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Celebrul Canal Siret-Bărăgan care ar trebui să facă legătura între jude�ul Vrancea și jude�ul Ialomi�a, pe o distan�ă de aproape două sute de kilometri
a devenit principala armă poli�că pentru fiecare guvern care s-a perindat pe la conducerea �ării. S-au tăiat zeci de panglici, au curs (...)
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apare în fiecare luni
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Este a șasea oară când Primăria Focșani
eliberează un cer�ficat de urbanism pen-
tru efectuarea de lucrări la un imobil aflat
în proprietatea Consiliului Jude�ean
Vrancea. Locuin�ă de protocol până acum
aproxima�v 13 ani, clădirea situată pe stra-
da Dimitrie Cantemier 25, chiar lângă
Hotelul Vrancea, este de prin 2012 în plan
de a fi amenajată sau ex�nsă. Aceasta în
condi�iile în care clădirea, despre care se
spune că l-ar fi găzduit cândva chiar pe
Nicolae Ceaușescu, a fost construită în doar
4 ani, între 1979 – 1983.  Vremurile de pro-
tocol sunt însă apuse, iar din 2007 des�-
naţia clădirii a fost schimbată prin hotărâre
de Consiliu Judeţean în birou de relaţii ex-
terne şi dezvoltare regională. Însă nici
pomeneală de rela�ii externe sau vreo dez-
voltare în acel spa�iu, deși în decursul anilor
s-a mai discutat despre soarta clădirii. Zilele
trecute, primăria a eliberat un cer�ficat de
urbanism pentru „Reabilitare/ Amenajare
spa�iu Birou rela�i externe și dezvoltare
regională”, la solicitarea lui Marian Oprișan,
reprezentant UAT Jude�ul Vrancea. După
cum spuneam, nu pentru prima oară. În
iunie 2012, CJ Vrancea – prin președinte
Marian Oprișan, ob�inea un cer�ficat de
urbanism pentru„amenajare spa�iu pen-
tru birouri rela�ii externe și dezvoltare re-
gională”. Ulterior, în aprilie 2014 și iunie
2016 sunt eliberate din nou cer�ficate de
urbanism pentru ex�nderea și modern-
izarea clădirii, pentru ca în 2017, tot iunie,
să apară un document similar, pentru „ex-
�ndere și modernizare birou rela�ii externe
și dezvoltare regională în vederea
func�ionării biroului de rela�ii interne și in-
terna�ional”. 

În noiembrie 2017 pe site-ul Agen�iei
pentru Protec�ia Mediului era publicat un
proiect din care aflăm și ce lucrări erau pro-
gramate: „se vor realiza: lucrări de inter-
ven�ie asupra cladirii existente: îm-
bunătă�irea protec�iei termice la nivelul
pere�ilor exteriori ai clădirii prin montarea
unui strat termoizolant, înlocuirea în în-
tregime a tâmplăriei interioare... exte-
rioare cu tâmplărie nouă din PVC, refac-
erea pardoselilor calde și reci, înlocuirea
șarpantei existente, înlocuirea învelitorii
existente cu învelitoare din tablă zincată,
înlocuirea în totalitate a jgheaburilor și
burlanelor, se va realiza o scară metalică.
Construirea unei ex�nderi cu regim de
înăl�ime P+1E, pe laturile de sud și vest ale
clădirii existente”. As�el, urma ca suprafa�a
construită desfășurata existentă plus cea pro-
pusă să ajungă de la 372 mp la 590,12 mp.

Lucrările nu s-au efectuat, iar trei ani
mai târziu s-a ajuns la concluzia că imobilul
trebuie, cu adevărat, reabilitat și amena-
jat. În mai anul acesta, consilierii jude�eni
au dezbătut (nu pentru prima oară) soar-
ta clădirii, aprobând nota conceptuală și
tema de proiectare pentru obiec�vul de
inves��ii „Amenajare spa�iu Birou rela�ii
externe și dezvoltare regională, Mu-
nicipiului Focșani, jude�ul Vrancea”, iar pe
pe 15 iunie, CJ a încredin�at direct pe SEAP
o lucrare pentru întocmirea documen-
ta�iilor tehnice pentru reabilitarea imo-
bilului, adică un studiu de fezabilitate în val-
oare de 43.000 de lei. De ce este nevoie

de această sumă aflăm ul�ma oară pe 28
mai, la ședin�a CJ Vrancea, când a fost apro-
bată tema de proiectare pentru amena-
jarea spa�iului respec�v: „pe baza acestei
exper�ze tehnice urmează a se aproba de-
cizia de interven�ie și de a se con�nua ac�i-
unea pentru reducerea riscului seismic,
corelat cu lucrările necesare a fi realizate
pentru îmbunătă�irea func�ională a aces-
tui obiec�v”. Tot din „mapa” de la acea
dată aflăm că obiec�vul propus poate fi în-
cadrat lejer în Strategia de Dezvoltare a
Jude�ului (2014 - 2020).

„Imobilul P+1, în suprafa�ă de 122 mp,
suprafa�ă construită desfășurată 244
mp... a fost construit în perioada 1979-
1983 din funda�ii con�nue �p grinzi
pere�i. Suprastructura clădirii este alcă-
tuită din cadre de beton armat, planșeele
peste parter și etajul 1 sunt realizate din

beton armat. Acoperișul este de �p
șarpantă din lemn cu învelitoare din
tablă. Asupra clădirii s-a intervenit în 2013
în vederea amenajării și reabilitării în acest
sens fiind executate par�ial lucrări de des-
facere a pere�ilor și pardoselilor. Având
în vedere aceste aspecte, se impune con-
�nuarea lucrărilor la acest obiec�v de in-
ves��ii... Spa�iile din incinta imobilului și
gradul de degradare al acestora nu oferă
posibilitatea func�ionării la capacitatea
normală în vederea amenajării unor
spa�ii de birouri, fiind necesară modern-
izarea și îmbunătă�irea condi�iilor. �inând
cont de faptul că asupra clădirii nu s-a mai
intervenit considerabil din anul 2013,
clădirea fiind nefunc�ionaă, impactul
nega�v previzionat în cazul nerealizării
obiec�vului de inves��ii ar conduce la
degradarea imobilului și la neu�lizarea
acestuia conform inves��iei propuse”, se
arată în raport. 

Tot aici se dau și câteva detalii succinte
despre ce se va întâmpla în viitorul mai mult
sau mai pu�in apropiat:„pentru realizarea

încăperilor necesare se vor face demolări
par�iale la interior și recompar�mentări,
fără a se afecta structura de rezisten�ă a
clădirii existente, nu înainte de a se real-
iza o exper�ză tehnică. În acest sens prop-
une execu�ia de lucrări precum, dar fără
a se limita la: modernizare, reabilitare, re-
compar�mentare; înlocuirea tâmplăriei
interioare și exterioare; montare instala�ii
și obiecte sanitare și de încălzire, ame-
najarea suprafe�elor pietonale și a spa�i-
ilor verzi, racordare u�lită�i”, iar lista
con�nuă. Ei bine, dacă se vor face toate cele
de mai sus, se es�mează că durata min-
imă de func�ionare a clădirii va fi cuprin-
să între 40 și 60 de ani. Necesitatea unei
exper�ze se explică simplu: din 2018 și
până în prezent, ac�vitatea seismică în
jude� a fost un pic îngrijorătoare și e posi-
bil să fi afectat structura clădirii: un
cutremur de 5,8 grade  pe 28 octombrie
2018, unul de 4,5 pe 3 septembrie 2019
și două anul acesta: 5,4 pe 31 ianuarie și
5 pe 20 aprilie.

� Nicoleta CRISTEA
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Servicii pentru seniori 

Cei peste 22.000 de mii de seniori
focșăneni au acces greoi la servicii med-
icale furnizate în principal prin cele 2 spi-
tale din oraș. Ambele spitale și serviciile
ambulatorii au nevoie de modernizări am-
ple precum și de reînno–irea echipa-

mentelor. 
Cozile la cabinete sunt greu de su-

portat, iar contextul de distan�are socială
impus de pandemie face și mai riscantă
așteptarea pe holurile uni tă�ilor ambu-
latorii sau ale spitalelor. Seniorii noștri au
nevoie de servicii adaptate, care să le îm-
bunătă�ească via�a. În acest sens, Alian�a

USR PLUS propune pentru Focșani: 
• Implementarea unui sistem de

monitorizare a stării de sănătate a vârst-
nicilor singuri și de alertă a serviciilor pub-
lice de prim-ajutor și ambulan�a socială
(bră�ară cu sistem de alertă medicală);

• Organizarea unui serviciu mobil de
consulta�ii medicale de specialitate pen-
tru seniorii greu deplasabili sau cu risc;

• linie verde de telefon pentru a fi în
permanen�ă alături de bunicii noștri; 

• 4 centre sociale de petrecere a �m-
pului liber și socializare pentru seniori. Pe
perioada în care amenin�area COVID 19
va fi încă în vigoare, centrele vor func�iona
cu  maxi mă precau�ie, în condi�iile de
igienă foarte strictă. Centrele vor fi dotate
cu echipamente și conectate la internet
as�el încât să facilităm comunicarea cu
copiii, rudele și prietenii pleca�i din
Focșani. 

Solu�ii pentru familiile �nere cu copii

De la Revolu�ie, Focșaniul a înregistrat
o scădere a numă rului de nașteri cu
aproape 75%. Tinerii trebuie încuraja�i să
rămână în orașul nostru și să se ș�e spri-

jini�i dacă se decid să își întemeieze
familii și să-și îngrijească copiii aici. Prop-
unerile Alian�ei USR PLUS pentru Focșani
sunt: 

• Suplimentarea numărului de locuri
în creșe și înfiin�area de unită�i noi aco-
lo unde este nevoie; 

• Înfiin�area a minim 2 creșe de în-
treprindere în pro ximitatea angajato-
rilor as�el încât să permită mamelor
care se întorc la muncă mai devreme de
împlinirea celor 2-3 ani de concediu de
creștere a copilului să alăpteze sugarii pe
perioada zilei;

• Înfiin�area unui sistem de ”mame
de zi” în care mamele care și-au propus
să stea acasă pentru a-și îngriji propriii copii
să poată organiza servicii de îngrijire
pentru încă 2 -3 copii cu vârste până la 3
ani la domiciliu, as�el încât să permită al-
tor mame să se întoarcă mai repede în
câmpul muncii. 

• ”Trusoul pentru nou-născu�i” -
program pentru familiile vulnerabile,
asigurându-le un minim necesar creșterii
și îngrijirii copilului în primul trimestru de
viaţă, igiena, dar și securitatea acestuia.

Singurul candidat independent la
Primăria Focșani, Liviu Macovei, con-
stată cu amărăciune că la trei decenii
scurse de la evenimentele din 1989,
orașul de pe Milcov nu numai că nu a
reușit să se dezvolte, așa cum cetă�enii
au sperat încă de la început, dar a sufer-
it un regres vizibil. Pentru această in-
volu�ie, Liviu Macovei este de părere
că vina o poartă to�i cei care au de�in-
ut controlul asupra administra�iei pub-
lice de 30 de ani încoace, fie ei de stân-
ga sau de dreapta, de putere ori opoz-
i�ie. În opinia sa, la alegerile din toam-
nă, cetă�enii au șansă să opteze pen-
tru cineva neînregimentat poli�c care
își dorește cu adevărat o schimbarea
benefică în istoria viitoare a Focșaniu-
lui.

“La mai bine de treizeci de ani de
la Revolu�ie, Focșaniul, un oraș de o
mare însemnătate în istoria României,
este în situa�ia de a deveni o localitate
slab dezvoltată, chiar și după stan-
dardele româneș�. O industrie
aproape inexistentă, infrastructură
la pământ, spa�ii verzi mult sub me-
die. La noi, facilită�ile specifice oricărui
oraș modern par a fi dintr-o altălume.
Eliminând cauzele externe, căci nu a

venit nimeni cu tancurile în Pia�aUnirii,
singurul mo�v pentru starea în care ne
aflăm nu poate fi legat decât de per-
soanele care au condus și administrat
orașul. Altă explica�ie logică, mie,
unul, îmi este greu să iden�fic. De
treizeci de ani, acest oraș a avut la câr-
mă doar o mână de oameni, o clică re-
strânsă din PSD. Nu este de mirare că
în situa�ia noastră se află multe alte
orașe din Moldova aflate sub con-
ducerea PSD. Spre compara�ie, orașele
care setează standardele în materie de
dezvoltare se află în centrul și vestul
�ării și au fost administrate cu
precădere de oameni din alte par�de.

Nu vreau să acuz aici pe cineva, dar
nici nu pot să nu spun răspicat că
această situa�ie a fost generată într-
o oarecare măsură și de cei care au
reprezentat opozi�ia în Focșani, de-a
lungul acestei perioade. A incapacită�ii
acestora de a prezenta solu�ii coerente
și credibile pentru a convinge focșă-
nenii să-i gireze la vot. O altă cauză
este că, din mo�ve mai pu�in în�elese
de mine, cei care au făcut opozi�ie
PSD-ului din Focșani au fost mai
mereu fragmenta�i. Fie că a fost vor-
ba de interese mărunte, orgolii sau

chiar lipsă de interes. Pu�in peste
douăluni, la alegerile locale din toam-
nă, avem oportunitatea să schim-
băm direc�ia. Avem șansa de a pune
bazele unei reconstruc�ii în Focșani. La

mai bine de treizeci de ani de la Rev-
olu�ie avem oportunitatea unică să
producem o mică revolu�ie în orașul
în care a avut loc Mica Unire. Să n-o
ratăm!”.

Corina Atanasiu: Focșani, oraș prietenos cu viața, oraș prosper, oraș bine organizat
Vreau să fac din Focșani un oraș prietenos cu via�a, atât pentru �neri cât și pentru vârstnici

Consilierii propuși de Alian�a USR PLUS pentru CL Focşani:

• Alexandra Tătaru
• Corina Atanasiu
• Stroie Mirela
• Petruţ Lupu
•Ungureanu Olivia-Alexandra
• Florin Purluca
• Nicu Bogdan
• Dan Manole

• Ion Gurguiatu
• Bogdan Haineala
• Stroie Gheorghe
• Theodor Istrate
• Cornel Norocea
• Paraipan Dorin-Liviu
• Petru Pletea
• Ponea Maria

Liviu Macovei: „La alegerile din toamnă avem oportunitatea
istorică de a produce o mică revoluție în orașul Micii Uniri!”
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După jumătate de an în care comuna
Poiana Cristei, o localitate care numără
2.650 de locuitori după ul�mul recen-
sământ efectuat în 2011, a rămas fără
medic de familie, administra�ia locală
scoate la licita�ie singurul cabinet medical
pus la dispozi�ie pentru oamenii locului din
cele 8 așezări: Dealu Cucului, Dumbrava,
Mahriu, Odobasca, Petreanu, Podu Lacu-
lui, Poiana Cristei și Târâtu. Așadar, �mp
de 6 luni, localnicii au fost nevoi�i să se de-
scurce cum poate fiecare și să-și găsească
un cadru medical în afara comunită�ii
pentru a merge chiar și la un simplu con-
sult. Edilul comunei spune că Poiana
Cristei nu s-a mai confruntat cu o aseme-
nea probleme de foarte mul�i ani însă
acum se fac toate eforturile pentru read-
ucerea unui medic în sânul comunită�ii.
Conform legii, primăria este obligată să or-
ganizeze o licita�ie, cu toată birocra�ia ce
decurge din această procedură. Momen-
tan, deși mai multe cadre medicale s-au
interesat verbal de oportunită�ile unui post
în Poiana Cristei, doar un singur doctor a
înaintat o cerere scrisă în acest sens,
arătându-și disponiblitatea de a prelua pa-
cien�ii. Șeful administra�iei publice lo-
cale este gata ca, alături de ceilal�i mem-
bri ai comunită�ii, să-l ajute pe viitorul
medic să rămână în comună, adică să-i
plătească chiria iar pe viitor să găsească
chiar un teren pe care acesta să-și poată
construi, de ce nu, o casă.

„Noul Cod Administra�v spune că
aceste cabinete pot fi scoase la licita�ie
dacă există fie și o singură cerere, deci nu
mai putem să-l dăm prin încredin�are di-
rectă, mai ales că noi nu avem medic de
familie. Deocamdată avem o sigură so-
licitare scrisă, deși s-au interesat mai
mul�i, de la un medic din Focșani. În prin-
cipiu mersul este următorul: se ia cabi-
netul și se preiau pacien�ii. Așa cum am
spus, de 6 luni noi nu mai avem medic iar
pacien�ii au plecat pe unde au putut să
găsească doctori, chiar și în Focșani.
Probabil că noul medic va face naveta o

perioadă însă noi suntem dispuși să-l
ajutăm cum putem ca să-l convingem să
rămână în comună. Deocamdată cea
mai mare greutate o avem cu legisla�ia
care nu ne mai permite să dăm cabine-
tul direct, ne obligă cu licita�ie, caiet de
sarcini, evaluare și altele. Revenind, am
zis că suntem dispuși să-l ajutăm pe
medic. Cum în cabinet nu se poate locui,
noi suntem dispuși să-i achităm chiria
pentru locuin�ă în comună iar pentru vi-
itor chiar să căutăm un teren pe care să
poată construi o casă, să-l ajutăm cu
lemne, să asigurăm cură�enia și alte ser-
vicii pe care le poate oferi comunitatea”,
ne-a spus primarul Vlad Petruș. 

Edilul mai spune că în cei 40 de ani de
când lucrează în administra�ie cu o așa
problemă nu s-a mai întâlnit. Oamenii
așteaptă ca el să rezolve toate prob-
lemele comunită�ii, cum de al�el este și
firesc, inclusiv aducerea unui medic în co-
mună, ceea ce este un lucru care îl cam de-
pășește. Cu toate acestea, a făcut de-
mersuri peste tot și rezultatul a fost cel
așteptat. Fostul medic a stat în comunitate
�mp de 25 de ani, vreme în care a ajuns
să-i cunoască îndeaproape pe oamenii

locului și problemele lor de sănătate. Cât
despre cabinetul scos la licita�ie, acesta are
o istorie aparte. Clădirea a fost construită
în urmă cu 10 ani, în baza unui partener-
iat între administra�ia locală și ambasada
Statelor Unite ale Americii la Bucureș�.
Clădirea este modernă, amplasată chiar în
centrul comunei și este u�lată cu tot ce-
i trebuie pentru un act medical de calitate,
inclusiv centrală proprie. Singurul deza-
vantaj îl cons�tuie faptul că nu se poate
locui acolo dar, așa cum am amin�t mai
devreme, primarul este gata să rezolve și
acest impediment.

„În comună avem în jur de 3.000 de
cetă�eni, medicul anterior, cel care a
plecat, avea 2.000 de asigura�i. În pe-
rioada asta de jumătate de an în care nu
am avut doctor de familie a fost foarte
greu. Eu muncesc de 40 de ani în ad-
ministra�ie și vă spun că nu am avut o
problemă mai mare decât asta. Oamenii
sunt învă�a�i ca primarul să le rezolve pe
toate iar noi am făcut demersuri peste
tot, am scris la toate ins�tu�iile statului
și am găsit deschidere, nu pot să spun că
nu, dovadă că am ajuns să putem închiria
cabinetul. Medicul anterior a stat 25 de

ani în comună, prac�c a crescut odată cu
noi, iar de la 1 ianuarie a plecat la o clin-
ică privată din Bucureș�. Vă spun, avea
o rela�ie extraordinară cu oamenii...
dacă a stat 25 de ani în comună, unora le-
a dat și cer�ficate prenup�iale. Noi atât
ne dorim, măcar să vină aici un medic, că
de la Focșani și până la Poiana Cristei sunt
25 de kilometri, drumul e bun, se circulă
bine. Cabinetul are tot ce-i trebuie, este
construit prin 2010 în urma unui partene-
riat între primărie și ambasada USA,
este cochet, amplasat în centrul localită�ii,
cu încălzirea pe �mp de iarnă nu-i prob-
lemă, există centrală iar apă vine de la un
pu�. Ce mai, îndeplinește toate condi�i-
ile. De al�el, a fost autorizat tot �mpul
de DSP”, ne-a mai spus edilul Vlad Petruș.
Zilele acestea la cabinetul medical din
Poiana Cristei este forfotă mare. Clădirea
a intrat  în cură�enie generală. Se spală, se
văruiește, se dă cu vopsea. Toată su-
flarea comunită�ii așteaptă cu nerăbdare
noul medic.

Administra�ia locală a orașului Odobeș�
are în vedere implementarea unui nou proiect
cu fonduri europene a cărui valoare se ridică
la aproxima�v 1,5 milioane de euro. De data
aceasta este vorba de ceva cu totul inedit, am
putea spune chiar unic la nivelul jude�ului
Vrancea, și anume înfiin�area unei tabere de
arheologie pe Dealul Șarba Odobeș�. Acolo va
fi ridicată de la zero o clădire cu 30 de locuri
de cazare, prevăzută cu o sală de conferin�e
și una de mese, bucătărie și grup sanitar. În
cadrul aceluiași proiect va fi amenajat un punct
de belvedere pe Dealul Șarba unde, datorită
pozi�iei, există o panoramă de o rară fru-
muse�e. Din acel punct se poate admira în toată
splendoarea Valea Milcovului și cea a Putnei,
privitorul având posibilitatea de a cuprinde cu
privirea până la Adjud și dincolo de Focșani. Nu
a fost uitat nici drumul de acces până la loca�ie,
acesta urmând să fie refăcut și modernizat. 

Locuri încărcate de istorie

Nu întâmplător tabăra de arheologie va
fi amplasată în apropierea platoului unde se
găsesc siturile Cetă�uia și Antoniu. Pe lângă ves-
�giile rămase din Primul Război Mondial,
Odobeș�ul aflându-se sub ocupa�ie germană
�mp de doi ani, acolo există o necropolă din
perioada neoli�că, așa cum au datat-o spe-
cialiș�i din cadrul Muzeului Vrancei. Dar din-
colo de toate acestea, Dealul Șarba pare să as-
cundă un alt secret. Potrivit unor cronici și
opiniei unor specialiș�, aici s-ar afla îngropate
ruinele legendarei Cetă�i Crăciuna. Aceasta ar
fi fost construită, după unii, în secolul al XV-lea

de Radu cel Frumos, fratele vitreg al lui Vlad
�epeș, și cucerită în 1482 de Ștefan cel Mare
de la Basarab al IV-lea �epeluș, atunci când
marele domnitor a și înglobat �ara Vrancei în
Moldova, stabilind grani�a dintre cele două
principate pe râul Milcov. Oamenii locului și
chiar administra�ia publică locală spun că de
câte ori plouă toren�ial iar pământul este spălat
de ape, aici apar din negura veacurilor frag-
mente de ceramică, oase și felurite obiecte de
metal.

„Vom reface drumul de acces către
Dealul Șarba, acolo unde există un platou
foarte frumos, chiar înainte de intrarea în sit-
ul Cetă�uia și Antoniu, unde se găsesc ves�giile
Cetă�ii Crăciuna. Tocmai pentru a putea găsi
urme ale acestei cetă�i, parcă desprinsă din
poveș�le cavalereș�, în siturile din apropiere
vom face tabăra de arheologie. Este o zonă
încărcată de istorie întrucât în același loc au
fost tranșeele de apărare din Primul Război

Mondial. Există valuri de apărare din perioada
respec�vă. De asemenea, mai avem o
necropolă, credem noi din perioada ne-
oli�că, așa cum am în�eles în urma discu�i-
ilor purtate cu specialiș�i. Aici, pe Dealul Șar-
ba, de fiecare dată când au loc ploi toren�iale,
apa angrenează can�tă�i de pământ iar aco-
lo unde se erodează solul apar tot felul de ves-
�gii arheologice, fragmente de ceramică ori
diverse obiecte. Cred că un șan�er arheologic
și amplasarea unei tabere de arheologie în lo-
ca�ia respec�vă ar fi extraordinar de impor-
tante pentru zona noastră”, ne-a spus pri-
marul orașului Odobeș�, Daniel Nicolaș.

Parteneriat cu Facultatea de Istorie și un
Muzeu al Iden�tă�ii Orașului Odobeș�

Proiectul nu se oprește aici. Primăria
Odobeș� are în vedere ini�ierea unui partene-
riat cu Sec�ia de arheologie a Facultă�ii de Is-
torie din cadrul Universită�ii Bucureș�, as�el
încât studen�ii, înso�i�i de profesori, să vină

în zonă pentru a face prac�că și efectua săpă-
turi arheologice. Mai mult decât atât,
obiectele găsite în siturile din punctele An-
toniu și Cetă�uia ar urma să fie expuse într-
un Muzeu al Iden�tă�ii Orașului Odobeș� care
va cuprinde, de asemenea, și alte obiecte cu
încărcătură istorică ce vor fi donate de
familiile din localitate. Pe lângă studen�i, ad-
ministra�ia locală își propune ca în această
tabară să vină și copiii cercului de arheologie
din cadrul Palatului Copiilor Odobeș�.

„Vrem un parteneriat cu Sec�ia de arhe-
ologie din cadrul Facultă�ii de Istorie a Uni-
versită�ii Bucureș� tocmai pentru a aduce stu-
den�ii într-o zonă unde să poată face prac�că,
într-un sit arheologic adevărat. Aceasta este
și ideea realizării unei tabere de arheologie
pentru perioada de vară, nu numai pentru stu-
den�i ci și pentru profesorii și elevii din
Odobeș�. În cadrul Palatului Copiilor vom în-
fiin�a Cercul de arheologie, cu profesorii de
geografie din oraș și ei vor fi bineveni�i în
tabără. Ideea este că tot ceea ce putem scoate
la lumină să expunem într-un muzeu, acolo
unde își vor găsi locul atât obiectele de-
scoperite în punctele Antoniu și Cetă�uia cât
și alte ves�gii ale iden�tă�ii orașului Odobeș�.
Vom face o colectă publică de exponate de
la persoane private, pentru că foarte mul�i
cetă�eni și-au exprimat dorin�a de a dona
bunuri moștenite în familie, din moși strămoși.
Avem și documente foarte vechi, din secolul
al XVII-lea și multe alte lucruri pecare le pregă-
�m pentru Muzeul Iden�tă�ii Orașului
Odobeș�”, ne-a mai explicat edilul Daniel Nico-
laș. (L.B.)

� Lucian BĂLĂRIE

După jumătate de an fără medic în localitate, toată suflarea
din Poiana Cristei așteaptă acum un nou doctor în comună

Proiect inedit al administrației publice din Odobești: o tabără arheologică pentru descoperirea ruinelor legendarei Cetăți Crăciuna
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Guvernul României a aprobat, în
ședin�a de astăzi, 9 iulie, alocarea a
327.278.000 de lei din Fondul de in-
terven�ie la dispoziţia Guvernului, pre-
văzut în bugetul de stat pe anul 2020,
pentru unele unităţi administra�v-ter-
itoriale afectate de calamităţi naturale. 

As�el, vor fi alocate fonduri pentru
jude�ele: Arad, Bihor, Botoșani, Brașov,
Buzău, Constan�a, Covasna, Dâmbovi�a,
Gala�i, Giurgiu, Gorj, Hunedoara,
Harghita, Mehedin�i, Olt, Prahova,
Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui,
Vâlcea și Vrancea. 

„Creşterile semnifica�ve de
niveluri şi debite pe unele cursuri de
apă din cauza ploilor torenţiale, din ul-
�mele săptămâni, au produs inundaţii

devastatoare pentru multe dintre lo-
calită�ile din �ară și era nevoie urgen-
tă de alocarea de bani pentru ca oa-
menii păgubi�i să poată reveni la nor-
mal cât mai curând posibil. Guvernul

României a ac�ionat prompt și banii
vor ajunge imediat la autorită�ile lo-
cale pentru refacerea infrastructurii
afectate”, a declarat Ion Ștefan, min-
istrul lucrărilor publice, dezvoltării și ad-
ministra�iei. 

Fondurile au fost alocate în baza
evaluărilor făcute de către autorită�ile
administra�iei publice locale, Inspec-
toratele pentru Situaţii de Urgenţă şi de
către Ins�tuţiile Prefectului din cele 23
de jude�e, unde au avut loc inundaţii și
alunecări de teren, fiind afectate in-
frastructura hidrotehnică, terasa-
mentele, malurile de apărare, structura
drumurilor jude�ene ori comunale,
podurile, pode�ele, digurile și pun�ile
pietonale.

Al treilea stomatolog ajuns în Consiliul de Ad-
ministra�ie al Spitalului Jude�ean „Sfântul Pan-
telimon” Focșani este un „new entry” în via�a
publică. Numele lui Constan�n Gavriloiu nu este
foarte cunoscut, deși în 2017 acesta a fost ales
vicepreședinte PNL Focșani, alături de cel care
îi este acum coleg în CA-ul spitalului, stomato-
logul Dragoș Cozma. De al�el, ambii s-au înscris
în toamna anului 2018 în cursa internă pentru
nominalizarea candidatului PNL la Primăria
Focșani, la alegerile locale din 2020. Însă nici acum
nu se ș�e exact cine va candida în toamnă, im-
plicit cine a câș�gat încrederea colegilor, deși era
vorba atunci că în doar câteva luni se va decide
cine va lupta de la liberali. Acum, Constan�n
Gavriloiu, în vârstă de 44 de ani, este una din-
tre cele mai bune variante alese de Ministerul
Sănătă�ii pentru o reprezentare în Consiliul de
Administra�ie al celui mai mare spital din
Vrancea și, odată cu numirea sa în forul de con-
ducere, to�i pot afla ce ac�vitate relevantă are
acesta în spate. Se ș�e că a studiat la Universi-
tatea de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa” Iași,
însă ac�vitatea sa de medic den�st în anul 2019
ar putea fi legată doar de faptul că de�ine ac�i-
uni la două societă�i care au ca obiect de ac�v-
itate serviciile stomatologice, pentru că în plan
financiar lucrurile nu sunt tocmai ...conclu-
dente. Potrivit declara�iei de avere completate
pe 9 mar�e anul acesta, medicul Gavriloiu are

zero venituri din salarii pe anul fiscal anterior, zero
venituri din ac�vită�i independente și aceleași câș-
�guri la toate rubricile de acest �p. 

Însă, chiar dacă nu a avut noroc la încasări
în 2019, medicul stomatolog care decide îm-
preună cu colegii săi în CA-ul spitalului a avut suc-
ces cu proprietă�ile imobiliare. În declara�ia sa de
avere apar nu mai pu�in de patru terenuri - două
extravilane în 
ifeș� și Panciu, ob�inute prin don-
a�ie în 2018, an în care a cumpărat jumătate din
892 metri pătra�i de teren intravilan în Focșani,
precum și un alt teren intravilan în municipiu,
ob�inut în 2019 prin„cumpărare, partaj”.  Mai
are Constan�n Gavriloiu și două spa�ii comer-
ciale în Focșani (unul ob�inut în 2012 la partaj,
iar al doilea construit anul trecut), precum și jumă-
tate dintr-o casă cumpărată în 2018, în municipiu. 

În rest, declara�ia de avere e goală până la
un punct:„plasamente, inves��ii directe și îm-
prumuturi acordate”: aici men�ionează că are
ac�iuni la societatea Imhotep SRL, în  va loare de

200 de lei, societate care totodată apare ca fi-
ind împrumutată „în nume personal”cu 85.000
lei. O sumă colosală în compara�ie cu veniturile
declarate apare ca fiind împrumutată unei alte
societă�i, Imhotel SRL, anume 13.000 euro.
Însă, cum nu reiese că Imhotel SRL ar fi înregis-
trată undeva, este posibil să fie doar o greșeală
de tastare, iar miile de euro să fi plecat tot către
Imhotep. Și, dacă tot am ajuns la Imhotep, ar fi
de men�ionat că societatea are ceva vechime,
fiind înfiin�ată în 2004. Ba chiar are o marcă în-
registrată 

Nu și noroc, dacă ne uităm pe datele fi-
nanciare ale societă�ii cu doi ac�ionari – Constan�n
Gavriloiu și Irina Gavriloiu: în 2019 a avut 2 an-
gaja�i și la o cifra de afaceri de 25.323 lei, profi-
tul net a fost – (minus) 7.021 lei, în �mp ce da-
toriile apar ca fiind în sumă de 41.157. A avut și
vremuri mai proaste societatea, prin 2011, deși
numele pe care îl poartă e al unei persoane de
succes – dacă ne putem permite să spunem așa.

Dacă numele vă pare cunoscut și încă nu a�i văzut
filmul Mumia sau nu a�i dat o căutare pe
Google, afla�i că despre Imhotep se spune că ar
fi fost arhitectul regelui egiptean Djeser/Jos-
er(Zoser) și a construit prima piramidă în trepte
la Saqqara/Sakkarah. Și Imhotep făcea cumul de
func�ii, fiind în același �mp – pe lângă arhitect
– și inginer constructor, poet, astronom, precum
și medic. Nu oricum: potrivit Wikipedia, Imhotep
a rămas în istorie drept primul arhitect și ingin-
er din lume, pionier al medicinei, poet și astrolog,
fiind considerat primul geniu al planetei. Însă în
ciuda calită�ilor sale „este descris ca un om mod-
est, înfă�ișat cel mai adesea ca un scrib așezat
pe un scaun simplu, fără bijuterii sau haine
somptuoase, �inând un papirus pe genunchi”.
Prac�c, nici Imhotep nu visa la bogă�ii. Trecând
de la Imhotep geniul la Imhotep persoană juridică,
societatea are sediul în Focșani, pe strada
Leopoldina Bălănu�ă 8,bloc 8, scara 1, apartament
3, acolo unde „locuiește” și cea de-a doua firmă
de�inută de Constan�n Gavriloiu: Hesi-Re Den-
tal. Hesi-Re Dental nu spune prea multe despre
ea, fiind înfiin�ată abia anul trecut, în afară de fap-
tul că ac�ionar unic și administrator este Con-
stan�n Gavriloiu. Ca și în cazul societă�ii Imhotep,
numele dă ceva indicii. Pe Hesi-Re (sau Hesi-Ra)
îl regăsim tot în Egiptul an�c, mai aplicat la pro-
fesia domnului Gavriloiu. Pentru că Hesy-Ra era
cunoscut ca „Marele dintre tăietorii de fildeș”
sau „Marele dintre stomatologi”, în �mpul di-
nas�ei a 3-a �mpurie. O spune tot Wikipedia,
unde se men�ionează că acesta era confident al
regelui, unul dintre cei „zece din Egiptul de Sus”
stare�, șef de cărturari sau magician.  Dacă nu s-
a în�eles până acum, despre Hesi-re se crede că
este primul expert în din�i din lume, împreună
cu Imhotep, „Dumnezeul medicinei”, în Egiptul
an�c - centrul medicinei pe atunci. Este clar până
aici că medicul Gavriloiu este atras de munca
înaintașilor săi și pasionat de medicina dentară.
De al�el, pasiunea lui Constan�n Gavriloiu s-ar
putea traduce și prin faptul că în  anul 2014 era
înscris în campania „Zâmbeşte România”pen-
tru consultaţii stomatologice gratuite, inclusiv de-
tartraj sau că în 2018 promitea tratamente pen-
tru stoparea bolii parodontale cu reduceri de 50%.

� Nicoleta CRISTEA

Constantin Gavriloiu din Consiliul de Administrație al Spitalului Județean
este sărac, cinstit și pasionat de medicii din Egiptul antic

Fără venituri pe 2019, medicul Gavriloiu are doar ac�iuni la două cabinete stomatologice

Peste 327 de milioane de lei,  alocate de Guvern pentru județele afectate de inundații
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