturi. Aºa
cum mã ºtiþi, dacã eram mi-
nistru acolo, mã mutam în
ºantier ºi garantez cã drumul
era gata pânã la finalul anu-
lui 2020! Va fi mai greu sã
pun presiune pe constructori
ºi funcþionari, ca sã se termi-
ne la fel de repede, fiind sim-
plu deputat. Dar mi-am luat-
o ca temã ºi veþi vedea cã mã
voi preocupa serios ca acest
drum vital pentru dezvolta-
rea Olteniei sã se finalizeze.

R: Având în vedere cã tot
ce aþi promis aþi realizat,
chiar dacã ne era greu sã ne
imaginãm acum câþiva ani
cã vom avea un asemenea
stadion la Craiova sau cã
veþi reuºi sã construiþi un
spital cu 4 corpuri în Bãnie,
vã credem pe cuvânt ºi aº-
teptãm surpriza pe care do-
riþi sã ne-o rezervaþi nouã,
oltenilor! Mult succes! (P)

L.O.V.: Legea pensiilor cred
cã este cea mai importantã din-
tre cele finalizate de mine. Am
pornit de la o valoare a punctu-
lui de pensie de 871 de lei ºi, în
2020, se va ajunge la 1.775 de
lei. Deci, pensiile se dubleazã în
interiorul mandatului nostru.
Evident, în 2021 creºterea va fi
ºi mai mare, deoarece se trece pe
noua formulã de calcul, din care
se mai câºtigã 30% în plus la
pensie ºi se adaugã ºi drepturi
salariale precum acordul global
sau al 13-lea salariu, care pânã
acum nu se calculau la pensie.

Dupã toate calculele, pensii-
le publice vor avea acelaºi cuan-
tum ca alte pensii speciale, ceea
ce mi-am dorit mult sã se întâm-
ple. Din pãcate, recalcularea
întârzie din cauza faptului cã
PNL a blocat legea o perioadã,
atacând-o la Curtea Constituþi-
onalã. Nu voi reuºi niciodatã sã
înþeleg de ce, dacã tot nu con-
struiesc nimic pentru oameni,
mãcar nu se abþin sã blocheze
ce fac alþii.

Legea salarizãrii, iarãºi, e un
pariu câºtigat. Am pornit de la
ideea cã trebuie sã creºtem, în
patru ani, salariile bugetarilor cu
56%. Legea aduce însã creºteri
mai mari de 56% pe medie, în 4
ani. Nu mai vorbesc aici de me-
dici, în cazul cãrora salariile s-
au dublat ºi, în unele cazuri,
chiar triplat.

Bugetarii au început sã simtã
beneficiile legii, pentru cã au
vãzut cã au creºteri anuale, ºi
acum cer sã se aplice legea aºa
cum a fost ea votatã. Ludovic
Orban spunea acum un an cã
primul lucru pe care-l va face
când va veni la guvernare va fi

abrogarea acestei legi. Acum nu
o mai spune, întrucât a vãzut cã
bugetarii au început sã o apre-
cieze ºi sã realizeze cã nu i-am
minþit. Asta nu înseamnã însã cã
nu îºi doreºte în continuare sã o
facã. Ei doar atât ºtiu: sã taie!

Însã nu vreau sã trecem mai
departe fãrã a reaminti ºi alte
legi realizate de mine, cum ar
fi: Legea adopþiilor, care rela-
xeazã procedurile de adopþie ºi
prevede sume de bani pe care
statul le acordã familiilor adop-
tatoare; Legea privind telewor-
kingul, care dã posibilitatea ce-
lor care lucreazã pe calculator
sã o facã de acasã; Legea pri-
vind combaterea violenþei do-
mestice, pe care ONG-urile o
cer de peste 10 ani ºi pe care
am reuºit sã o finalizez, sau mo-
dificãrile aduse la legislaþia pri-
vind persoanele cu dizabilitãþi,
inclusiv dublarea prestaþiilor
plãtite de stat acestor persoane.

R: Care este obiectivul cãtre
care vã îndreptaþi atenþia în ur-
mãtoarea perioadã?

L.O.V.: Drumul expres Pi-
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Centrul vechi

Stadionul Oblemenco
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„În data de 18 aprilie 2018,
domnul Constantin Rãdulescu
anunþa cu surle ºi trâmbiþe cã:
«Am transmis cererea de pre-
luare a DN7 D ºi transformarea
în drum judeþean! Am revenit
în Þara Loviºtei! M-am întâlnit
cu primarii din Periºani, Titeºti,
Boiºoara ºi Câineni ºi am pre-
dat personal conducerii CNAIR
Regionala Craiova – CERE-
REA PRIN CARE DORIM SÃ
DECLANªÃM PROCEDURI-
LE DE PRELUARE A DN7 D
ªI TRANSFORMAREA ÎN
DRUM JUDEÞEAN!» (http://
saptamana.net/articol/12725-
constantin-radulescu-am-trans-
mis-cererea-de-preluare-a-
dn7d-si-transformarea-in-
drum-judetean).” se aratã într-
un comunicat al PNL Vâlcea
remis presei.

„Acelaºi Constantin Rãdules-
cu declara pe 27 noiembrie
2018 cã «Eu sper ca lucrurile
sã meargã rapid. ªtim ce a de-
clarat domnul Neaga (Narcis
Neaga, director CNAIR) cã nu
vor exista sincope. Nu vreau sã
fac o promisiune, dar sper cã în
luna mai deja primele maºini cu
asfalt sã fie pe viitorul drum ju-
deþean, în Þara Loviºtei»
(https://www.ramnicuvalcea-
week.ro/?p=41156). Astãzi, la
peste un an de zile de la prime-
le proceduri de preluare a aces-
tui DN, procedura nu a fost fi-
nalizatã, în condiþiile în care
reprezentanþii PSD conduc atât
structurile judeþene cât ºi cele
centrale responsabile de acest
demers de declasificare a aces-
tui drum. Mai mult decât atât,
suntem în luna mai, iar promi-
siunea domnului Constantin
Rãdulescu privind primele ma-
ºini de asfalt este departe de a
fi realitate.

De asemenea, anunþul Comi-
siei Naþionale de Strategie ºi
Prognozã privind deschiderea
sesiunii 2019 pentru depunerea
Formularelor de solicitare pen-
tru finanþare din Fondul de Dez-
voltare ºi Investiþii, începând cu
2 mai 2019, ora 10.00, ar fi tre-
buit sã reprezinte o oportunita-
te pentru autoritãþile judeþene de
a depune solicitãri de finanþare
pentru proiectele importante din
judeþ ce nu au asiguratã finan-
þare din alte surse. În acest sens,
parlamentarul Cristian Buican
crede cã prioritate la finanþare
ar trebui sã aibã modernizarea
drumurilor aflate într-o avansa-
tã stare de degradare, precum
drumul de pãmânt DN 7 D ce
tranziteazã Þara Loviºtei sau
DJ 605 A (Milostea-Mateeºti –
Berbeºti – Sineºti – Grãdiºtea).

DN 7 D ºi DJ 605 A
sunt cele mai
proaste drumuri din
judeþul Vâlcea

Având în vedere toate aceste
aspecte, preºedintele PNL Vâl-
cea, deputatul Cristian Buican,
îi solicitã public domnului Con-
stantin Rãdulescu urgentarea
procedurii de preluare a DN 7
D ºi asigurarea finanþãrii mo-
dernizãrii acestuia prin Fondul
de Dezvoltare ºi Investiþii
(FDI). Mai mult decât atât, par-
lamentarul liberal Cristian Bui-

can considerã cã prin Fondul de
Dezvoltare ºi Investiþii s-ar pu-
tea asigura finanþare ºi pentru
DJ 605 A (Milostea-Mateeºti –
Berbeºti – Sineºti – Grãdiºtea),
în condiþiile în care starea aces-
tui drum judeþean este atât de
rea, încât pune în pericol viaþa
participanþilor la trafic.”, mai
precizeazã documentul citat.

„DN 7 D ºi DJ 605 A sunt cele
mai proaste drumuri din jude-
þul Vâlcea. Unul este de pãmânt,
iar celãlalt aratã ca dupã bom-
bardament. Sunt douã drumuri
foarte importante ale Vâlcii ce
nu au asiguratã finanþare în ve-
derea modernizãrii. Pe aceastã
cale, îi solicit public domnului
Constantin Rãdulescu asigura-

rea finanþãrii acestor douã dru-
muri prin Fondul de Dezvolta-
re ºi Investiþii. Þinând cont cã
acest fond se bazeazã pe regula
«primul venit, primul servit»,
consider cã ar trebui urgentate
procedurile de preluare a DN7
D de cãtre CJ Vâlcea.”, a de-
clarat preºedintele PNL Vâlcea,
deputatul Cristian Buican.

Deputatul Buican îi solicitã
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E
ste, probabil, prima datã
când avem un summit
dedicat viitorului Euro-

pei. Uniunea Europeanã se re-
gândeºte pe ea însãºi ºi se vrea
apropiatã din nou de cetãþenii
ei. Sunt obiective puse pe agen-
dã de criza Brexitului, de pro-
blemele generate de migraþie ºi
terorism, de provocãrile econo-
mice ºi ale globalizãrii, de as-
censiunea euroscepticismului.

Soluþiile echilibrate, raþiona-
le ºi puternic fundamentate sunt
de aºteptat sã vinã de la Parti-

Klaus Iohannis ºi PNL,
în elita europeanã

dul Popular European. PPE este
cea mai importantã forþã politi-
cã a Europei ºi are la activ pre-
cedente majore de bunã guver-
nare europeanã ºi de gestionare
eficientã a crizelor. Summitul
PPE care precede reuniunea in-
formalã a Consiliului European
de la Sibiu va da linia directoa-
re a viitorului Uniunii Europe-
ne, aºa cum s-a întâmplat ºi în
trecut.

Partidul Naþional Liberal va
avea un rol important atât în
ziua Summit-ului PPE, cât ºi în

ajunul acestuia. În 8 mai, cu o
zi înainte de Summitul UE, la
Sibiu, va avea loc Biroul Exe-
cutiv al PNL. Aceastã reuniune
este dedicatã integral dezbate-
rii agendei europene pe urmã-
torii cinci ani ºi îi are ca invitaþi
pe Joseph Daul, preºedintele
PPE ºi pe Antonio Lopez Istu-
riz, Secretarul General al popu-
larilor europeni. Preºedintele
PNL, Ludovic Orban, vorbeºte
despre miza europeanã ºi poli-
ticã a evenimentelor de la Sibiu:
„Sunt evenimente extrem de
importante, care reflectã anver-
gura europeanã a Partidului
Naþional Liberal ºi care aratã
capacitatea PNL de a influenþa
decizii la nivel european în fa-
voarea românilor”.

La Summitul PPE sunt aºtep-
taþi sã participe: Angela Merkel,
cancelarul Germaniei, Jean
Claude Juncker, preºedintele
Comisiei Europene, Donald
Tusk, preºedintele Consiliului
European, Antonio Tajani, pre-
ºedintele Parlamentului Euro-
pean, Manfred Weber, candida-

tul PPE la preºedinþia comisiei
Europene ºi lideri ai PPE.

Implicarea
cetãþenilor -
secretul
consolidãrii
viitorului european
al României

Reuniunile PPE ºi UE din
aceastã perioadã au nu numai
rolul de a da un semnal în inte-
riorul Uniunii Europene cu pri-
vire la liniile directoare ale po-
liticilor din urmãtorii cinci ani.
Ele formuleazã ºi un mesaj de
mobilizare pentru toþi cetãþenii
europeni pentru conºtientizarea
importanþei momentului alege-
rilor europarlamentare. Toþi ro-
mânii trebuie sã ºtie cã rolul
noului Parlament European nu
este unul esenþial doar pentru
politicile mari europene, ci ºi
pentru viaþa fiecãruia dintre noi.
Noul mandat al Parlamentului
European echivaleazã cu un
nou mandat al Comisiei Euro-

pene ºi traseazã direcþii care in-
fluenþeazã în mod concret viaþa
oamenilor ºi a comunitãþilor în
care aceºtia trãiesc.

Uniunea Europeanã vine cu
o nouã strategie ºi viziune asu-
pra viitorului european: apro-
pierea de oameni ºi comunitãþi.
Tinerii, în mod special, în mod
tradiþional mai puþin interesaþi
de alegerile europene, trebuie sã
conºtientizeze cã momentul 26
mai este unul de cotiturã, de re-
zultatul acestor alegeri depinde
consolidarea drumului euro-
pean al României ºi al fiecãruia
dintre noi. Aºadar, mobilizarea
românilor la vot, în special a ti-
nerilor, este extrem de impor-
tantã pe 26 mai. PSD ºi ALDE
au tot interesul ca participarea
la vot sã fie redusã pentru cã
doar aºa îºi pot trimite cât mai
mulþi reprezentanþi la Bruxelles,
unde, cum bine ºtim, nu sunt
bineveniþi.

Link: Aflaþi mai multe aici:
https://www.romaniainprimul-
rand.ro/

La invitaþia preºedintelui Klaus Iohannis ºi a
PNL, toþi liderii Partidului Popular European
(PPE) ºi cei mai influenþi lideri europeni, ºefi de
stat ºi de guvern, lideri de partide, participã la
summitul PPE de la Sibiu, pe 9 mai. Este cea
mai importantã reuniune la vârf a PPE din acest
an. Liderii celei mai puternice familii politice
europene pregãtesc Summitul informal al
ºefilor de stat ºi de guvern din UE, gãzduit la
Sibiu, în aceeaºi zi, de preºedintele României,
Klaus Iohannis. Cele douã reuniuni europene la
vârf vor formula agenda strategicã a Uniunii
Europene pe urmãtorii cinci ani.

Comandat de Partidul Naþional Liberal, executat de SC Indiscret Media SRL, tiraj 1.200 ex., cod mandatar financiar 41190007

Pag. 5



de Virgil Dumitrescu

sloganul „Sã mergem împreu-
nã!”, de Arhiepiscopia Roma-
no-Catolicã Bucureºti în cola-
borare cu Episcopia Greco-
Catolicã „Sf. Vasile cel Mare”
ºi cu sprijinul Primãriei Mu-
nicipiului Bucureºti. Nimic
împotrivã, doar cã pare a se fi
sãrit din schemã ºi marginali-
zatã tocmai Biserica Ortodo-
xã Românã, care în 2012 nu-
mãra ca adepþi 89 la sutã din
populaþia stabilã, România fã-
când parte din top 10 al celor
mai creºtine þãri de pe glob. Pe
31 mai, într-un cadru restric-
tiv, ceremoniile ºi întâlnirile
vor fi gãzduite de Palatul Co-
troceni ºi Palatul Patriarhiei,
pentru ca, atât cât poate lua din
vreme rugãciunea „Tatãl nos-
tru”, mulþimea sã se reculeagã
la noua catedralã naþionalã
(sic!), când oricine ºtie cã
aceasta este Catedrala Mântui-
rii Neamului. Prin comparaþie,
Sfânta Liturghie se va oficia la
Catedrala Catolicã „Sfântul Io-
sif”, atâtea ore câte vor fi ne-
cesare. Ziua de 1 iunie ridicã
ºi ea semne de întrebare, dato-
rate, cum prea bine se obser-
vã, ºi faptului cã lipsesc dez-
baterile aplicate. Sfânta Litur-
ghie ºi Omilia Sanctitãþii Sale
la sanctuarul Fecioarei Maria
din ªumuleu-Ciuc, unde se
anunþã puhoi de participanþi,
vor dura aproape cinci ore.
Opinia publicã de la noi este
vag informatã în privinþa eve-
nimentelor ce se vor succeda
acolo, unde, ne place sã cre-
dem, s-ar cuveni sã fie prezent
ºi Patriarhul BOR, Pãrintele
Daniel, dacã tot e „Sã mergem
împreunã!...”

O
 primã ciudãþenie. Ale-
gerile europarlamenta-
re în þara noastrã au loc

pe 26 mai. Vizita apostolicã a
Papei Francisc I în România
are loc în perioada 31 mai – 2
iunie. Cele douã evenimente -
unul electoral, cum au mai fost
atâtea, ºi celãlalt religios, rari-
sim, de o importanþã covârºi-
toare - sunt separate de doar
patru zile. Care, nu e greu de
ghicit, vor fi ocupate prepon-
derent cu ecourile scrutinului
împãrþite între câºtigãtori ºi
perdanþi, abia apoi redirecþio-
nate, în plan secund, spre vi-
zita Sanctitãþii Sale. Vizitã care
survine la 20 de ani distanþã de
cea a Papei Ioan Paul al II-lea.
Atunci, Suveranul Pontif lan-
sase sloganul îmbrãþiºat de toþi
românii „Grãdina Maicii
Domnului”. Astãzi, din Grãdi-
na Maicii Domnului se ridicã
un Iisus agent electoral la ega-
litate de pont cu bãtrâna care
nu îl lasã pe fecior sã plece la
Paris de grija celor ce ne vor
reprezenta la Bruxelles. Dul-
cegãrii ale unei campanii ce se
va acutiza, de luptã care pe
care, menitã sã se impunã, sfi-
dând orice spirit democratic,
nu prin forþa argumentului, ci
prin argumentul forþei. Bine cã
am gãsit sã ne apropiem de
Dumnezeu prin deodorante cu
tãmâie. Odatã încheiate sãrbã-
torile pascale, ne-am fi aºtep-
tat la o prezenþã continuatã din
partea Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne în perspectiva atât de
pregnantei cãlãtorii în Româ-
nia a Papei Francisc I. Altã ciu-
dãþenie. Evenimentul „Papa la
Bucureºti” este organizat, sub
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ADMINISTRAÞIE

Europarlamentarele iau
faþa papei

Aparatul de rezonanþã
magneticã nuclearã
(RMN), în valoare de 
1 milion de euro, care
a fost primit anul
trecut de Spitalul
Judeþean Vâlcea,
printr-un proiect
al Ministerului Sãnãtã-
þii, va evalua primii
pacienþi la mijlocul
lunii mai 2019, a
declarat Constantin
Rãdulescu, preºedin-
tele Consiliului Jude-
þean Vâlcea.

A
cesta este primul
RMN din istoria Spita-
lului Judeþean de Ur-

genþã Vâlcea, un dispozitiv me-
dical de înaltã performanþã, fãrã
radiaþii dãunãtoare corpului
uman.

„M-am deplasat la Spitalul
Judeþean Vâlcea pentru a face o
evaluare asupra modului ºi sta-
diului în care se aflã proceduri-
le de instalare ºi interconectare
a aparatului RMN. În urma dis-
cuþiilor purtate cu managerul ºi
cu cei responsabili în domeniu,

RMN-ul de la
Spitalul Judeþean
Vâlcea va fi dat
în folosinþã la
mijlocul lunii mai

pot spune cã aºa cum am pro-
mis, undeva în a doua jumãtate
a lunii mai, aparatul RMN va fi
inclus în procedurile de analizã
ºi diagnosticare a unor afecþi-
uni ale pacienþilor care vor ajun-
ge la Spitalul Judeþean de Ur-
genþã Vâlcea. 

Tot cu aceastã ocazie, m-am
deplasat ºi la Unitatea de Pri-
miri Urgenþe, unde am stat de
vorbã cu pacienþii ºi cadrele
medicale. Îmi doresc foarte mult
ca procedurile de la UPU, dar
ºi atitudinea personalului medi-
cal, sã fie benefice pacienþilor,

chiar dacã se pãstreazã încã un
procent semnificativ de pacienþi
ce se prezintã la urgenþe fãrã a
avea afecþiuni care sã necesite
o intervenþie imediatã. 

Sper ca pe viitor, cei care, din
pãcate, ajung la UPU sã bene-
ficieze de profesionalismul, res-
pectul ºi o atitudine corespun-
zãtoare din partea cadrelor me-
dicale, asigurându-i pe colegii
mei din spital cã voi face tot
ceea ce þine de mine pentru a le
îmbunãtãþi condiþiile de muncã
în beneficiul pacienþilor.” – a
declarat preºedintele CJ Vâlcea.

ANUNÞ CONCURS
Sistemul de Gospodãrire a Apelor Vâlcea - subunitate a Administraþiei
Bazinale de Apã Olt, organizeazã concurs pentru ocuparea unui post
contractual de conducere vacant, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G. nr.1027/2014.

 Denumirea postului:
 1 post ºef birou, cu normã întreagã, pe duratã nedeterminatã, în

cadrul biroului „Exploatare lucrãri UCC ºi siguranþa construcþiilor
hidrotehnice”.

 Condiþii de participare:
 - studii: superioare finalizate cu diplomã de licenþã, cu una din specia-
lizãrile: construcþii civile ºi industriale, construcþii hidrotehnice, îmbu-
nãtãþiri funciare.
 - experienþã în specialitate: minimum 5 ani, din care minimum 3 ani în
gospodãrirea apelor.

 Data, ora ºi locul de desfãºurare a concursurilor:
 proba scrisã: 30.05.2019, ora 09.30, la sediul din Rm. Vâlcea, str.

Posada nr. 21;
 interviu: 05.06.2019, ora 12.00

 Perioada în care se pot depune dosarele de concurs :
09.05.2019 – 22.05.2019 pânã la ora 15.00, la sediul S.G.A. Vâlcea, str.
Posada, nr. 21, Rm. Vâlcea.

Menþionãm cã în datele de 10.05.2019 ºi 17.05.2019 programul de lucru
este pânã la ora 13.30.
Date de contact: compartimentul R.U.R.P.-A., tel. 0250/730415, interior:
113.
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R
omânia acordã o im-
portanþã deosebitã
viitorului de mâine al

þãrii, în contextul deþinerii
Preºedinþiei rotative a Consi-
liului Uniunii Europene. În
acest sens, la Bucureºti, are
loc conferinþa internaþionalã
cu tema „Participarea copii-
lor la procesele de luare a de-
ciziilor ºi de elaborare a poli-
ticilor la nivelul Uniunii Eu-
ropene”, la care sunt prezenþi
sute de copii, experþi în drep-
turile copilului, înalþi funcþi-
onari europeni ºi reprezen-
tanþi ai societãþii civile din
toate þãrile membre.

Evenimentul face parte din
agenda oficialã a României în
cadrul Preºedinþiei Consiliu-
lui Uniunii Europene, scopul
acestuia fiind impulsionarea
participãrii copiilor la proce-
sele decizionale care îi pri-
vesc în mod direct. Unul din
cinci cetãþeni europeni este
copil sau tânãr, ceea ce le con-

ferã dreptul de a fi consultaþi ºi
de a fi activi în strategiile ºi dez-
baterile care le creioneazã vii-
torul, în conformitate cu preve-
derile Convenþiei Naþiunilor
Unite privind drepturile copilu-
lui. Aceastã iniþiativã a fost de-
claratã prioritarã pentru Guver-
nul României pe durata manda-
tului la Preºedinþia Consiliului
Uniunii Europene.

Conferinþa a adoptat „Decla-
raþia de la Bucureºti a copiilor
din Uniunea Europeanã”, elabo-
ratã de un grup de copii români,
dupã un amplu proces de con-
sultare la nivel internaþional.
Acest document stipuleazã cã
adulþii au datoria de a respecta
dreptul la participare a copiilor
ºi tinerilor, ca unul dintre drep-
turile lor fundamentale. Româ-
nia defineºte astfel fundamen-
tul legislativ al unui mecanism
complex la nivel european, prin
care punctele de vedere ale co-
piilor sunt incluse oficial în
agenda de lucru europeanã.

Consider cã implicarea co-
piilor ºi a tinerilor în strate-
giile iniþiate pentru ei este
extrem de importantã, în con-
textul consultãrii în ceea ce
înseamnã deciziile luate în
scopul influenþãrii vieþii lor
de zi cu zi. Astfel, „Declara-
þia de la Bucureºti a copiilor
din Uniunea Europeanã” va
deveni prefaþa creãrii unor
structuri formale ºi a unor me-
canisme menite sã promove-
ze drepturile copiilor, în acord
cu prevederile Recomandãrii
UE „Investiþia în copii”.

Sunt convinsã cã dinamiza-
rea nivelului de familiarizare
a copiilor ºi tinerilor cu pro-
blematica Uniunii Europene,
implicarea activã în demersu-
rile europene ºi stimularea
creativitãþii ºi a responsabili-
zãrii lor în cadrul proceselor
de luare a deciziilor ºi de ela-
borare a politicilor UE, vor
face Europa mai puternicã ºi
vor uni ºi mai mult þãrile
membre, având în vedere cre-
ativitatea, activismul ºi impli-
carea tinerei generaþii.

Alexandra Presurã,
deputat PSD de Dolj

Conferinþa Naþionalã „Oltenia. Interferenþe
culturale”, organizatã de Muzeul Olteniei

Secþia istorie-arheologie a
Muzeului Olteniei Craiova, în
colaborare ºi cu sprijinul
Consiliului Judeþean Dolj,
organizeazã, în perioada 8-
10 mai 2019, cea de-a IX-a
ediþie a Conferinþei Naþiona-
le „Oltenia. Interferenþe
Culturale”.

D
evenitã deja tradiþionalã în ca-
pitala Bãniei, Conferinþa „Ol-
tenia. Interferenþe Culturale”

oferã prilejul întâlnirii a numeroºi ºi cu-
noscuþi oameni de ºtiinþã din România ºi
Bulgaria reprezentând instituþii de presti-
giu precum: Academia Românã, Institu-
tul de Arheologie „Vasile Pârvan” (Bu-
cureºti), Institutul de Arheologie din Iaºi,
Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C.S.
Nicolãescu-Plopºor” (Craiova), Institutul
de Cercetãri Eco-Muzeale (Tulcea), Mu-
zeul Naþional de Istorie a României, Mu-
zeul Municipiului Bucureºti, Cabinetul
Numismatic al Bibliotecii Academiei Ro-
mâne, Muzeul Naþional al Banatului (Ti-
miºoara), Muzeul Þãrii Criºurilor (Ora-
dea), Muzeul Civilizaþiei Dacice ºi Ro-
mane (Deva), Muzeul Naþional al Unirii

(Alba Iulia), Muzeul de Istorie Naþionalã
ºi Arheologie (Constanþa), Muzeul Jude-
þean Buzãu, Universitatea Babeº-Bolyai
(Cluj-Napoca), Universitatea „Lucian
Blaga” (Sibiu), Universitatea din Craio-
va, Universitatea din Sofia, Institutul Na-
þional de Arheologie din Sofia, Muzeul
de Istorie din Lom, Muzeul de Istorie din
Oryahovo etc.

Comunicãrile ºtiinþifice în cadrul cã-
rora se vor prezenta ºi dezbate ultimele
rezultate ale activitãþii de cercetare sunt
grupate în urmãtoarele secþiuni: preisto-
rie, arheologie ºi istorie anticã, numis-
maticã, istorie medievalã, modernã ºi
contemporanã.

„Oltenia. Interferenþe Culturale” se va
desfãºura pe parcursul a trei zile. Des-
chiderea oficialã a lucrãrilor va avea loc
miercuri, 8 mai ora 11.30, în Sala de
Conferinþe a Muzeului Olteniei. În zile-
le de 8 ºi 9 mai vor fi prezentate lucrãri
dedicate monedelor corinthiene de aur
de tip Alexandru cel Mare, monedelor
dacice, emisiunilor republicane ºi impe-
riale romane, dar vor fi analizate ºi une-
le probleme de numismaticã medievalã
privind falsurile monetare ori contem-
porane precum unificarea monetarã din
Regatul României dupã Marea Unire.

Secþiunile de arheologie vor aduce în
atenþia specialiºtilor în domeniu teme
interesante, dar ºi descoperiri de datã
recentã precum noua inscripþie gãsitã la
Cioroiu Nou, judeþul Dolj.

În cele 40 de comunicãri din cadrul
secþiunii Istorie medievalã, modernã ºi
contemporanã se vor supune atenþiei o
varietate de teme istorice locale, regio-
nale sau naþionale care vin sã îmbogã-
þeascã cunoºtinþele privind istoria spa-
þiului românesc, începând din secolul
XVI ºi pânã în prezent. Lucrãrile se vor
încheia cu dezbateri în plen ºi conclu-
ziile finale.

Vizitã la fortificaþia
romanã din Kula

În ultima zi a evenimentului, va fi or-
ganizatã ºi o excursie documentarã la
fortificaþia romanã din Kula (Castra
Martis) ºi în situl roman de la Ratiaria
pentru a admira vestigii antice din pe-
rioada romanã târzie. Fortificaþia de tip
quadriburgium de la Castra Martis a fost
ridicatã cândva în vremea împãratului
Diocletianus. Numele antic denotã o
construcþie dedicatã lui Marte, zeul ro-
man al rãzboaielor. În timpul împãratu-

lui Constantin cel Mare, fortificaþiei de
tip quadriburgium i-a fost ataºatã o alta,
de formã poligonalã neregulatã, eviden-
þã ce atestã creºterea semnificaþiei sale
militare ºi politice.

O primã distrugere este atestatã de iz-
voarele literare în anul 408, când cetele
hunilor conduºi de Uldes au reuºit cuce-
rirea cetãþii prin trãdare. Refãcutã ulterior,
va fi lichidatã definitiv de invaziile ava-
ro-slave de la sfârºitul secolului VI. Ra-
tiaria a fost un oraº roman cu rangul de
colonia, înfiinþat de însuºi împãratul Tra-
ianus, cuceritorul Daciei. Cu timpul a de-
venit un important port dunãrean ºi deo-
potrivã centru economic ºi militar, pe dru-
mul roman de pe malul drept al fluviului.
Dupã retragerea romanilor din Dacia
(anul 275), aici a fost adusã de la Apu-
lum Legiunea XIII Gemina, iar oraºul a
primit rangul de capitalã a provinciei
Dacia Ripensis. Distrusã, într-o primã
fazã, de atacurile hunilor de la începutul
secolulul V, Ratiaria va fi refãcutã de au-
toritãþile romano-bizantine în vremea
împãratului Anastasius (anii 491-518).

Ca mai toate oraºele ºi fortificaþiile de
pe linia Dunãrii, Ratiaria ºi-a încetat de-
finitiv existenþa la finele secolului VI,
urmare a atacurile avarilor ºi slavilor.
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ACTUALITATE

C
ampania pentru alege-
rile europarlamentare
din 26 mai nu a înce-

put sub cele mai bune auspi-
cii. Se pare cã unii dintre com-
petitori, în absenþa unor viziuni
clare despre „Ce vrem de la
Europa”, pun miza exclusiv pe
campania negativã. Iar alþii de-
a dreptul pe campania neagrã.
În Dolj, încã din prima zi, une-
le partide, din raþiuni greu de
înþeles în 2019, au rupt toate
celelalte afiºe de pe panouri,
lãsându-le doar pe ale lor.
Semn de putere sau efect al în-
grijorãrii, asta vom vedea nu
peste multã vreme... Nu aºa
facem progrese în materie de
civilizaþie a democraþiei.

Fac un apel de bunã credin-
þã cãtre toate partidele, cãtre
organizaþiile lor din Dolj, sã-
ºi canalizeze energiile pe ceea
ce au ele de oferit cetãþenilor.
Ca viziune, ca idei, ca proiec-
te prin care sã aducem mai
multã Europã bunã în Româ-
nia.

ªi aºa va fi o campanie „pa-
razitatã” de un referendum
care  putea avea loc oricând
tocmai pentru ca tema lui sã fie
serios dezbãtutã. Nu violenþa,
fie ea de imagine, verbalã, de
mesaj, va ajuta la o participare
mai mare la vot. Nu contesta-
rea, delegitimarea celuilalt îi
va face pe români sã-ºi forme-
ze o opþiune de vot ºi sã vinã
la vot.

Românii au nevoie de mesa-

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

je clare, de informaþii corecte,
de soluþii la un proiect euro-
pean mai aproape de viaþa lor,
capabil de politici comunitare
care sã  le-o îmbunãtãþeascã în
mod evident. ªi într-un orizont
de timp acceptabil.

ALDE nu va intra în com-
petiþia delegitimãrii. ALDE va
încerca sã prezinte doljenilor,
românilor în general, idei în
care credem ºi pentru care re-
prezentanþii noºtri la Bruxel-
les se vor bate în viitorul le-
gislativ european imediat dupã
ce vor primi votul de încrede-
re al românilor.

Avem multã treabã pentru a
aduce Europa din visele noas-
tre în realitatea de zi cu zi. ªi,
atenþie, destul de puþin timp la
dispoziþie.

Prima idee referitoare la re-
generarea proiectului euro-
pean, în care noi cei din ALDE
credem, este ideea unei Euro-
pe cu o singurã vitezã în care
dublul standard ºi împãrþirea
în membri de mâna întâi ºi
mâna a doua trebuie sã devinã
rapid istorie.

Trebuie sã fim parteneri
egali ºi sã luãm împreunã toa-
te deciziile importante. Doar
aºa ne putem apãra rãspun-
zând cum se cuvine provocã-
rilor de securitate. Doar aºa
putem negocia parteneriate
avantajoase ºi putem asigura
prosperitate pentru toþi cetãþe-
nii europeni. Deci, ºi pentru
români!

Apel cãtre partide
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V
ineri, 10 mai, începând
cu ora 18.00, cu binecu-
vântarea Înaltpreasfinþi-

tului Pãrinte Arhiepiscop Varsa-
nufie, Corala Preoþilor din Ar-
hiepiscopia Râmnicului va
susþine Concertul Pascal la Te-
atrul „Anton Pann” din Râmni-
cu Vâlcea.

Concertul se va desfãºura în
cadrul manifestãrilor duhovni-
ceºti-culturale organizate cu
prilejul sãrbãtorii Aducerea în
Oltenia a moaºtelor Sfântului
Ierarh Calinic de la Cernica,
Ocrotitorul Arhiepiscopiei
Râmnicului. Corala Preoþilor
din Arhiepiscopia Râmnicului,
condusã de Pr. Prof. Dr. Siluan-

Concert Pascal al Coralei
Preoþilor din

Arhiepiscopia Râmnicului

Dumitru Scurtu, va interpreta
prin colaborarea cu soliºtii: so-
prana Monica Valentina Scurtu,
Pr. Liviu Ioan Gãman, Arhid.
Andrei Ovidiu Leonte, Galina
Nemþeanu (pian), Dorin Fãrcaº
(oboi), Vlad Rãileanu (vioarã),
lucrãri de Al. Podoleanu, Ion

Popescu Pasãrea, Gavriil Musi-
cescu, Nicolae Lungu, D.G.
Kiriac, Francesco Durante,
Gioacome Puccini, Fr. Search,
Giulio Caccini º.a.

Intrarea este liberã.
Sursa: Arhiepiscopia

Râmnicului
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„Oraºul sau satul tãu nu tre-
buie sã rãmânã în urmã. 

Ne vom bate ca banii euro-
peni sã ajungã repede ºi simplu
în comunitatea ta. Ai dreptul la
o bunãstare egalã cu a celorlalþi
cetãþeni europeni. 

Diferenþele dintre statele
membre ºi îndepãrtarea de la
valorile fundamentale au divi-
zat UE. Statele din Europa Cen-
tralã ºi de Est au fost puse pe o
poziþie de inferioritate - din
punct de vedere economic, po-
litic, social - în raport cu cele-
lalte state membre din Vest. 

Ne vom bate sã schimbãm
aceastã stare de lucruri.

 Imperfecþiunile ºi limitele
Uniunii, interesele divergente,
uneori contradictorii, ale state-
lor membre în raport cu diferite
politici, precum ºi în raport cu
diferite soluþii privind rezolva-
rea problemelor apãrute trebu-
ie sã devinã istorie în spaþiul
european.

 De la cele mai dezvoltate
comunitãþi, pânã la cele mai
puþin dezvoltate unitãþi admi-
nistrativ-teritoriale, indiferent
de nevoile ºi aºteptãrile tuturor
cetãþenilor statelor membre,

Uniunea Europeanã trebuie sã-
ºi facã simþitã prezenþa, într-un
mod unitar ºi solidar, prin inter-
mediul politicilor ºi programe-
lor economice ºi sociale adop-
tate. 

A venit momentul ca în inte-
riorul Uniunii sã se gãseascã
consensul necesar care sã elimi-
ne impactul negativ produs de
crizele economice, sociale ºi
politice.

Uniunea Europeanã sã spriji-
ne în mod egal fiecare stat mem-
bru. Asta vrem!”

Pentru o EUROPÃ
SÃNÃTOASÃ!

„Ai dreptul, tu, pãrinþii ºi co-
piii tãi la medicamente ºi trata-
mente de care beneficiazã ori-
ce european. Nu vom mai per-
mite sã fii tratat ca un european
de rangul II!

Accesul la medicamente ºi
terapii inovatoare va fi garantat
fiecãrui cetãþean român. Sãnã-
tatea ta nu se negociazã! 

Europarlamentarii ALDE vor
continua sã susþinã toate inves-
tiþiile în sistemul public de sã-
nãtate pentru ca acestea sã ajun-

gã la nivelul standardelor euro-
pene.

Pentru dezvoltarea sistemului
de sãnãtate din România, ALDE
susþine o abordare în douã eta-
pe. Prima etapã a însemnat creº-
terea salariului personalului
medical. A doua etapã  va în-
semna un proces amplu de mo-
dernizare ºi dotare cu echipa-
mente medicale moderne a tu-
turor spitalelor.

România încã mai are de fã-
cut paºi importanþi ca sã ajungã
din urmã, în domeniul medical,
þãrile avansate din UE, dar rit-
mul investiþiilor din sistemul
medical aratã cã suntem pe dru-
mul cel bun. Ai încredere în
cuvântul nostru: sãnãtatea ta nu
se negociazã!” 

Pentru o EUROPÃ
a COMPETITIVITÃII

„Trebuie sã primeºti subven-
þii egale cu cele de care se bu-
curã agricultorii din alte state
membre UE, pentru cã nu mun-
ceºti mai puþin decât ei. 

Produsele tale trebuie sã fie
competitive pe piaþa europea-
nã. 

Tu þine-te de treabã, iar noi
vom avea grijã ca banii sã ajun-
gã la tine. 

România, prin reformele po-
litice ºi economice pe care ºi le-
a asumat în ultimii ani, a deve-
nit mai competitivã, mai
prosperã ºi mai dinamicã, reu-
ºind sã reducã semnificativ di-
ferenþele economice ºi sociale
în comparaþie cu media UE.

Europarlamentarii ALDE vor
continua sã propunã o strategie
de atragere a investiþiilor strãine
directe ºi sã dezvoltãm astfel un
cadru legislativ flexibil ºi mãsuri
necesare pentru îndeplinirea
acestui obiectiv. Vom continua
sã susþinem toate proiectele eco-
nomice menite sã ducã România
la un nivel de dezvoltare ºi bu-
nãstare asemãnãtor cu cele mai
importate state europene.

Vom susþine interesele opera-
torilor economici români, mai
ales ale întreprinderilor mici ºi
mijlocii, astfel încât acestea sã
valorifice oportunitãþile existen-
te ºi sã devinã mai competitive
la nivelul UE. 

Vom promova noi proiecte
concrete pentru a coordona mai
bine politicile naþionale ºi eu-

ropene în scopul creºterii eco-
nomice inteligente, sustenabile
ºi favorabile atingerii standar-
delor europene pentru dezvol-
tarea calitãþii vieþii.

Vom continua sã încurajãm
dezvoltarea unui mediu politic
care sã susþinã stabilitatea ºi
predictibilitatea sistemului fis-
cal, precum ºi asigurarea unui
dialog onest ºi echilibrat cu in-
vestitori strãini. 

Vom pleda pentru ca sectorul
industrial din România ºi sec-
torul de cercetare tehnologicã sã
aibã ºanse reale de dezvoltare
în peisajul european.

Prin stimularea înfiinþãrii de
noi afaceri ºi susþinerea iniþiati-
velor de inovare a mediului pri-
vat, România se va conecta ºi
mai mult la rolul pe care antre-
prenorii îl deþin în dezvoltarea
mediului economic, social ºi
cultural unde aceºtia activeazã.

Pentru noi, cei din ALDE,
creºterea producþiei ºi a randa-
mentului agricol sunt obiective
de interes naþional pe care vom
continua sã le susþinem constant
în toate mediile politice ºi insti-
tuþionale deopotrivã naþionale ºi
europene.

Comandat de ALDE, executat de SC Indiscret Media SRL, tiraj 1.200 ex., cod mandatar financiar 41190002

Pentru o EUROPÃ a COEZIUNII



Î
n perioada analizatã,
leul a avut o evoluþie
uºor apreciativã faþã de

euro, însã dolarul ºi francul
elveþian au avut un parcurs
ascendent, care s-a încheiat
la finalul ei.

Cursul euro a scãzut de la
4,7582 la 4,7552 lei, la sfâr-
ºitul intervalului, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile s-
au realizat într-un culoar în-
gust, 4,754 – 4,759 lei, cu
închiderea la 4,755 lei. În
cursul serii de duminicã spre
luni, euro a scãzut pe pieþe-
le asiatice pânã la un minim
de 4,732 lei.

Media dolarului american
a urcat de la 4,2440 la
4,2640 lei, dar a încheiat
perioada la 4,2482 lei, când
cotaþiile au fluctuat între
4,239 ºi 4,254 lei.

Moneda elveþianã a fluc-
tuat pe pieþele internaþiona-
le între 1,136 ºi 1,144 franci/
euro, iar cursul ei a coborât
la sfârºitul perioadei de la
4,1770 la 4,1736 lei.

Preþul gramului de aur a
crescut la finalul intervalu-
lui de la 174,0989 la
175,1101 lei. Uncia de aur
a urcat pe pieþele speciali-
zate la aproape 1.280 dolari.

Începând cu data de 2 mai,
banca centralã publicã noul
indice IRCC (Indicele de
Referinþã pentru Creditele
acordate Consumatorilor),
care înlocuieºte indicele
ROBOR, dar acesta conti-
nuã sã fie utilizat pentru cre-
ditele acordate pânã la data
de 30 aprilie.

Indicele IRCC a fost co-
tat la 2,36%, în timp ce in-
dicele la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la
majoritatea creditelor în lei,
a scãzut la 3,30%, minimul
ultimei luni. Indicele la ºase
luni, folosit la calcularea ra-
telor la creditele ipotecare,
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a urcat de la 3,39 la 3,40%.
Indicele ROBOR la nouã

luni, calculat în funcþie de
rata dobânzii plãtitã la cre-
ditele atrase de cãtre bãnci-
le comerciale de la alte
bãnci, a crescut de la 3,47
la 3,49%, iar cel la 12 luni
de la la 3,52 la 3,54%.

Perechea euro/dolar a
avut o evoluþie calmã, fluc-
tuând în culoarul 1,1145 –
1,1250 dolari. La sfârºitul
intervalului, euro a scãzut
pânã la 1,1135 dolari, dar a
recuperat pierderile ºi a
crescut pânã la 1,1207 do-
lari.

Aprecierea dolarului s-a
datorat faptului cã rata
ºomajului din Statele Unite
a coborât la 3,6%, cel mai
scãzut nivel din ultimii 49
de ani, dupã ce în aprilie au
fost create 263.000 noi lo-
curi de muncã, conform De-
partamentului american al
Muncii.

Au urmat apoi noi mar-
cãri de profit, investitorii
fiind nemulþumiþi de creº-
terea cu 3,2% pe an a sala-
riilor din SUA, consideratã
drept „anemicã” de cãtre
analiºti.

Reamintim cã sãptãmâna
trecutã, Comitetul Monetar
al Rezervei Federale ame-
ricane (FOMC) a decis sã
menþinã dobânda sa cheie la
2,25 – 2,50%, însã preºe-
dintele Donald Trump a so-
licitat reducerea ratelor cu
un punct procentual ºi lua-
rea altor mãsuri pentru a sti-
mula economia SUA.

Volatilitatea criptomone-
delor a rãmas ridicatã. In-
dicele bitcoin calculat de
Bloomberg a încheiat pe-
rioada la peste 5.700 dolari.

Analiza cuprinde
perioada

30 aprilie – 6 mai

Euro a scãzut
spre 4,75 lei

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

Pensiunea Siva are o capacitate de

cazare formatã din:

� 5 camere cu pat matrimonial
� 5 camere duble cu paturi separate
� 2 apartamente
Facilitãþi  de cazare:

� recepþie
� bar
� restaurant  - Salã 1- 80 de locuri

      - Salã 2 - 40 de locuri
� pizzerie (pizza la cuptor pe vatrã)
� parcare
� salã de mese
Facilitãþi camerã: baie în camerã;
feon; camerã cu TV; camere cu
balcon; încãlzire centralã; internet
wireless în  camerã.

pensiunea.siva@yahoo.com

Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A

+40350525060
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PSD anunþã într-un
comunicat cã 75 de
milioane de euro fon-
duri europene POR
aºteaptã cererile de
finanþare ale microîn-
treprinderilor care au o
vechime mai mare de
un an ºi care doresc
sã se dezvolte sau
diversifice prin investi-
þii în mediul urban.

„Grantul maxim este de
200.000 euro însemnând ma-
xim 90% din valoarea eligibilã
a investiþiei. Ghidul finanþãrii a
fost publicat luni, 06.05.2017.

Cererile de finanþare pot fi
depuse între 8 iulie ºi 8 noiem-
brie 2019.”, se aratã în comuni-
catul remis presei.

PSD: „Guvernul
continuã sã investeascã
fonduri europene
în dezvoltarea micilor
firme deja existente”

Aflaþi domeniile economice
eligibile, criteriile pentru care se
acordã punctajul ºi detalii pri-
vind finanþarea, accesând lin-

kul:
http://www.inforegio.ro/…/

731-ghid-specific-2-1-a-micro-
intr…
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 „Conform Notei M.E.N.
nr.30367/11.04.2019, în vede-
rea cuprinderii în învãþãmântul
preºcolar a copiilor cu vârste
între 3 ºi 6 ani, la nivelul fiecã-
rei unitãþi de învãþãmânt, urmã-
toarele etape se vor derula suc-
cesiv : reînscrierea copiilor care
frecventeazã grãdiniþa în acest
an ºcolar ºi doresc sã o frecven-
teze ºi în anul ºcolar 2019-2020;
înscrierea copiilor nou-veniþi.
Reînscrierile vor începe în data
de 6 mai, iar înscrierile se vor
face începând cu data de 21
mai”, anunþã Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Vâlcea.

„Orarul reînscrierilor/înscrie-
rilor va fi stabilit de conduce-
rea unitãþii de învãþãmânt ºi va
fi afiºat, la loc vizibil, în fieca-
re grãdiniþã, pentru informarea
pãrinþilor ºi a publicului intere-
sat, inclusiv pe site-ul acesteia
(dacã existã).

Ocuparea locurilor libere,
dupã finalizarea procesului de
reînscriere, se va face, de regu-

IªJ Vâlcea anunþã când încep înscrierile
ºi reînscrierile copiilor la grãdiniþã

lã, în ordinea descrescãtoare a
grupelor de vârstã, astfel: gru-
pa mare, grupa mijlocie ºi gru-
pa micã.

În situaþia în care, într-o uni-
tate de învãþãmânt, numãrul ce-
rerilor de înscriere este mai mare
decât numãrul locurilor libere,-
 vor fi aplicate, succesiv, criterii
de departajare generale ºi crite-
rii de departajare specifice.

Criteriile generale de departa-
jare sunt urmãtoarele:

 existenþa unui document
care dovedeºte cã un copil este
orfan de ambii pãrinþi (situaþia
copilului care provine de la o
casã de copii/un centru de pla-
sament/plasament familial se
asimileazã situaþiei copilului
orfan de ambii pãrinþi);

 existenþa unui document
care dovedeºte cã este orfan de
un singur pãrinte;

 existenþa unui frate/a unei
surori înmatriculat/înmatricula-
te în unitatea de învãþãmânt res-
pectivã;

 existenþa unui certificat
medical de încadrare în grad de
handicap a copilului.

Criteriile specifice de departa-
jare (elaborate de fiecare unita-
te de învãþãmânt preºcolar, apro-
bate de Consiliul de administra-
þie al acesteia ºi avizate de In-
spectoratul ªcolar Judeþean pânã
la data de 18 mai), nu pot fi dis-

criminatorii ºi nu pot include lis-
te de preînscrieri. Pentru criterii-
le specifice stabilite, unitatea de
învãþãmânt va preciza documen-
tele doveditoare pe care pãrinte-
le trebuie sã le depunã în mo-
mentul completãrii/validãrii ce-
rerii-tip de înscriere. Criteriile
specifice de departajare vor fi
aplicate doar dupã epuizarea

criteriilor generale.
Pentru asigurarea transparen-

þei procesului de reînscriere/în-
scriere, conducerile unitãþilor de
învãþãmânt preºcolar vor afiºa,
la vedere, pentru toþi cei intere-
saþi, urmãtoarele informaþii:

 capacitatea instituþiei (nu-
mãrul de copii pentru care a fost
proiectatã);

 numãrul de locuri aprobat
prin planul de ºcolarizare pen-
tru anul ºcolar 2019-2020 (pe
grupe de vârstã: micã, mijlocie,
mare);

 criteriile generale ºi crite-
riile specifice pentru înscrierea
copiilor;

 numãrul de copii reînscriºi/
înscriºi zilnic (în perioada sta-
bilitã) din totalul disponibil”, se
mai aratã în comunicatul citat.

 Pentru anul ºcolar 2019-
2020, în judeþul Vâlcea, au fost
aprobate 8.585 de locuri care au
fost repartizate astfel: 2.589 lo-
curi la grupa micã, 2.830 locuri
la grupa mijlocie ºi 3.166 locuri
la grupa mare.

Deputatul PSD de Dolj,
Lia Olguþa Vasilescu, punc-
teazã câteva din mãsurile
luate în ultimii doi ani de
guvernul PSD, decizii care
au dus la scãderea ºi chiar
eliminarea unor taxe.

 Dupã ce guvernarea
PNL a majorat TVA de la
19% la 24%, a crescut taxe-
le firmelor, a impozitat pen-
siile, guvernarea PSD s-a
remarcat întotdeauna prin
reducerea taxelor ºi stimula-
rea economiei.

 Astfel, PSD a readus
TVA la 19%, iar anul trecut
a redus TVA la doar 5% în
domeniul turismului. De ase-
menea, peste 90% dintre fir-
mele româneºti beneficiazã
azi de cel mai bun regim fis-
cal din istoria recentã a Ro-
mâniei: doar 1% din cifra de

afaceri!
 Tot PSD a eliminat 102 taxe

care vizau în mod direct popu-
laþia, respectiv taxa radio-TV,
taxa pentru înmatriculare auto,
taxele pentru schimbarea sau
înnoirea buletinului, paºaportu-
lui etc.

 În acelaºi timp, PSD a scu-
tit toþi pensionarii de plata con-
tribuþiilor sociale, iar pe cei
cu pensii mai mici de 2.000 lei
i-a scutit ºi de plata impozitu-
lui, în timp ce pentru ceilalþi a
redus impozitul pe venit de la
16% la 10% din ceea ce depã-
ºeºte acest prag.

În acest fel, PSD a lãsat mai
mulþi bani în  buzunarele pen-
sionarilor, în plus faþã de creº-
terile succesive ale punctului de
pensie, cu valori mai mari ºi în
avans faþã de prevederile iniþi-
ale ale legii.
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Centrul comercial FRAÞII BACRIZ
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrã-
cãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.

Centrul comercial este dotat cu parcãri exte-
rioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.

Gama largã de produse, preþuri fãrã concu-
renþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), pre-
cum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un im-
portant centru de aprovizionare a populaþiei.

Luni - Vineri 09.00 - 19.00

Sâmbãtã 09.00 - 16.00

Duminicã 09.00 - 14.00

de Marielena Popa

P
roiectul se deruleazã la
Spitalul Judeþean de
Urgenþã Vâlcea ºi se

adreseazã atât pacienþilor, cât ºi
personalului spitalului. Potrivit
Danielei ªtefãnescu, purtãtor de
cuvânt al Teatrului „Anton
Pann”, terapia prin artã se des-
fãºoarã pe mai multe paliere:
„Momente artistice itinerante
susþinute de actorii teatrului nos-
tru Alexandru Beteringhe, An-
drei Brãdean, Vladimir Purdel ºi
Ana ªuºca; ateliere conduse de
actriþa Nicole Burlacu ºi mem-
brii echipei Create.Act.Enjoy; un

Pacienþii Spitalului
de Urgenþã Vâlcea

beneficiazã de terapie
prin artã

spectacol gratuit din repertoriul
teatrului nostru, precum ºi alte
activitãþi realizate cu ajutorul vo-
luntarilor”.

Daniela ªtefãnescu a mai
adãugat cã primele douã zile au
însemnat o mare bucurie, atât
pentru cei cãrora li se adresea-
zã acest proiect, cât ºi pentru

cei care îl oferã: „ªi azi ca ºi
ieri, zâmbete, flori ºi multã
bucurie. Terapie prin Artã adu-
ce speranþa în sufletele pacien-
þilor. Proiectul se va desfãºura
pânã pe 12 mai. Mai rar aºa
ceva, ca într-un spital cineva
sã-þi ofere flori ºi multã bunã
dispoziþie”.

Asociaþia Create.Act.Enjoy în parteneriat cu
Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea
desfãºoarã în perioada 6-12 mai proiectul
Terapie prin Artã.
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CULTURÃde Viorel Pîrligras

A
pãrut recent în peisajul
editorial craiovean, al-
bumul de benzi desena-

te „Recviem”, din seria „Veºni-
cii”, este o editare insolitã din
mai multe puncte de vedere.

Primul ar fi materializarea lui
într-o piaþã care nu (mai) iubeºte
banda desenatã, o piaþã care este
situatã foarte departe nu doar de
cea occidentalã unde banda de-
senatã stã la masã cu beletristi-
ca într-un parteneriat egal, dar
departe ºi de vecinii noºtri apro-
piaþi. Spre exemplificare, pro-
ducþia de peste 300 de albume
ºi publicaþii de benzi desenate
care apar anual în Serbia, o þarã
de trei ori mai micã decât a
noastrã ºi cu doar 10 milioane
de locuitori, nu suportã compa-
raþia cu demersul românesc ce
inventariazã câteva editãri
anuale.

Cu atât mai insolitã este par-
tea tehnicã, condiþiile de excep-
þie în care sunt prezentate ben-
zile desenate: hârtie de calitate,
copertã cartonatã – toate atribu-
tele unui album occidental.

Crãiºorul Marcu
la Rovine

În fine, insolitã este ºi aria
spaþio-temporalã tratatã în acest
album – ºi e momentul sã men-
þionãm autorii, sârbi: Marko

Stojanoviæ ºi desenatorii Mar-
ko Nicoliæ ºi Dejan Nenadov –
ce porneºte de la o perioadã is-
toricã ce vizeazã direct ºi Ro-
mânia, mai precis regiunea Ol-
teniei, prin bãtãlia de la Rovine
de la 1395. De altfel, eroul prin-
cipal este legendarul Marko
Kraljeviæ, care ar fi fost pe ju-
mãtate  român dupã mamã, ce
încã învioreazã baladele româ-
neºti sub denumirea de „Crãi-
ºorul Marcu”. Devenit nemuri-
tor, dupã fatidicul Rovine, se
însoþeºte cu un vampir misterios
numit Cen ºi bântuie Europa
sfârºitului de secol XVIII, con-

fruntându-se cu creaturi mitice
ºi personaje istorice ºi literare.
Mozart este personajul în jurul
cãruia se centreazã acþiunea
acestui volum ºi aflãm de ce
Recviemul sãu nu a fost termi-
nat. O menþiune specialã pen-
tru naraþiunea literarã a acestui
album, naraþiune ce uneori o
eclipseazã uneori pe cea grafi-
cã prin introspecþia, dialoguri-
le elaborate ºi consistenþa lor.
Grafismul, destul de expresio-
nist, creând o atmosferã sum-
brã ºi misterioasã, e caracteri-
zat prin contrastul jocului de alb

ºi negru, pus mai mult în evi-
denþã de tuºele gri de fundal. In-
teresant este ºi flashback-ul bã-
tãliei de la Rovine executat în
alt stil grafic, bazat pe haºurã,
de cãtre Dejan Nenadov. Sã mai
menþionãm cã versiunea  în lim-
ba românã îi aparþine lui Dra-
gan Prediæ ºi Marian Mirescu,
acesta din urmã fiind ºi autorul
elaboratelor note ºi explicaþii.

„Recviem”-ul este primul
dintr-o suitã de opt albume,
„Veºnicii” beneficiind ºi de un
spin-off prin seria, complemen-
tarã, „Cei fãrã sânge”.

O dublã mizã
De ce este importantã apari-

þia versiunii în limba românã a
acestei serii? În primul rând
pentru cã ea reînnoadã tradiþia
benzii desenate istorice, atât de
promovatã în „epoca de aur”,
dar la un alt nivel decât cel for-
mal ºi schematic cu care diri-
guitorii culturali ai României de
atunci obiºnuiserã cititorii. În al
doilea rând, pentru cã pânã ca
anemica producþie româneascã
de benzi desenate sã intre cu
drepturi depline în UE, ea tre-
buie, într-o logicã fireascã a lu-
crurilor, sã adere la spaþiul BD
balcanic. Cu atât mai mult, cu
cât sârbii au oferit de nenumã-
rate ori dovezi de atenþie ºi cur-
toazie autorilor români de benzi
desenate. Sã nu uitãm – pentru
cã vorbim de seria „Veºnicii” –
cã, din totalul de peste 80 de
autori din spaþiul ex-iugoslav
care au contribuit la realizarea
seriei, câþiva români – Adrian
Barbu, Dan Ianoº, Cristian Dâr-
star - au fost solicitaþi expres.

Ne dorim ca iniþiativa edi-
torialã a craioveanului Mari-
an Mirescu – ºi ea insolitã în
spaþiul autohton – sã aibã des-
tul combustibil pentru conti-
nuarea publicãrii seriei în lim-
ba românã.
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 Unul dintre edificiile
emblematice ale
turismului balnear
interbelic din Europa,
Pavilionul de bãi din
staþiunea vâlceanã
Bãile Govora, nu pare
sã mai aibã nicio
ºansã de reviriment.
Proprietarii societãþii
care administreazã
clãdirea spun cã, aºa
cum a fost conceputã
acum mai bine de 100
de ani, nu mai cores-
punde standardelor
actuale în materie de
balneologie. Ca atare,
nu va mai fi redeschi-
sã niciodatã cu desti-
naþia iniþialã.

de Marielena Popa

T
uristul care trece prin
Parcul central din Bãile
Govora nu are cum sã

nu remarce o clãdire care stã sã
cadã, dar care încã afiºeazã re-
miniscenþe ale splendorii de
odinioarã. Acoperiºul aproape
cã s-a prãbuºit, tencuiala a cã-
zut, au dispãrut uºile ºi feres-
trele, interioarele sunt devasta-
te. Pe scurt: s-a ales praful. În
acest loc, acum un secol, vizi-
tatori din întreaga Europã fã-
ceau turism balnear de lux.

Terapii inovative,
aparaturã
sofisticatã

Ridicat în anii 1911-1914
dupã proiectul arhitectului ro-
mân de origine francezã Ernest
Doneaud, Pavilionul de bãi a
fost dat în folosinþã în 1915.

Aici, medicii balneologi ro-
mâni au scris istorie. Aºa a de-
venit Govora una dintre cele
mai cãutate destinaþii din Euro-

pa; nu numai pentru aerul sãu,
considerat cel mai curat de pe
continent, pentru apele vinde-
cãtoare, ci ºi pentru terapiile
inovative în tratarea afecþiuni-
lor reumatismale, iniþiate de cã-
tre doctorul Nicolae Popescu-
Zorileanu, întemeietorul staþiu-
nii, precum ºi pentru proceduri
medicale revoluþionare în boli
ale cãilor respiratorii.

La data deschiderii, Pavilio-
nul de bãi avea aparate de tra-
tament cu electricitate staticã,
aparate de electroterapie, o in-
stalaþie Roentgen rarisimã în
acea perioadã, precum ºi 146 de
cabine ºi locuri de baie.

Terapiile care se practicau în
acest pavilion au fost foarte so-
licitate ºi practicate ºi în perioa-
da comunistã.

Cum s-a ales praful
Dupã 1990, societatea care

administra patrimoniul staþiu-
nii a fost privatizatã ºi aºa a în-
ceput declinul bazei de trata-
ment. În 1998, se pun lacãtele
pe uºi, iar instalaþiile ºi cãzile
de baie sunt vândute la fier
vechi.

În urmã cu câteva luni, Mi-
hai Handolescu, directorul fir-
mei care deþine o parte din pa-
trimoniul staþiunii, inclusiv clã-
direa bãilor, explica pentru
Agerpres cum s-a ajuns aici.
Potrivit acestuia, pavilionul nu
mai corespundea cerinþelor con-
temporane, fiind construit ini-
þial pentru perioada de varã
când turistul putea sã se depla-
seze de la unitãþile de cazare la
baza de tratament: „Or, în con-
diþiile actuale este dificil sã îi
mai trimiþi pe oameni în afara
hotelului pentru tratament. De
aceea, bazele de tratament au
fost mutate în interiorul unitãþi-
lor de cazare, iar funcþiunile sta-
bilimentului de bãi au fost pre-
luate de cãtre acestea”’.

6 milioane
de euro
ºi clãdirea
ar putea deveni
hotel de cinci stele

În acest context, Handoles-
cu a vorbit ºi despre un proiect
care ar urma sã transforme clã-
direa în altceva, dând însã de
înþeles cã sunt ºanse minime,
deocamdatã, ca planul sã prin-
dã contur: „Nu e vorba de rea
credinþã sau cã nu vrem sã re-
facem aceastã clãdire, ci e vor-
ba de bani ºi de recuperarea
acestor bani. Avem un proiect,
unul complex, de transforma-
re a acestei clãdiri într-o unita-
te modernã, cu 120 de locuri
de cazare, restaurant, parcare
etc., dar e nevoie de 6 milioa-
ne de euro ºi pânã nu gãsim
surse pentru finanþarea lui nu
ne putem apuca de nimic”, a
adãugat acesta.

 Pe vremuri, acestui loc i se
spunea „Doctorul României”.
Acum, „doctorul” a devenit un
pacient foarte bolnav, aproape
de moarte. Cine este de vinã?
Dar cine nu este?
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Pavilionul de bãi în 1939
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

scosese colþii încã la partida tur
cu aceeaºi sâcâitoare preten-
dentã la glorie. Atunci, bucu-
reºtencele au câºtigat cu 27-26
(13-12), golul izbânzii tranºa-
te pe muchie de cuþit fiind în-
scris de Omoregie cu 19 secun-
de înainte de cãderea ghiloti-
nei. Semne au fost, mai trebu-
ia cooptat un mag pe lângã
Dragan Djaic. Incredibil cum
de nu au bãgat asta la cap Meh-
medovic, Radicevic ºi Lazovic
în contul unui „adio” onorabil
la îmbarcarea spre Podgoriþa.
Ne-am permis sã nu fim de
acord cu Oana Manea atunci
când a pus în cârca memorabi-
lei înfrângeri de la Buzãu ab-
senþa Cristinei Neagu ºi a
Amandei Kurtovic, iar argu-
mentele sunt prea la îndemânã
ca sã le dãm reset. Numai cã ºi
mâine e o zi, iar SCM Râmni-
cu Vâlcea va evolua etapa ur-
mãtoare, acasã, cu Slatina, sub
sãrutul de foc al titlului. Rege-
le a murit! Trãiascã regele! Cel
puþin pânã la anul pe vremea
asta, polul românesc al hand-
balului floral se mutã pe valea
Oltului, acolo unde fãcea furori
falimentara Oltchim de mai
apoi. Se prea poate ca încã de
sâmbãta trecutã, când „tigroai-
cele” naufragiau pe cursul unui
râu de traversat în picioare,
gândul celor ce au în mâini des-
tinele noii campioane sã fi zbu-
rat deja spre marile arene ale
Europei, de la Metz la Rostov
Don. Le vom trece ºi noi în re-
vistã pe mãsurã ce vor prinde
contur în bãtãliile viitoare, iar
viitorul - nu-i aºa, Florentin
Pera ?... - se clãdeºte de-acum.

C
u 11 etape în urmã, vi-
guroasele incursiuni
spre semicercul advers

ale vedetelor de la CSM Bucu-
reºti au început sã se destrame
prin intruziunea unor tricouri în
premierã: Gedroit, Ilina, Subþi-
ricã, Leahu, Nan… Pe lângã
Grubisic ºi Paula Ungureanu,
tot aºa, au început sã se scurgã
mingi de neînþeles pentru o apã-
rare cãlitã. În mod normal, chiar
trezite din somn la 3 dimineaþa,
fetele de capitalã empatic supra-
numite „tigroaice” nu ar avea
voie sã piardã în campionat cu
nou-promovata Gloria Buzãu ºi
încã la scor: 29-21 (18-9)! Mai
ales cã între timp busuiocul veº-
tejit al unui întreg an competi-
þional fusese dres cât de cât prin
cucerirea Cupei României, ase-
zonatã pe drumul de la Bistriþa
la Bucureºti cu un show de ma-
nele la care pânã ºi Gyor ar fi
rãmas cu gura cãscatã. Dispu-
nând de un buget incomparabil
mai substanþial decât al celor-
lalte competitoare din Liga Flo-
rilor, cu un lot internaþionalizat
dând piept cu „stele” ale Euro-
pei, ea însãºi campioanã conti-
nentalã în 2016, CSM Bucureºti
a capotat lamentabil în „sâmbã-
ta neagrã”, de 4 mai, când par-
cã totul s-a dus pe apa Siriului.
Practic, pentru elevele lui Dra-
gan Djaic, cel mai dezastruos
mandat de antrenor din istoria
clubului, titlul e pierdut. Drama
coechipierelor Cristinei Neagu,
jucãtoarea numãrul 1 a lumii,
este însã ºi drama handbalului
românesc. Nebun sã fii ºi nu
poþi gâlgâi de bucurie la un atât
de cinic amurg al zeilor care

Bomba anului în handbal
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Titlul din Liga Naþionalã de
handbal feminin merge în
proporþie de 99% la Vâlcea,
dupã ce SCM Râmnicu Vâl-
cea a învins în deplasare CSU
Cluj cu 27-17, iar actuala
campioanã, CSM Bucureºti,
a clacat lamentabil la Buzãu,
în faþa nou-promovatei Glo-
ria, scor 21-29.

Meciul decisiv
cu CSM Slatina va
avea loc pe 12 mai

Cu douã etape înaintea fi-
nalului, Vâlcea se desprinde la
trei puncte de urmãritoarea
CSM Bucureºti! Cu o victo-
rie în etapa viitoare, SCM

Râmnicu Vâlcea este matematic
campioanã. Echipa antrenatã de
tehnicianul Florentin Pera pre-
gãteºte marea sãrbãtoare, etapa
viitoare, la meciul cu Slatina.
Victoria cu CSM Slatina ar în-
semna câºtigarea titlului. Unul
pe care vâlcencele îl meritã pe

CLASAMENT
1. SCM Rm. Vâlcea 22 21 0 1 597-482 63
2. CSM Bucureºti 22 20 0 2 650-520 60

PROGRAMUL ULTIMELOR DOUÃ ETAPE
CSM Bucureºti

 SCM Craiova (acasã)
 Baia Mare (deplasare)

Program Vâlcea
 Slatina (acasã)
 Bistriþa (deplasare)

Oficialii clubului vâlcean
au anunþat cã biletele  pen-
tru meciul SCM Rm. Vâlcea
– CSM Slatina (programat
duminicã, 12 mai, ora 17.30)
se pun în vânzare începând

deplin pentru parcursul de
metronom din acest sezon, cu
21 de victorii ºi o singurã în-
frângere. Meciul cu Slatina va
avea loc duminicã, 12 mai, în-
cepând cu ora 17,00, în Sala
Sporturilor „Traian” din Râm-
nicu Vâlcea.

Biletele pentru meciul
SCM Rm. Vâlcea – CSM Slatina

se pun în vânzare din 8 mai
cu data de 8 mai 2019, între
orele 14.00 ºi 18.00, la casele
de bilete de la Sala Sporturilor
„Traian”.

Accesul copiilor se va face
doar pe bazã de bilet!

O persoanã poate achiziþi-
ona maximum 3 bilete!

Preþul unui bilet este de 10
lei! Biletele nu sunt cu locuri!

Accesul în salã se va face
începând cu ora 16.00.
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„Chiriþa în Iaºi” este un spectacol eve-
niment, provocator, care plaseazã cele-
bra piesã a lui Alecsandri în spaþiu ºi timp
nedeterminate, un spectacol în care ne
regãsim acum, în contemporaneitate.
Spectacolul, recenta premierã a Teatru-
lui „Colibri” Craiova, revine pe scenã
vineri, 10 mai 2019, la ora 19:00.

„Chiriþa în Iaºi”, dupã Vasile Alec-
sandri, este un spectacol în regia lui Bec-
zásy Balázs Áron, cu scenografia sem-
natã de Judit Dobre-Kóthay, asistent sce-
nografie Gyopár Papp, muzica Bakk-
Dávid László.

În distribuþie regãsim actorii: Alla Ce-
botari (Cucoana Chiriþa), Mugur Prisã-
caru (Grigori Bârzoi, soþul Chiriþei; sãr-

B
iblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” gãzduieºte joi
- 9 mai 2019, începând cu ora

14:00, în sala „Acad. Dinu C. Giures-
cu”, acþiunea cu titlul „Asta-i muzica ce-
mi place - Carol I, domnul României”.
Activitatea este organizatã de Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti” ºi ‘coala Gim-
nazialã „Nicolae Romanescu” prin pro-
fesorii Claudia Balaci, Melania Iacob-
Calcinovsky, Traudia Chiripuº ºi Stelia-
na Gecãlã.

Obiectivul acþiunii constã în marcarea
celor 142 de ani trecuþi de la momentul
votãrii independenþei statale a României
în cadrul celor douã corpuri legislative,
prin prezentãri ºi activitãþi cu caracter
educativ. Independenþa naþionalã a Româ-
niei a fost votatã în 9 mai 1877, fiind pro-
clamatã de domnitorul Carol I o zi mai
târziu, în 10 mai 1877, ocazie cu care a
fost instituitã ºi decoraþia „Steaua Româ-
niei”. La acþiune participã mai multe cla-
se de elevi de la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”, respectiv ‘coala Gimnazialã
„Nicolae Romanescu” din Craiova.

darul Cuculeþ), Alis Ianoº (Calipsiþa, fii-
ca lor), Geo Dinescu (Aristiþa, fiica lor),
Daniel Mirea (Pungescu, coþcar bucureº-
tean), Emanuel Popescu (Bondici, coþ-
car ieºean), Cosmin Dolea (Guliþã, Ar-
lechin), Adriana Ioncu (vãduva Afin),
Oana Stancu (Luluþa, fiica vãduvei Afin,
Arlechin), Ionica Dobrescu (Ioana þigan-
ca), Marin Fagu (muzicant), Robert Io-
van (muzicant).

Spectacolul este recomandat persoa-
nelor cu vârsta peste 10 ani.

Biletele pentru spectacol se pot pro-
cura de la Agenþia Teatrului „Colibri”,
de luni pânã sâmbãtã, între orele 10:00
ºi 19:00, iar duminica în intervalul 10:00
- 13:00.

Încã o odraslã
la Ministerul Tineretului
ºi Sportului

Primim o completare la materia-
lul „Fii de primari vâlceni unºi în
Ministerul Tineretului ºi Sportului.”
Spune lumea cã actualul ministru,
vâlceanul Bogdan Matei, a „trans-
lat-o” la ministerul cu pricina ºi pe
fiica primarului din Mãdulari, alã-
turi de fiii primarilor din Slãtioara
ºi Fãrtãþeºti. Ce sport se practicã
uneori la Ministerul Sportului! Dar
vorba aia, sã dãm o ºansã tineretu-
lui!

A cumpãrat...
n-a cumpãrat...

Întrebare: Domnul ªtefan Vuza
care a cumpãrat principalele active
ale combinatului Oltchim, a cum-
pãrat ºi numele combinatului? Cã

dacã nu l-a cumpãrat ºi doar se fo-
loseºte de brand, e nasoalã treaba!

Mai-marii ProRomânia
„descalecã” la Vâlcea

Miercuri, 8 mai, liderii ProRo-
mânia, Victor Ponta, Mihai Tudo-
se ºi Daniel Constantin, vin la Vâl-
cea în campanie electoralã pentru
”europarlamentare”. Domnii de
mai sus vor vizita Spitalul Judeþean
Vâlcea, reabilitat parþial cu fonduri
europene în timpul guverului Pon-
ta, o firmã privatã care activeazã
în Râmnicu Vâlcea ºi în Drãgãºani,
ºi vor avea o întâlnire cu niºte li-
deri sindicali. Ponta a fost bun prie-
ten cu actualul preºedinte al PSD
Vâlcea ºi preºedinte al CJ Vâlcea,
Constantin Rãdulescu. Interesant
de vãzut dacã vor da ochii sau ºi-i
vor da peste cap!
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„Asta-i muzica ce-mi place –
Carol I, domnul României”,

la Biblioteca „Aman”

Spectacolul „Chiriþa în Iaºi”,
pe scena Teatrului „Colibri”

VVVVVineri - 1ineri - 1ineri - 1ineri - 1ineri - 10 mai0 mai0 mai0 mai0 mai


	indiscret 01.pdf
	indiscret 02.pdf
	indiscret 03.pdf
	indiscret 04.pdf
	indiscret 05.pdf
	indiscret 06.pdf
	indiscret 07.pdf
	indiscret 08.pdf
	indiscret 09.pdf
	indiscret 10.pdf
	indiscret 11.pdf
	indiscret 12.pdf
	indiscret 13.pdf
	indiscret 14.pdf
	indiscret 15.pdf
	indiscret 16.pdf

