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OPINII

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

F

ALDE are un proiect
pentru Craiova

aptul cã ALDE are un proiect pentru Craiova nu
cred cã ar trebui sã deranjeze pe nimeni. Dimpotrivã, ar trebui salutat faptul cã o organizaþie
politicã localã încã tânãrã, la început de drum, are preocupãri serioase, consistente, în raport cu
prezentul ºi viitorul oraºului.
Proiectul pe care îl propunem
craiovenilor se numeºte Bãnia
Europeanã - un oraº competitiv,
oameni mulþumiþi, viitor sigur.
I-am spus aºa pentru cã vrem sã
facem din Craiova un spaþiu urban modern, complementar - de
identitate româneascã puternicã ºi
de dezvoltare de tip european.
La baza acestui proiect am aºezat o nouã viziune strategicã asupra dezvoltãrii Craiovei, articulatã în jurul nevoilor fiecãrei generaþii din oraº, fiecãrei categorii
sociale, proiectând în acelaºi timp
un oraº adaptat nevoilor generaþiilor viitoare.
Este un document care lanseazã ºase linii majore de acþiune pentru dezvoltarea acceleratã a oraºului, dar care prevede ºi o ordine
de prioritãþi a unor mãsuri imediate care vor fi luate de candidatul
nostru, Aniºoara Stãnculescu,
dacã dumneavoastrã, craiovenii, îi
veþi acorda votul pentru a deveni
noul primar al oraºului.
Totodatã, proiectul conþine ºi
mãsurile punctuale cerute candidatului nostru de cetãþenii cu care
s-a întâlnit în diferite zone ale oraºului în cele câteva zile scurse de
la începutul campaniei.
Mã voi opri aici doar asupra a
trei teme majore pe care le cuprinde proiectul nostru (proiectul integral poate fi descãrcat aici http:/
/fastupload.rol.ro/
2e3335d1d59161bc8f823775f90e98be.html) ºi care cred cã
pot constitui subiecte serioase de
dezbatere publicã ºi în aceastã
campanie electoralã.
În primul rând, credem cã se
impune reevaluarea bugetului
local, astfel încât procentul alocat pentru investiþii sã fie majorat. Oricâte argumente împotrivã
s-ar gãsi, trebuie sã înþelegem cu
toþii cã banii investiþi corect de
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municipalitate vor crea o spiralã a
investiþiilor, interne ºi externe,
care va genera bunãstare, locuri de
muncã, siguranþã socialã ºi personalã pentru craioveni. Craiova este
astãzi pe ultimul loc între marile
oraºe ale þãrii cu doar 14% din
Bugetul Local alocat pentru investiþii (Sibiul, de ex. alocã 38% !!!).
În al doilea rând, se impune
eliminarea discrepanþelor semnificative între cartierele oraºului, în
ceea ce priveºte accesul la utilitãþi
ºi infrastructurã (sistemele de alimentare cu apã, canalizare, colectarea, reciclarea ºi depozitarea deºeurilor; siguranþa în alimentarea
cu apã potabilã a oraºului, locuri
de parcare, strãzi ºi alei secundare, spaþii verzi, curãþenie/ecologizare, mijloace moderne de transport).
În al treilea rând, trebuie sã folosim mai bine inteligenþa ºi creativitatea localã. Valorificarea cercetãrii craiovene în domeniul tehnologiilor moderne ne-ar ajuta sã
facem paºi mai rapizi cãtre transformarea Craiovei într-un oraº inteligent, care sã uºureze viaþa locuitorilor sãi.
Instituþionalizarea consultãrilor
cu mediul de afaceri local în privinþa strategiei de dezvoltare, a corectãrii acesteia, în funcþie de factorii noi care apar, ar ajuta mai repede Craiova sã gãseascã resurse
funcþionale, aplicabile pentru reindustrializarea oraºului.
De aceea, ALDE propune constituirea pe lângã instituþia primarului, a unui Consiliu Consultativ
Permanent pentru Dezvoltare Economicã ºi Modernizare Comunitarã.
Proiectul nostru este unul deschis oricãrui cetãþean al Craiovei
care vrea sã contribuie acum, dar
ºi pe viitor la o nouã Strategie de
dezvoltare a oraºului. Dezvoltarea
acestui Proiect va continua ºi dupã
terminarea acestei campanii electorale, pentru cã este un demers
politic serios, onest, nepoliticianist. Un demers fãcut cu bunã credinþã, menit sã punã Craiova pe
primul Plan ºi sã regenereze mândria localã a craiovenilor.

Lipsa catedrelor
titularizabile trimite
dascãlii doljeni
la sute de kilometri
de casã
O parte dintre profesorii doljeni,
cei mai mulþi dintre aceºtia
aflaþi la început de carierã, a
luat decizia sã-ºi încerce norocul titularizãrii în alte judeþe din
þarã. Dascãlii au ajuns în aceastã situaþie dupã ce au concluzionat cã în Dolj nu au nicio ºansã
în acest sens. Bilanþul întocmit
dupã perioada înscrierilor aratã
cã pentru anul 2017-2018 sunt
36 de catedre titularizabile,
numãrul cererilor fiind de 1.096.
de Octavia Hantea

A

nual, numãrul limitat de posturi titularizabile îi pune în dificultate pe dascãlii doljeni. În speranþa cã îºi rezolvã aceastã problemã, sunt profesori care ºiau depus cererile în acest sens chiar ºi în trei
sau patru alte judeþe din þarã.

Înscrieri la Harghita ºi Ilfov
Astfel, cadrele didactice în cauzã sunt nevoite sã facã sute de kilometri pentru a se
înscrie, în primã fazã, dupã care alte dru-

muri se fac cu ocazia susþinerii inspecþiilor
la clasã, etapã programatã deja, ºi a examenului din data de 12 iulie a.c. „Observând
care este situaþia, m-am înscris la Ilfov ºi
Harghita. La Ilfov sunte 20 pe loc, iar la Harghita ºapte candidaþi pe loc. Voi susþine acele
inspecþii la clasã ºi voi vedea ulterior unde
ºi ce voi reuºi. Cert este cã situaþia din Dolj
nu este deloc motivantã. Nu ºtiu când noi,
cei tineri, vom ajunge sã avem catedra noastrã”, considerã o profesoarã de românã, în
prezent suplinitoare.

Cele mai multe cereri
pentru educatori
În judeþul Dolj sunt 36 de catedre titularizabile, la finele perioadei de înscrieri fiind
înregistrate 1.096 de cereri. Potrivit bilanþului întocmit, cele mai multe solicitãri sunt
pentru „Limba ºi literatura românã, Pedagogia ºcolarã ºi Metodica desfãºurãrii activitãþilor instructiv-educative în grãdiniþa de
copii (educatori)”- 223 de cereri. Aceastã
disciplinã este urmatã de „Educaþie fizicã
ºi sport”, cu 101 cereri, „Limba ºi literatura
românã” (102), „Elemente de didacticã generalã aplicate disciplinelor din învãþãmântul primar” (113).
www.indiscret.ro
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desfãºoarã în Vâlcea
un exerciþiu de
amploare
O

ACTUALITATE

Primãriile Râmnicu
Vâlcea, Budeºti ºi
Mihãeºti pun la dispoziþia aliaþilor aproape
200 hectare de teren.
de Marielena Popa

parte a bulevardului
Dem Rãdulescu ºi un
teren din Râureni Râmnicu Vâlcea vor fi ocupate
în perioada 15.07.201717.07.2017 de trupe speciale ale
NATO, în cadul unui exerciþiu
multinaþional de amploare numit „SABER GUARDIAN 17”.

Militarii NATO vor desfãºura
acþiuni ºi în comunele Mihãeºti
ºi Budeºti. La exerciþiul ce se
deruleazã în perioada 21 iulie24 iulie pe teritoriul judeþului

tre ºi a capabilitãþilor Alianþei
de a dezvolta diferite situaþii de
crizã”, precizeazã reprezentanþi
ai acestei acþiuni.
Primãria Râmnicu Vâlcea urmeazã sã punã la dispoziþia aliaþilor un teren de 1,5 hectare, în
punctul „porcãrie Râureni” ºi
celãlalt, pe bulevardul Dem Rãdulescu, între sensul giratoriu la
intersecþia cu strada Ostroveni ºi
sensul giratoriu de la intersecþia
cu strada ªtrandului (DN 67).

Vâlcea vor participa câteva mii
de militari din România, SUA,
Germania, Olanda. ”Acesta este
un element de reprezentare ºi
promovare a imaginii þãrii noas-

echipamentelor militare, iar pe
terenul solicitat pentru folosinþã din punctul porcãrieRâureni se vor realiza rampele de acces la cele trei poduri
plutitoare, consolidarea acestora cu un strat suplimentar
din balast. Pe tronsonul din bdul Dem Rãdulescu, cuprins
între sensul giratoriu de la intersecþia cu str. Ostroveni ºi
sensul giratoriu de la intersecþia cu str. ‘trandului (DN 67),
este necesarã restricþionarea
circulaþiei publice în perioada
15.07.2017-17.07.2017.

110 hectare
de teren la Mihãeºti,
Trei puncte
60 hectare
de trecere pe poduri la Budeºti
plutitoare peste Olt
ªi administraþia localã din
În cadrul exerciþiului se vor
amenaja trei puncte de trecere
pe poduri plutitoare peste râul
Olt, la aproximativ 2 km sud
de barajul hidrotehnic Râmnicu Vâlcea sud, pentru trecerea

Mihãeºti va oferi aliaþilor circa 110 hectare de teren în Stupãrei, Arsanca ºi Negreºti. La
Budeºti, militarii NATO vor
derula acþiuni pe un teren de 60
de hectare din satul Barza.

Publicitate

Închiriez spaþiu comercial de 145 mp interior +1
loc parcare + teren în faþã (80 mp terasã) în Rm.
Vâlcea, pe B-dul Dem Rãdulescu, nr 8.
Spaþiul dispune de o deschidere la strada principalã, închis cu tâmplãrie PVC cu geamuri termopan ºi dotãri precum încãlzire în podea, coº ºi
tubulaturã pânã deasupra blocului, trase fire
pentru panouri solare, alimentare cu apã, canalizare, grupuri sanitare delimitate, curent electric
trifazic, acces secundar, centralã termicã, pretabil
pentru orice tip de activitate.
Cost închiriere lunar 1.000 EURO.
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Cea mai industrializatã 5
comunã din Vâlcea are
nevoie urgentã de gaze

ADMINISTRAÞIE

Primarul Ion
Vlãdulescu (foto)
sperã ca în octombrie
sã se deblocheze
licitaþia.
de Marilena Popa

A

flatã la 12 kilometri de
municipiul Râmnicu
Vâlcea, Budeºti este cea
mai industrializatã comunã a
judeþului Vâlcea. Aºezarea deþine un parc indistrial în care
lucreazã 3.000 de oameni ºi
dispune de un puternic potenþial pentru alte investiþii. Parcul industrial gãzduieºte o importantã companie din domeniul auto - Faurecia - , investiþie inauguratã în septembrie
2016, precum ºi o halã în care
o firmã belgianã a deschis în
acest an o fabricã de saltele.

„Avem teren
suficient pentru
investitori”
Comuna a depãºit 7.000 de
locuitori ºi numai anul trecut sau dat circa 200 de autorizaþii
de construcþie. De mai mult
timp, conducerea primãriei încearcã sã introducã pe agenda
Ministerului Economiei un
proiect de racordare la reþeaua
de gaze naturale, investiþie indispensabilã pentru o localitate în plinã dezvoltare economicã ºi imobiliarã. Însã birocraþia este principalul obstacol în
acest demers. ”Deocamdatã,
sunt blocate licitaþiile, am înþeles cã s-au modificat normele de aplicare. Am fãcut adrese
peste adrese, ni s-a spus sã nu
mai insistãm pânã nu apar noutãþi, pentru cã vom primi acelaºi rãspuns. Sper ca în octombrie, mãcar, sã se dea drumul

licitaþiilor”, spune primarul
Ion Vlãdulescu. Administraþia localã rãmâne receptivã la
orice proiect viabil, iar pãmântul Budeºtiului este primitor. „Avem teren suficient
pentru investitori, sperãm sã
vinã cât mai mulþi”, anunþã
primarul.

Proiecte
Primãria Budeºti are în derulare mai multe proiecte privind dezvoltarea infrastructurii în Parcul Industrial: extinderea reþelei de apã ºi canalizare, asfaltare ºi, evident,
racordarea la gaze naturale.
De asemenea, administraþia
localã a depus la Ministerul
Dezvoltãrii ºase proiecte
pentru modernizarea infrastructurii rutiere: „construirea
de punþi pietonale, asfaltãri
de drumuri, poduri peste pârâul Sâmnic, extinderea reþelei de canalizare în satul Linia ºi Racoviþa ºi încheierea
lucrãrilor la drumul Bercioiu - Gâltofani. Primarul afirmã cã ºi-a propus sã finalizeze aceste proiecte în urmãtorii trei ani.

J

oi, 1 iunie 2017, orele
16.00, parcarea Annabella A-Z, bd. Dem Rãdulescu, se transformã într-un imens
spaþiu de joacã. Cu mic, cu
mare, vâlcenii sunt invitaþi sã
participe la un spectacol veritabil, în care vedetele sunt chiar
copiii dumneavoastrã.
Pasiunea pentru cãlãtorii, joacã ºi plãcerea de a descoperi
lucruri noi este la fel de mare la
orice vârstã. Fie cã este vorba
de oraºe sau þãri pe care nu le
cunoaºtem, fie cã ne gândim la
lumi imaginare, de poveste, în
care putem pãºi doar cu puterea imaginaþiei, bucuria aventurii este imensã pentru oricine,
mai mari sau mai mici.
Aventura prin joacã este o inwww.indiscret.ro

vitaþie deschisã la distracþie întro mare sãrbãtoare a prieteniei,
plinã de provocãri dintre cele
mai amuzante. Vom parcurge cu
o vitezã ameþitoare distanþe
imaginare de mii de kilometri
ºi vom gusta fiecare ingredient
al unei petreceri de zile mari.
Toþi participanþii vor avea asigurate amintiri plãcute.
Împreunã cu profesioniºti ai
spectacolului, cei mici se vor
bucura de teatru pentru copii,
picioroange, ateliere de creaþie
pe grupe de vârstã, picturi pe
faþã, jocuri ale copilãriei de altãdatã, muzicã ºi dans, desene
pe asfalt, concursuri ºi multe
alte surprise.
Annabella ureazã tuturor
clienþilor: “La mulþi ani!”

Publicitate

Al patrulea an consecutiv,
Annabella ºi Râureni vã
invitã sã sãrbãtoriþi Ziua
Copilului printr-un
eveniment deosebit
la Annabella A-Z
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

S

Potopit de uitare?...

-au împlinit luna
aceasta 19 ani de la
moartea lui Ion Potopin, poet nãscut în satul Potopin, comuna Dobrosloveni,
aproape de Caracal. Numele
sãu la naºtere: Magnea. Ne-am
cunoscut la Cenaclul ”G. Cãlinescu” de pe lângã Biblioteca Academiei, al cãrei preºedinte era ªerban Cioculescu.
Mai mult, am avut prilejul de
a citi ºi de a primi o ”proptea”,
ca între olteni, din partea lui
Virgil Carianopol, originar din
Caracal. Întâlnirile cu maestrul
aveau sã devinã sãrbãtori de
confesiuni ºi de suflet. Pe afiº,
mai figurau un prozator ºi actorul Ludovic Antal, invitat sã
recite din Radu Gyr. Conducea
ºedinþa Ion Potopin ºi de la
început m-a impresionat modul de a prezenta, de a emite
principii, de a imprima un stil.
La sfârºit, de a evalua textul ºi
de a-l încadra critic. Aºa
aveam sã aflu cã, pe lângã studiile filologice, deþinea ºi un
doctorat în istoria teatrului. Ion
Potopin nu a fost doar un poet
consistent, creaþia sa întinzându-se între anii 1946 (”Cartea
rãnilor”) ºi 1987 (”Drumul luminilor”), ci ºi dramaturg (”Liliacul înfloreºte a doua oarã”,
”Steaua libertãþii” etc.), autor
de librete de operetã sau traducãtor din limbile francezã,
italianã ºi spaniolã. Adicã un
intelectual închinând mai multor muze. Primele probe de
condei le-a susþinut în periodicul ”Zorii Romanaþiului”. A
mai publicat volumele ”Clamor” (1969), ”Discobolul”

(1972), ”Murmurul statuilor”
(1974), ”Profil de ivoriu”
(1976), ”Poema Românã”
(1980), ”Maieutica luminii”
(1985). Versul sãu este unul
elaborat, maiestuos, pretabil
gesticii teatrale, derivând din
lecturi contextuale. Autorul era
un fervent clamant al lui Pygmalion ºi al Galateei, al sculptorului Miron, ºi evada în eleatice divagaþii despre Fiinþã ºi
Neant. Nimic de zis, în tomurile sale ultime apar stereotipii
ºi locuri conjunctural declarative, dar fãrã sã anuleze orizonturi pregnant ideatice. Activitatea sa de cercetãtor a scos la
luminã mãrturii despre conºtiinþã ºi neam. A îngrijit un
valoros album Lovendal, ”pictorul Bucovinei ºi al þãranului
român”. Sã reþinem din cele
spuse de ªerban Cioculescu
privitor la oltean: ”Gravitatea
împerecheazã în poezia lui Ion
Potopin cu pathousul expresiei, câteodatã solemnã, festivã. Poetul crede în poezie, în
darul ei unic de a comunica
înaripat mesajul, de a solidariza oamenii aceluiaºi pãmânt la
lumina unui ideal comun. Patria nu este pentru poet un cuvânt de zile mari, este realitatea primordialã cãtre care îºi
înalþã poezia sufletul. Geografia spiritualã a þãrii noastre este
tema principalã a inspiraþiei lui
Ion Potopin”. Pe Ion Potopin
ºi Virgil Carianopol, ca sã mã
rezum doar la ei, nu i-au despãrþit vânturile, valurile în peregrinãrile prin Oltenia natalã.
Îmi pare cã un duh rãtãcitor e
pe cale de-a o face.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
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ACTUALITATE
de Octavia Hantea

A

u fãcut nopþi albe pe
câmpurile din Dãbuleni, la sfârºitul lunii
aprilie a.c., când temperaturile
înregistrate erau cu minus, dar
acum sunt mulþumiþi de rezultatul efortului lor. Vorbim de-

Cultivatorii de lubeniþe
din Dãbuleni, mulþumiþi
de recoltã

Veºti bune din partea cultivatorilor de
lubeniþe din Dãbuleni. Dupã ce au
trecut cu bine peste temperaturile cu
minus de la finele lunii aprilie a.c.,
aprinzând focuri pe câmp, aceºtia
spun cã la începutul lunii iulie a.c. vor
apãrea pe piaþã primele lubeniþe ºi
primii pepeni galbeni. Cultivatorii
doljeni nu prevãd o creºtere a preþului
practicat, existând indicii serioase cã
recolta va fi una bogatã.
spre cultivatorii de lubeniþe ºi
de pepeni galbeni, cei care se
declarã extrem de mulþumiþi de
cum se prezintã situaþia, la ora
actualã. „Am trecut prin momente cumplite la finalul lunii
trecute, când a trebuit sã facem
foc pe câmp pentru a salva munca ºi practic banii investiþi, iar
acum spunem cã ne este bine.
Dacã nu dã vreo piatrã sau mai
ºtiu ce fenomen meteo neaºtep-

tat sã vinã, lucrurile sunt în regulã. Lubeniþele sunt frumoase,
pepenii galbeni la fel, semn cã
am salvat recolta din acest an”,
a spus unul dintre cultivatorii de
pepeni din Dãbuleni.

Primele lubeniþe, la
începutul lunii iulie
Dacã lucrurile vor decurge
normal, în luna iulie a.c. vor

ajunge primele lubeniþe în pieþele din Craiova ºi în cele din
Bucureºti. „Mai avem o lunã ºi
o luãm cãtre pieþe. Eu aproximez cã la 1 iulie dãm startul sezonului. Mulþi de la noi din zonã
merg la Craiova, dar sunt mulþi
care au ales de ani de zile sã
vândã lubeniþele ºi pepenii galbeni în pieþele din Capitalã. Cu
tot cu transport, tot în Bucureºti
este mai convenabil. Nu este
uºor, dar ne-am obiºnuit cu gândul cã din asta ne asigurãm traiul ulterior”, a completat doljeanul.

„Nu avem motive
sã scumpim”
Legat de preþul practicat, lubeniþele se vor vinde la fel ca
anul trecut. Nici pepenii galbeni
nu se vor scumpi, dupã cum
susþin cultivatorii din Dãbuleni.
„Recolta este foarte bogatã, aºa
cã nu avem de ce sã creºtem
preþul. Este clar acest lucru, iar
cine nu recunoaºte nu vrea sã
vadã ºi sã spunã adevãrul. Ca
în fiecare sezon, preþul va fi mai
mare în primã fazã, undeva la 2
lei sau 2,5 lei pentru un kilogram de lubeniþã ºi 3 lei pentru
unul de pepene galben, dupã
care va scãdea clar la un leu/kilogramul în cazul lubeniþei ºi
cam 1,5 lei în cazul pepenilor
galbeni. Nu avem motive sã
scumpim, doar dacã vine vreo
ploaie urãtã ºi scade brusc producþia”, a conchis cultivatorul
de pepeni din Dãbuleni. În ceeace priveºte profitul obþinut,
acesta depinde de condiþiile
meteo. Dacã vremea este bunã,
un hectar de teren, unde investeºti între 3.000 ºi 3.500 de euro,
produce cam 43 de tone de lubeniþã.
www.indiscret.ro

Sezonul electoral a adus hărnicia în consiliul local. Aleşii craioveni au trecut
de la obişnuitele întruniri lunare la un ritm de patru şedinţe de plen în 15 zile.

Politicienii locali din
CLM nu-ºi mai vãd
capul de ºedinþe
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ADMINISTRAÞIE

Urmeazã o sãptãmânã plinã pentru consilierii
locali craioveni, cu douã ºedinþe de consiliu
local programate sã se desfãºoare în sala mare
a primãriei: pe 2 ºi 6 iunie. Situaþie identicã de
altfel cu cea de sãptãmâna trecutã, cu alte douã
întruniri ale aleºilor craioveni. În intervalul 23
mai – 6 iunie, Consiliul Local Municipal va bifa
altfel un total de 4 ºedinþe. Câte una din fiecare
sortiment: una ordinarã, una extraordinarã, una
„de îndatã” ºi una solemnã.
de Nicuºor Fota

S

eria de patru a debutat
pe 23 mai, cu o ºedinþã
„de îndatã” a Consiliului Local Municipal, convocatã în urma demisiei din funcþie
ºi din consiliul local a viceprimarului cu atribuþii de primar

interimar Mihai Genoiu. Aleºii municipali s-au adunat
atunci la primãrie sã ia act de
renunþarea la mandat a lui Genoiu, devenit candidat la funcþia de primar al Craiovei, din
partea PSD, la alegerile parþiale din 11 iunie. Tot atunci,
CLM Craiova a votat ºi prelua-

rea atribuþiilor de primar de
cãtre Adrian Cosman, ultimul
viceprimar rãmas pe statul de
platã al primãriei. La numai
douã zile distanþã, pe 25 mai, a
urmat ºedinþa ordinarã a consiliului local, ordinea de zi cuprinzând câteva zeci de proiecte supuse dezbaterii aleºilor.

ªedinþã solemnã
de week-end,
la seral
Cum în aceastã perioadã sunt
în toi ºi Zilele Craiovei, consilierii locali sunt convocaþi ºi la
obiºnuita ºedinþã solemnã. Cea
de anul acesta este programatã
vineri, 2 iunie, la ceas de searã,
mai precis la ora 18.00. ªi locaþia întrunirii e una specialã, aleºii locali fiind convocaþi în sala
Filarmonicii Oltenia din Craiova. Sunt doar trei puncte pe ordinea de zi a ºedinþei, pe lângã
obiºnuitele alocuþiuni fiind programatã ºi acordarea unor distincþii, precum ºi de premii în
bani, pentru olimpicii craioveni:
1. Prezentarea de mesaje ºi alocuþiuni cu ocazia Zilei Municipiului Craiova 2017. 2. Conferirea Titlului de Cetãþean de
Onoare al Municipiului Craiova. 3. Premierea elevilor olimpici ºi a profesorilor îndrumãtori, cu rezultate excepþionale la
diferite materii la fazele naþionale ale concursurilor ºcolare,
din anii ºcolari 2015-2016 ºi
2016-2017.

Publicitate

Întrunire
extraordinarã
pentru salariile
dascãlilor

www.indiscret.ro

Urmeazã apoi o scurtã perioadã de binemeritat repaus
pentru aleºii locali craioveni,
care au la dispoziþie nu mai
puþin de patru zile pânã la urmãtoarea „convocare la lot”.
Au rãgaz sã prindã concertele
extraordinare din week-end de

Zilele Craiovei, înainte de a se
reuni într-o ºedinþã, de asemenea extraordinarã, stabilitã pentru data de 6 iunie. De data
aceasta e vorba de proceduri
bugetare, mai precis de rectificarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli a municipiului Craiova pe 2017. Este vorba despre
o suplimentare a sumelor ce
revin vistieriei locale, venitã de
la bugetul central, din cotele
defalcate din TVA destinate
cheltuielilor descentralizate.
Ceva mai mult de 12 milioane
de lei sunt alocaþi Craiovei, grosul sumei fiind destinat cheltuielilor salariale ale unitãþilor de
învãþãmânt de pe raza municipiului reºedinþã de judeþ. „Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Craiova ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj ne comunicã suplimentarea sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adãugatã pentru
cheltuieli descentralizate cu
suma 12.186,00 mii lei (121,8
miliarde de lei vechi – n.r.).
Suma de 12.100,00 mii lei se
alocã pentru plata drepturilor
salariale ale unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat pe
anul 2017. (...) prin adresa mai
sus menþionatã, pentru plata
drepturilor copiilor cu cerinþe
educaþionale speciale integraþi
în învãþãmântul de masã se alocã suma de 86,00 mii lei”, se
aratã în raportul întocmit de
funcþionarii din Direcþia economicã a primãriei. Odatã cu noua
rectificare, aflatã pe ordinea de
zi a ºedinþei de consiliu local
din 6 iunie, bugetul municipiului Craiova ajunge la venituri
de 617,1 milioane de lei.
31 mai - 6 iunie 2017

BÃNIA
EUROPEANÃ
Oraº competitiv, cetãþeni mulþumiþi, viitor sigur
VEI
Proiectul ALDE pentru dezvoltarea şi modernizarea CRAIO
CRAIOVEI
ORAªUL.
STARE DE FAPT
z Întârzieri pe drumul
atingerii obiectivului strategic: Craiova – oraº competitiv; amânarea rezolvãrii unor
probleme vechi (parc industrial, infrastructurã de utilitãþi modernã, autostradã)
z Unul din primele 4 municipii din þarã din care se
pleacã (investiþiile reduse în
calitatea vieþii ºi întârzierile
în procesul de reindustrializare afecteazã capacitatea oraºului de a pãstra capitalul
uman existent ºi de a fi atractiv pentru resurse umane cu
potenþial prodezvoltare)
z Risc major de îmbãtrânire
z Grupuri sociale mari
vulnerabile (tineri, bãtrâni,
ºomeri)
z Grupuri marginale insuficient integrate
z Identificarea ºi valorificarea slabã a unor avantaje
competitive
z Salariul mediu net - printre cele mai mici dintre marile oraºe
z Mediu poluat (Craiova
– dificultãþi în obþinerea certificatului ISO de mediu)
z Încrederea socialã afectatã (54% dintre craioveni
considerã cã oraºul lor merge într-o direcþie greºitã)
z Confort urban puternic
afectat (reþele de ape uzate
vechi de 94 de ani - probleme de siguranþã privind consumul de apã potabilã, probleme cu termoficarea, segment de populaþie semnificativ care nu este racordat ºi la
apã ºi la canalizare, transport
local deficitar, probleme cu
gestionarea deºeurilor urbane, curãþenia deficitarã a oraºului, probleme cu ecologizarea - deratizarea, dezinsecþie,
rezolvarea problemei câinilor
strãzii)
z Internalizarea la nivelul
oraºului ºi al populaþiei a

tehnologiilor moderne la un
nivel scãzut; paºi timizi în
direcþia dezvoltãrii oraºului
ca un smart - city
z Cultivarea mândriei locale
prin valori identitare la un nivel mult sub potenþialul moºtenirii culturale ºi istorice
z Insuficienta folosire a inteligenþei locale, susþinerea ºi
valorificarea ei în scopul dezvoltãrii oraºului; parteneriate slabe centre de cercetare centre de producþie
z Siguranþã în comunitate
sub standardele unui oraº european
z Procentul cel mai mic din
Bugetul Local acordat pentru investiþii (cca. 14% din
cele cca. 600 de milioane lei)
în raport cu municipiile puternice din þarã (ex. Sibiul 38% alocã pentru investiþii);
Administraþie preocupatã
majoritar de funcþionare, nu
de dezvoltare.

O VIZIUNE
CU ADEVÃRAT
STRATEGICÃ
ASUPRA ORAªULUI
Viziunea ALDE asupra
dezvoltãrii Craiovei este fundamentatã pe o gândire strategicã nouã (Dezvoltare, nu
doar administraþie. Investiþii,
nu doar funcþionare) în sprijinul atingerii obiectivului
revenirii oraºului între primele municipii ale þãrii, pol de
creºtere regional.
Ea este articulatã în jurul
nevoilor fiecãrei generaþii din
oraº, proiectând în acelaºi
timp un oraº adaptat nevoilor generaþiilor viitoare.

ªASE DIRECÞII
DE ACÞIUNE
1. O nouã viziune
asupra banilor pentru
Craiova
z Investiþiile sunt motorul

de dezvoltare al unui oraº.
Banii investiþi corect de municipalitate vor crea o spiralã a investiþiilor care va genera bunãstare, locuri de
muncã, securitate personalã
pentru craioveni
z Alocarea resurselor se va
face în urma unei abordãri coerente a aºteptãrilor legitime
ale comunitãþii care sã permitã identificarea zonelor prioritare ºi a avantajelor competitive ce trebuie stimulate
z Reevaluarea filosofiei de
construcþie a bugetului local,
astfel încât procentul alocat
pentru investiþii sã fie majorat. Craiova este astãzi pe ultimul loc între marile oraºe
ale þãrii cu doar 14% din
Bugetul Local alocat pentru
investiþii (Sibiul, de ex. alocã 38%!!!)
z Banii de la Fondul European pentru Investiþii Strategice sunt o cheie importantã pentru modernizarea Craiovei. Craiova poate face cu
aceºti bani anveloparea termicã a blocurilor, Centura
Sud ºi modernizarea infrastructurii rutiere ºi de utilitãþi
a oraºului (ex. conducta de
apã de la Izverna)

2. Modernizarea
infrastructurii rutiere
ºi de utilitãþi
z Extinderea ºi reabilitarea
sistemelor de alimentare cu
apã, canalizare, colectarea,
reciclarea ºi depozitarea deºeurilor; creºterea siguranþei
în alimentarea cu apã potabilã a oraºului
z Anveloparea termicã a
blocurilor ºi a caselor
z Un sistem modern de
parcãri ºi creºterea spaþiilor
verzi din oraº
z Eliminarea discrepanþelor semnificative între cartierele oraºului în ceea ce priveºte accesul la spaþii verzi
ºi infrastructurã (locuri de
parcare, mijloace moderne de
transport - de exemplu)

3. Reindustrializarea
oraºului; dezvoltarea
economiei locale

4. Reabilitarea
sistemului de sãnãtate
ºi siguranþã publicã

z Crearea, în sfârºit, a
unui Parc industrial ºi asigurarea, în fapt, a unui sistem integrat de facilitãþi economice (terenuri), fiscale (impozite ºi taxe), administrative (utilitãþi de ex.),
pentru atragerea ºi menþinerea în oraº a investitorilor
ºi crearea de astfel de locuri
de muncã durabile, mai bine
plãtite
z Stabilirea unor þinte cantitative în procesul de dezvoltare, astfel încât progresele sã fie mãsurate anual (ex.
Creºterea anualã de PIB/ locuitor în Craiova; creºterea
cifrei de afaceri a companiilor craiovene; creºterea nivelului exporturilor companiilor craiovene)
z Valorificarea excelenþei
învãþãmântului craiovean în
domeniul cercetãrii tehnologiilor de vârf ºi lansarea
unui Centru pentru Tehnologii Moderne; un raport
mai strâns între mediul academic ºi zonele de producþie
z Dezvoltarea economiei
sociale prin care sã se genereze venituri pentru categoriile defavorizate
z Dezvoltarea economiei
circulare ca un instrument
economic, o modalitate de a
îmbina protecþia mediului ºi
promovarea unei societãþi
echitabile. Centrele de colectare a deºeurilor care prelucreazã materiale diverse
(textil, aparate electrice ºi
electronice, mobilã, etc.) pot
genera sute de locuri de
muncã în Craiova, cu diverse niveluri de calificare
z Implicarea mediului local de afaceri într-o manierã
instituþionalizatã/consultare
periodicã în procesul de stabilire a strategiei de dezvoltare a oraºului

z Realizarea Spitalului regional de urgenþã într-un
timp cât mai scurt
z Colaborarea între sectorul public, sectorul privat ºi
societatea civilã în realizarea
strategiei de promovare a sãnãtãþii la nivelul municipiului Craiova, precum ºi identificarea de surse de finanþare pentru punerea acesteia în
aplicare
z Reabilitarea infrastructurii existente la nivelul unitãþilor de îngrijiri de sãnãtate
z Susþinerea cadrelor medicale; asigurarea de medici
buni în oraº pentru toate specializãrile; Colaborarea între
sectorul public ºi sectorul
privat în vederea dezvoltãrii
unei strategii de formare,
atragere, retenþie ºi motivare
a personalului medical din
unitãþile de îngrijiri de sãnãtate din municipiul Craiova
z Curãþenie în spitale; dotarea cu aparaturã medicalã
necesarã; punerea în slujba
pacienþilor craioveni a tehnologiei medicale moderne nefolosite
z Întreþinerea permanentã
a curãþeniei oraºului ºi rezolvarea durabilã a problemei
gunoaielor menajere/deºeurilor ca factori de prevenþie ºi
ocrotire a sãnãtãþii publice
z Includerea în bugetul local a cheltuielilor eligibile
pentru PROMOVAREA SÃNÃTÃÞII pentru preîntâmpinarea apariþiei factorilor de
risc comportamentali în rândurile populaþiei
z Finanþarea unor programe pentru consumul alimentar sãnãtos
z Finanþarea unor programe de sport de masã atât pentru prezervarea sãnãtãþii publice cât ºi ca bazã pentru selectarea sportivilor de performanþã atât pentru jocurile de
echipã, cât ºi pentru cele in-
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dividuale; refacerea faimei
sportive a Craiovei

5. Un nou mod de
lucru al Primãriei
Craiova. Transformarea oraºului într-un
smart-city; sistem
informatic
performant la nivelul
întregului oraº
z Dezvoltarea unui set de
indicatori ai calitãþii vieþii ºi
serviciilor care sã fie urmãriþi/monitorizaþi constant de
cãtre primãrie în parteneriat
cu instituþii de tip Observatorul Urban. Aceºti indicatori
sunt:
accesul la servicii publice
de calitate • coeziunea la nivelul comunitãþii • oportunitãþi de petrecere a timpului
liber • accesul la evenimente
culturale • accesul la viaþa
sportivã ºi facilitãþi sportive
• nivelul de prosperitate economicã • calitatea sistemului
educaþional local • calitatea

sistemului de sãnãtate publicã localã • calitatea mediului
• coerenþa dezvoltãrii urbane
ºi accesul la locuinþe • calitatea sistemelor de transport
• impactul comunitãþii asupra
deciziilor politice/administrative; calitatea sistemulul
local de justiþie
z Management mai bun al
regiilor din subordinea Primãriei ºi a Consiliului Local
Craiova
z Crearea pe lângã instituþia primarului a unui Consiliu Consultativ pentru Dezvoltare Economicã ºi Modernizare Comunitarã/funcþional
z Transparenþã maximã în
activitatea Primãriei ºi Consiliului Local; transmiterea
video a ºedinþelor; rapoarte
anuale de guvernare localã
z Emiterea certificatelor
de urbanism ºi prelungirea
autorizaþiilor de construire/
desfiinþare, alte avize, plata
diferitelor taxe vor putea fi
achitate ºi în format electro-

nic (de ex. taxele de urbanism - online pe site-ul primãriei)
z Sesizãrile cetãþenilor la
o diversitate de probleme
din oraº (ex. gropi, trafic,
alte disfuncþionalitãþi în medii cu relevanþã socialã mare
– educaþie, sãnãtate) se vor
putea face on-line, direct
cãtre serviciile de specialitate din cadrul primãriei, servicii care în max. 48 de ore
vor da un rãspuns la aceste
sesizãri
z Vor fi operaþionalizate
aplicaþii cu ajutorul cãrora
cetãþenii Craiovei sã ºtie, în
orice moment, locurile disponibile din parcãrile oraºului
ºi sã le poatã achita prin sms
sau sã îºi programeze servicii în domeniile medicale,
frumuseþe, culturã, sport ºi
relaxare
z Buget participativ ca parte a democraþiei participative locale; dezvoltarea unei
aplicaþii prin care craiovenii
vor putea vota în fiecare an

destinaþia unei pãrþi semnificative a Bugetului Local

6. Valorificarea moºtenirii culturale ºi istorice a oraºului; regenerarea mândriei locale
z “Bãnia Europeanã” ºi
”Craiova - Praga Sudului”
sunt cele douã concepte pe
care le vom promova pentru
afirmarea Craiovei ca spaþiu
complementar, atractiv ºi
competitiv, de identitate româneascã ºi dezvoltare europeanã
z Împreunã cu ong-urile de
specialitate, cu parlamentarii
ALDE vom milita pentru adoptarea în Parlament a unui
Cod de Patrimoniu care sã ne
permitã reabilitarea ºi mai
bunã valorificare turisticã a
clãdirilor ºi vestigiilor istorice ale vechii Bãnii
z Valorificarea potenþialului cultural ºi istoric al Craiovei prin conservarea ºi promovarea identitãþii locale –

aºezarea mizei pe o industrie
turisticã competitivã prin
punerea într-un circuit de
succes a celor 1.300 de case
boiereºti din Craiova ºi a vestigiilor ei istorice/Poveºtile
de Aur ale Bãniei
z Toate instituþiile culturale care au adus prestigiu
Craiovei vor fi repuse pe ordinea de prioritãþi a oraºului; susþinerea prin programe de finanþare a producþiei
de noi conþinuturi ºi forme
culturale de exprimare publicã. Reputaþia unui oraº se
construieºte în mod esenþial
prin culturã; dezvoltarea industriilor culturii
z Cultura craioveanã - factor de transformare socialã ºi
regenerare urbanã (Crearea
unui mare Festival anual la
Craiova care sã atragã vizitatori români ºi strãini ºi care
sã stimuleze mândria localã);
Dezvoltarea cooperãrii internaþionale, europene, regionale a domeniului cultural craiovean
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OPINII

de Doru Câplea
Consilier local PNL

Nu merg la vot = un vot
pentru PSD

P

e 11 iunie, vor avea loc
alegerile parþiale pentru funcþia de primar al
Craiovei, iar la vot se prefigureazã o prezenþã extrem de
micã. Partidul Social Democrat are tot interesul ca la vot
sã se prezinte un numãr mic de
oameni, pentru ca bazinul electoral pe care îl poate controla
sã reprezinte un procent electoral cât mai mare, aºa cã administraþia nu va face prea
multe demersuri pentru a încuraja lumea sã vinã la vot.
Este un moment în care trebuie sã conºtientizãm cu toþii
cã neprezentarea la urne este,
practic, un vot dat PSD ºi glasul sutelor de mii de oameni
care au ieºit în stradã la începutul anului împotriva ordonanþei 13 ºi a abuzurilor PSD,
va rãmâne fãrã ecou. Existã
numeroase persoane care se
folosesc de un vechi cliºeu ºi
deplâng “lipsa opþiunilor”, dar
în prealabil nici mãcãr nu se
informeazã care sunt candidaþii, ce au fãcut fiecare în carie-

ra profesionalã ºi ce au de gând
sã facã pentru oraº.
Ne place cum aratã urbele
din Vestul þãrii, suntem impresionaþi de calitatea administraþiilor de acolo, dar nu ne întrebãm de ce la ei se poate ºi la
noi nu? Primul pas cãtre
schimbare este prezentarea la
vot, dar nu înainte de a fi fãcut
o informare temeinicã despre
candidaþi. Toþi cei care aleg sã
absenteze la vot nu fac altceva
decât sã ajute în acest fel Partidul Social Democrat ºi sã prelungeascã starea de amorþealã
socio-economicã în care sã aflã
oraºul.
Fac apel la toþi cetãþenii care
vor ca oraºul nostru sã ia calea
dezvoltãrii, ºi nu sã rãmânã pe
cea a asistenþialismului, SÃ SE
INFORMEZE despre candidaþii la funcþia de primar ºi SÃ
MEARGÃ LA VOT! Cred cu
tãrie cã domnul Mario Ovidiu
Oprea, candidatul PNL la Primãria Craiovei, este soluþia serioasã ºi ar putea pune oraºul
nostru pe harta investitorilor!

Avertisment pentru apicultori
şi sericicultori

În cartea de memorialisticã “Izvor, þara
sãlciilor”, scrisã în
1923, prinþesa Martha Bibescu face una
dintre cele mai
frumoase ºi seducãtoare descrieri ale
Vâlcii. Cartea a avut
un succes imens în
Europa ºi a primit
elogiile marilor
condeie ale vremii.
Citind-o, marele poet
german Rainer Maria
Rilke exclama: “Cum
sã nu iubeºti România dupã ce-ai citit
Izvor”?!
de Marielena Popa

S

criitoare, om politic ºi
diplomat, Martha Bibescu a fost legatã de
Vâlcea prin ilustrul sãu arbore genealogic. S-a nãscut la
28 ianuarie 1889 la Bucureºti.
Era fiica lui Ion Lahovari, ministru al României la Paris ºi
ministru de externe, ºi a Smarandei (Emma) Mavrocordat.
Strã-strãbunicul sãu dinspre
tatã a fost caimacam al Olteniei; strãbunicul a reprezentat judeþul Vâlcea în Obºteasca Adunare de la 1831, primul Parlament român. Bunicul, Nicolae Lahovari, a ocupat demnitãþile de membru alDivanului ad-hoc, senator ºi
subsecretar de Stat al afacerilor strãine. Fraþii tatãlui
Marthei au urmat tradiþia.
Alexandru Lahovari a fost
politician ºi ministru de externe, iar celãlalt frate, Iacob
N. Lahovari, a fost ministru
al afacerilor strãine, ministru
de rãzboi ºi ºef al Marelui Stat
Major. A murit pe 28 noiembrie 1973, la Paris.

Toate atuurile unei
femei perfecte
Despre Martha Bibescu se
spune cã a fost înzestratã cu toate atuurile unei femei perfecte:
frumosã, bogatã, inteligentã,
sensibilã, influentã. A devenit
prinþesã prin cãsãtoria cu prinþul George Valentin Bibescu ºi
a fost una dintre primele femeimason ale României. A scris
cãrþi pentru care a fost premiatã cu cele mai înalte distincþii; a
fost mulþi ani imaginea casei
Dior care a creat pentru ea haine splendide; a fãcut politicã la
cel mai înalt nivel; a avut iubiþi
celebri. Peste o jumãtate de secol a fost una dintre cele mai
bune prietene ale lui Winston
Churchill, iar spre sfârºitul vieþii a avut o relaþie foarte strânsã
– pe care s-au fãcut ºi speculaþii – cu preºedintele francez
Charles de Gaulle. Dar nu a fost
fericitã, cãci fericirea nu urmeazã întotdeauna reguli.

Iubiþi ºi admiratori
celebri: de la
prinþul Wilhelm,
moºtenitorul
tronului Germaniei,
la Charles de Gaulle
La 16 ani, este mãritatã cu
prinþul Bibescu. Au avut o cãsnicie dificilã, presãratã de-a
lungul timpului cu infidelitãþi
reciproce: „A da o virginã pe
mâna unui bãrbat este ca ºi
când ai da un Stradivarius pe
mâna unei maimuþe“. A crezut
toatã viaþa cã e suficient sã
existe pentru a fi iubit, nu i-a
trecut niciodatã prin minte sã
ofere ºi el ceva în schimb“,
nota Martha. Cu toate acestea,
cãsãtoria lor a rezistat ºi doar
moartea prinþului din 1941 i-a
putut separa. La 17 ani, devenea mamã, dând naºtere unei

Începe dezinsecþia cu
avionul în Râmnicu Vâlcea!

P

rimãria municipiului
Râmnicu Vâlcea informeazã locuitorii cã, în
perioada 6-9 iunie 2017, se vor
executa tratamente aviochimice de dezinsecþie ºi larvicidare
cu substanþe biocide autorizate
de Ministerul Sãnãtãþii. Tratamentele aviochimice se vor executa atât seara, cât ºi dimineaþa. Produsele utilizate sunt KOTHRINE PROFI EC 250,
substanþã activã deltametrin,
VECTOBAC WG, substanþã
activã bacillus thurigiensis israeliensis, fac parte din grupa Xn
31 mai - 6 iunie 2017

ºi Xi de toxicitate ºi sunt avizate de Comisia Naþionalã pentru
Produse Biocide din cadrul Ministerului Sãnãtãþii. Apicultorii
ºi sericicultorii de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea sunt
rugaþi sã ia toate mãsurile de
protecþie necesare pentru familiile de albine, respectiv pentru
viermii de mãtase, în scopul
evitãrii contactului cu substanþele insecticide distribuite pe
toate zonele verzi ale oraºului.
În funcþie de condiþiile meteo,
perioada în care se va executa
lucrarea se poate prelungi.

fetiþe, Valentina. Pe pe când
soþul ei trece din pat în pat, în
1909 tânãra prinþesã îl seduce
pe prinþul Wilhelm, moºtenitorul tronului Germaniei, ale cãrui avansuri le refuzã însã.
Apoi are o iubire pasionalã cu
Charles Louis de Beauvau Craon, unul dintre cei mai râvniþi
burlaci ai Franþei. Iar mai târziu, cu maiorul Christopher
Thomson, trimis în România
cu misiunea specialã de a-i
convinge pe mai-marii þãrii sã
intre în rãzboi de partea Antantei. Nici în ultimii ani ai vieþii
nu a fost o femeie ignoratã. Sa vorbit mult despre relaþia pe
care ar fi avut-o cu preºedintele francez Charles de Gaulle.
În 1963, Martha Bibescu a devenit consilier al preºedintelui
în problema româneascã. La
moartea acestuia, ea nota în
jurnal: „Mã doare. Umbra giganticã sub care îmi plãcea atât
de mult sã mã adãpostesc nu
mai existã“.

Legiunea de Onoare
a Franþei pentru
merite literare
Martha Bibescu a scris patruzeci de cãrþi, majoritatea fiind
publicate în Franþa. La doar 22
de ani, este premiatã de Academia Francezã pentru cartea
„Cele opt paradisuri”. Este autoarea unor cãrþi de inspiraþie
autobiograficã precum „Vieþile
anterioare” ºi „Nimfa Europa”
ºi a unei serii de biografii ale
unor personalitãþi din istoria
Franþei. Opera sa mai cuprinde
versuri, însemnãri de cãlãtorie,
eseuri. Între 1908 ºi 1973, a
scris 65 de volume de jurnal. În
1954, Academia Francezã i-a
conferit Marele Premiu de Literaturã pentru întreaga operã.
În 1955, a fost aleasã membrã a
Academiei Regale de Limbã ºi
Literaturã Francezã. În 1962, a
primit de la francezi Legiunea
de Onoare, ca recunoaºtere a
meritelor sale literare.

Vâlcea, valea dintre
vãi, þinutul învãlurit

Prinþul George Valentin Bibescu

În 1923 scrie „Izvor, þara sãlciilor”. „Cum sã nu iubeºti România dupã ce-ai citit Izvor?!”,
avea sã spunã marele poet german Rainer Maria Rilke. În capitolele dedicate Vâlcii, Martha Bibescu te introduce, cu o
mãiestrie uimitoare, în atmosfera patriarhalã a acestui „þinut învãlurit”. Vezi, fãrã sã fii
acolo, Mãnãstirea Horezu,
asiºti la obiceiurile ancestrale
ale mãicuþelor, la micile lor
fente, la rugile pentru Brâncoveni. Cunoºti tipologii umane:
Zamfira, mãritatã la 18 ani cu
fiul primarului, Pãuniþa care
www.indiscret.ro

Martha Bibescu,
prinþesa care
a fãcut Vâlcea
faimoasã în Europa

departe, unde cerul se înfrãþeºte cu pãmântul, vezi înºiruinduse valuri de pãmânt care, asemenea celor de apã, sunt albãstrui ºi strãvezii, pãstrând forma
ºi culoarea valurilor înãlþate,
doar cã au încremenit. Dar va fi
de-ajuns sã mânãm în galop,
pentru ca, de îndatã, dealurile
sã alerge, încãlecându-se în întâmpinarea noastrã, aºa cum ar
face ºi talazurile mãrii; iar eu,
care ador marea, mã las îmbãtatã de aceastã nãlucire, mãgulitã ºi de faptul cã, supuse voinþei mele, valurile acestea se
opresc când mã opresc eu, ºi
aleargã iar când vreau eu.
(…)
Aici, la marginea drumurilor
vezi troiþe, un fel de cãsuþe ale
sfinþirii care adãpostesc ba o
cruce, ba o icoanã, ba o fântânã. Aici, femeile stau în prag
ºi torc din niºte furci uriaºe;
cum în aceastã dupã-amiazã
vremea s-a stricat, le vãd torcând în dosul unei perdele fine
de ploaie. Când ajung la mãnãstirea Horezu, pe cerul limpede ºi întristat se aprinde o
stea cu licãriri verzui”.

Mãnãstirea Horezu

face bucheþele de flori, Baba
Uþa care descântã cu cenuºã.
Este o lecturã seducãtoare, aidoma autoarei.
www.indiscret.ro

Iatã câteva fragmente:

Vâlcea-l’Avallonnais

„Existã în Franþa un þinut nu-

mit l’Avallonnais, nume încântãtor, a cãrui traducere aproape
literarã este: Vâlcea, valea dintre vãi, þinutul învãlurit. Pânã

„Ziduri ca de cetate, vãruite,
chilii care dau într-un pridvor cu
arcade mergând de jur - împrejurul clãdirii rectangulare; în
mijloc, o bisericã împodobitã cu
picturi, a cãrei intrare e strãjuitã de un copac ce pare ireal,
nãscocit de un decorator ingenios pentru a rãspunde unei
plãsmuiri de poet: „Un brad visa
la un palmier”. Din vârful trunchiului rãºinos, ce se înalþã foarte sus, se unduiesc, cu gingãºia
unor pene, crengi asemãnãtoare unor frunze negre de palmier.
Când cobor din trãsurã, mã întâmpinã o bãtrânicã cu braþe
scurte, tremurând ca o sclavã
centenarã. Apoi vin cu toatele,
cincizeci ºi opt câte sunt, în rasele lor negre ºi purtând un comãnac tras pe frunte, prea mic
pentru forma capului ºi prins pe
sub bãrbie cu o basma neagrã
precum cea a Uþei. Oare pentru
ce miresele Dumnezeului cel
viu se îmbracã în toate þãrile ca
niºte vãduve? Cum ar putea sã
piardã un asemenea soþ?
(…) De secole întregi, an
dupã an, în toate zilele ºi în toate nopþile, maicile se roagã: pentru Constantin Voievod ºi Maria Doamna, pentru coconii lor
preaiubiþi, ale cãror diminutive
sunt ºi acum înºirate cu glas tare
sub aceste bolþi rãsunãtoare:
Constantin ºi ªtefãnicã, Radu ºi
Matei, Maria ºi Ancuþa, Ilinca,
Bãlaºa; ºi Smaranda, domniþã
pe care meºterii au zugrãvit-o
mereu cu un trandafir în mânã
pentru cã, fiind mezina, ultima
nãscutã ºi cea mai iubitã, au
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pierdut-o cea dintâi ºi s-a
stins prima, la vârsta de treisprezece ani.
(…)
La sfârºitul slujbei, maicile ies din strane, iar eu descopãr în umbra alveolelor o
întreagã instalaþie de perniþe
care le îngãduie sã se rezeme, sã îngenuncheze ºi sã se
aºeze confortabil, ca în puf.
Fiecare ºi-a fãcut cuibul ei ºi
aproape cã mi-e ciudã de viclenia cu care aceste bãtrâne
creºtine din Orient îºi respectã tabieturile!”

Baba Uþa
„Sunt prea rãsfãþatã aici la
mãnãstire; mi se fac toate
chefurile. Primesc daruri:
scoarþe, dulceþuri, tot lucruri
catifelate ºi delicate ce ies din
mâna mãicuþelor; toate îmi
sunt aduse cu o drãgãlãºenie
smeritã ºi cu manifestãri de
prietenie. Baba Uþa e ºi nu e
mulþumitã. Ea, care pe toate
le ghiceºte, vede bine cã nu
aici am sã mã vindec eu. Azidimineaþã, când m-a trezit,
mi-a cerut voie sã mã descânte cu cenuºã”.

Pãuniþa

„Am vãzut o fetiþã care
vine în fiecare dimineaþã cu
vacile la marginea pãdurii.
Face toatã ziua buchete de
flori. Soseºte, cu iia neobiºnuit de umflatã în dreptul
pieptului, cu o cocoaºã în
faþã, de parcã ar fi un clovn,
apoi se aºazã pe pãmânt, îºi
întinde picioarele goale ºi
scoate din sân o basma mare,
plinã de flori. Iatã de unde-þi
venea guºa aceea caraghioasã, micuþule pelican! Are gesturi mãsurate ºi repezi, face
buchete rotunde, prinse cu un
firicel de arnici, pe care-l
rupe cu dinþii. Hãrnicia ei tãcutã mã încântã. Mã aºez ºi
eu alãturi de ea. Basmaua
galbenã e trasã atât de jos pe
frunte, cã aproape nu-i vãd
chipul, aplecat ca floarea de
condurul -doamnei. (...)
În Franþa, Victoria a ajuns
nume de servitoare; Cezar –
un nume pentru câini; August
(Prostul) îi face pe copii sã
râdã la circ. Iar Pãuniþa mea,
care nu poartã egretã pe cãpuºor, stã întotdeauna aplecatã cu timiditate ºi-i atât de
ruºinoasã, încât pãrãsesc
aceste locuri fãrã sã fi apucat
sã-i vãd culoarea ochilor”.
31 mai - 6 iunie 2017
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Coloane militare NATO
pe câteva drumuri, trafic
îngreunat între 1-4 iunie

P

oliþia Românã anunþã cã
în intervalul 1-4 iunie,
pe rutele Giurgiu-Bucureºti (E85) ºi Bucureºti-Piteºti
(A1)-Râmnicu Vâlcea (E81)Sibiu (Valea Oltului)-Cincu, se
vor deplasa coloane militare
pentru un exerciþiu NATO.
În luna iunie, se va desfãºura
exerciþiul NATO NOBLE
JUMP 2017 (NOJP17) pe teritoriul Bulgariei, Greciei ºi României, iar destinaþia finalã a
forþelor dislocate va fi Centrul
Naþional de Instruire Întrunitã
”Getica”, din Cincu.
România, în calitate de naþiune gazdã a exerciþiului, va juca
un rol foarte important prin sprijinul acordat planificãrii ºi pregãtirii în vederea dislocãrii ºi
redislocãrii forþelor participante la exerciþiu.
Astfel, în perioada 1-4 iunie
a.c., pe anumite drumuri se vor
deplasa coloane militare ºi tra-

ficul ar putea fi îngreunat.
La data de 1 iunie, în intervalul orar 09.00-20.00, coloanele militare se vor deplasa pe
ruta Giurgiu-Bucureºti (E85),
pe data de 2 iunie, în intervalul orar 00:01-18:00, se vor
deplasa pe ruta Bucureºti-Piteºti (A1)-Râmnicu Vâlcea
(E81)-Sibiu (Valea Oltului)Cincu.
De asemenea, coloanele se
vor deplasa, la data de 3 iunie,
în intervalul orar 09:00-17:00,
pe ruta Giurgiu-Bucureºti
(E85), iar la data de 4 iunie
2017, în intervalul orar 00:0015:00, pe ruta Bucureºti-Piteºti (A1)-Râmnicu Vâlcea
(E81)-Sibiu (Valea Oltului)Cincu.
Poliþia Românã recomandã
celor care se deplaseazã pe
aceste rute sã circule cu atenþie
sporitã ºi sã respecte indicaþiile ºi semnalele poliþiºtilor.

Centrul comercial OLTENIA SUCPI include peste 1.300 de
standuri de prezentare ºi vânzare a diferitelor produse, de la
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de uz casnic,
de la legume ºi fructe la materiale pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind
pe o suprafaþã de peste 70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în
domeniu (fiind primul târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei),
precum ºi existenþa liniilor speciale de transport urban ce
leagã centrul comercial de toate zonele oraºului, îl recomandã
ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Publicitate

Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00

O asociaþie de proprietari din Brezoi,
notificatã de Apavil

D

in cauza întârzierilor la
plata facturilor reprezentând servicii furnizare apã potabilã ºi canal, SC
APAVIL SA a decis sistarea alimentãrii cu apã a unei asociaþii
de proprietari din oraºul Brezoi,
inclusã în categoria clienþilor
rãu-platnici: AS. PRO. Nr. 1
Brezoi – 292.452,58 (8 luni
restante).
SC APAVIL SA este nevoitã
sã apeleze la aceastã mãsurã în31 mai - 6 iunie 2017
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trucât s-a constatat creºterea
semnificativã a cuantumului
sumelor datorate de cãtre clienþi
în contul serviciilor prestate.
Deºi conducerea societãþii a
manifestat întotdeauna înþelegere în ceea ce priveºte achitarea
de cãtre asociaþiile de proprietari a facturilor pentru serviciile prestate, se pare cã în anumite cazuri clienþii nu au gãsit de
cuviinþã sã aprecieze just aceastã atitudine.

Asociaþia de proprietari care
înregistra la data de 30 mai a.c.
datorii importante cãtre SC
APAVIL SA a fost deja notificatã, urmând ca acþiunea de debranºare sã demareze în perioada imediat urmãtoare. Locatarii bun-platnici din cadrul asociaþiilor de proprietari care vor
fi debranºate sunt rugaþi sã înþeleagã necesitatea adoptãrii
unor astfel de mãsuri.
www.indiscret.ro
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pentru copii, de ziua lor

Indiscreþii
de Vâlcea
Domn’e, se adunarã liberalii vâlceni, zilele trecute,
în douã reprize, pentru a
dezbate moþiunile celor doi
contracandidaþi la ºefia
PNL, Cristian Buºoi ºi Ludovic Orban. Buºoi veni,
deºi organizaþia, mai puþin
ºeful care s-a abþinut de la
vot, se antepronunþase cã îl
va susþine pe Orban. A doua
zi, urma Ludovic. Preferatul, cum devine. Se umplu
Teatrul ”Anton Pann” cu liberali (bunã alegere, având
în vedere personajul), venirã invitaþi din alte judeþe!
Venirã mulþi, numai Orban
nu veni! Lipsi la moþiunea
lui, care va sã zicã. Eh, a
mers ºi în lipsã. Câte nu
merg aºa în þara asta!

meseriile tradiþionale. Va fi
amenajatã ºi o expoziþie cu
vânzare pentru sculpturi realizate cu drujba. Intrarea
este liberã. Peisajul este superb. Informaþii pe pagina
de facebook a pensiunii”,
anunþã organizatorii. În contextul acesta, un banc cu
drujba picã bine, chiar dacã
existã diferenþe între cele
douã situaþii: Merge baciul
la magazin ºi cumpãrã o
drujbã. Acasã citeºte pe
prospect cã poate tãia 100
de copaci pe zi. Dupã trei
zile de muncã, reuºeºte sã
doboare 95 de copaci. Supãrat, se duce la magazin:
„Domnule, drujba asta nu e
bunã, în prospect scrie cã
taie 100 de copaci, dar eu
am tãiat numai 95”. Vânzãtorul porneºte drujba, la care
badea: „Aaaaaa, are ºi motor!!”

L

a iniþiativa Primãriei municipiului Râmnicu Vâlcea, un grup de asociaþii
non-guvernamentale – ”Speranþã pentru Râmnic”, ”Zâmbete colorate, ”Ataraxia”, ”Orfeus” ºi Forumul Cetãþenesc
pentru Acþiune Socialã ºi Educaþie Civicã, cu sprijinul unor
sponsori ºi în colaborare cu
conducerea Grãdinii Zoologice, SC ETA SA ºi Teatrul Municipal ”Ariel”, au pregãtit în
data de 1 iunie un program pentru copii în ambianþa deosebitã
a Grãdinii Zoologice din Ostroveni. Astfel, sub genericul
”Curcubeul copilãriei”, cei mici
beneficiazã de intrare gratuitã
la Zoo pentru a se bucura de
teatru, de o paradã a costumelor din poveºti, de ateliere de
creaþie, sesiuni de picturã pe
faþã, o vânãtoare de comori ºi
de multe alte surprize. Pentru
a-i aduce pe copii în Ostroveni,
a fost pregãtit ”Autobuzul copilãriei”, o cursã specialã pe traseul 7S care leagã cartierul
Nord de Sudul municipiului, cu
plecare de la Dispecerat Nord
la orele 09.00, 10.00 ºi 11.00;

Îºi mai
Festivalul
aminteºte cineva
sculpturilor cu
drujba la Vaideeni de Nicolae Pãtru?
Îºi mai aminteºte cineva
de Nicolae Pãtru, fost parlamentar al Partidului România Mare? Este aproape
de nerecunoscut, cu mustaþã ºi barbã! În rest, e bine,
mersi! Se ocupã de afaceri
de succes cu imobiliare ºi
mobilã. A închiriat unui bar
o parte din clãdirea de pe bdul General Magheru, din
Râmnicu Vâlcea, ºi acolo
joacã zilnic ºah. Dat naibii,
Pãtru! Dintotdeauna a ºtiut
sã îºi facã din viaþã un privilegiu.

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

personajelor de poveste cu Teatrul Municipal ”Ariel” pe esplanada din faþa sediului din
Parcul Zãvoi, începând cu ora
17.00, sau manifestãri organizate de Palatul Copiilor - spectacole de toate genurile, ateliere de lucru, concursuri etc. derulate între orele 10.00 ºi
14.00 în Parcul Mircea cel Bãtrân, unde, recent, Primãria a
montat pentru aceastã perioadã
douã figurine luminoase cu Mickey Mouse ºi Minnie Mouse,
care fac deliciul celor mici.
Biroul de presã al Primãriei
Râmnicu Vâlcea

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

Pensiunea Siva

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.

Publicitate

Publicitate

Între 18 ºi 23 iulie, la Pensiunea Cerna din Vaideeni
va avea loc Festivalul sculpturilor cu drujba, prima ediþie. „Vã aºteptãm la un festival al mânuitorilor de drujbe în slujba artei. Este primul festival de acest gen din
Romania. În cele 5 zile ale
festivalului, veþi putea urmãri pe viu cum „oamenii
cu drujba” vor transforma
buºtenii în opere de artã. În
paralel, veþi face cunoºtinþã
cu tradiþiile gastronomice
ale locului, cu voia bunã ºi

autobuzul îi va aduce înapoi în
oraº, pe acelaºi traseu, pe sãrbãtoriþii zilei, plecãrile de la
Grãdina Zoologicã fiind la orele 16.00, 17.00 ºi 18.00, iar
transportul este gratuit pentru
copii ºi însoþitorii lor.
Acest program se adaugã altor evenimente create pentru cei
mici cu aceastã ocazie. Printre
ele, un concurs de biciclete organizat de Asociaþia ”Lykaios”
în Parcul Zãvoi începând cu ora
14.00, eveniment sprijinit financiar de Primãria municipiului Râmnicu Vâlcea, spectacole de teatru, balet ºi o paradã a

Publicitate

La moþiunea
lui Orban
a lipsit Orban

www.indiscret.ro
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Miercuri, 31 mai
10.00 - Colegiul Naþional
“Carol I”: Baschet ºcolar 3 la
3. Co-organizatori: Direcþia
Judeþeanã pentru Tineret ºi
Sport Dolj, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj.
10.00 – 18.00 - Casa Bãniei
– Esplanadã (Secþia de etnografie a Muzeului Olteniei): “Satul românesc în zi de sãrbãtoare” (târgul meºterilor populari, parada costumelor populare). Co-organizatori: Muzeul
Olteniei ºi Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj.
10.00 – 18.00 - Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”
z ora 10:00 - Spectacol Alis
în lumea pãpuºilor, regia Iulia Cârstea
z Porþi Deschise în Fabrica
de poveºti electroColibri
z Regatul copilãriei - desene pe asfalt
z Expoziþie #InstaCraiova –
Sala Studio
Co-organizator: Teatrul pentru Copii ºi Tineret ”Colibri”.
10.00 -18.00 - Esplanada
„William Shakespeare”
Sãnãtatea pe primul loc campanie gratuitã de mãsurare
a tensiunii arteriale, greutãþii
corporale ºi testarea glicemiei.
Co-organizator: ªcoala Postlicealã Sanitarã „Christiana”
Craiova.
10.00 – 17.00 - Muzeul de
Artã: Hoinar prin oraº… de
Ziua Craiovei; Expoziþia Cosmin Paulescu Harta – teritorii portabile; Expoziþia de picturã flamandã – Sala Oglinzilor; Ateliere de graficã de
carte pentru copii – curtea
muzeului.
11.00 – 18.00 - Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”: Expoziþii, proiecþie filme istorice, ateliere,
concursuri. Accesul publicului se va face în mod gratuit.
11.00 - Muzeul Olteniei –
Secþia de istorie-arheologie:
Vernisaj expoziþia temporarã “Statui Romane în Oltenia”.
12.00 - Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj
“Tradiþie ºi culoare” – expoziþie concurs de picturã, recitare de poezie ºi audiþii muzicale. Co-organizatori: ªcolile “Ion Creangã” ºi “Sfântul
Dumitru”, Consiliul Judeþean
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12.30 – 20.30 - Piaþa “Fraþii
Buzeºti” – Centrul Vechi: Piaþa
„Artelor” (ateliere creative, expoziþii, recitaluri, demonstraþii de
artã)
12.30-20.30 / Atelier de bijuterii (TRADEM)
18.30-20.30 / Happening
stradal (Liceul de Artã). Co-organizatori: ªcoala de Artã Cornetti, Liceul de Artã “Marin Sorescu”, Casa de Culturã “Traian
Demetrescu”, Penitenciarul Craiova, Asociaþia Carousel, Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”, Oltenia mea, Serviciul Judeþean al Arhivelor Naþionale Dolj, Muzeul Olteniei
Craiova.
16.00 – 18.00 - Casa Bãniei –
Esplanadã (Secþia de etnografie
a Muzeului Olteniei): Spectacol
folcloric. Co-organizator: Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj.
18.00 – 23.00 - Cartierul Brazda lui Novac – zona BRD: Spectacol artistic (muzicã pop, folk,
popularã, clasicã, dans ºi balet)
z Palatul Copiilor: Spectacol
dans (TRADEM & Asociaþia
Dance Beat)
z ªcoala de Muzicã ªincai:
Rafaela Burulea - Mamaia Copiilor; Recital Alexia Ilie Gabriela
z Casa Studenþilor (Trupa
Freaks): Eliza Chifu
z Filarmonica Oltenia Craiova
z Opera Românã Craiova
z Spectacol Ansamblul Folcloric “Maria Tanase” ºi invitaþii Taraful Streaþã. Soliºti: Maria
Rotaru, Aneta ªiºu, Ciri Mayer,
Niculina Stoican Co-organizatori: Palatul Copiilor, Rafaela Burulea, Ilie Alexia Gabriela, Casa
de Culturã “Traian Demetrescu”
& Asociaþia “Dance Beat”, ªcoala de Muzicã ªincai, Trupa
FREAKS, Filarmonica Oltenia
Craiova, Opera Românã Craiova,
Ansamblul Folcloric “Maria Tãnase”.
19.00 - Teatrul Naþional “Marin Sorescu” – Sala Amza Pellea:
Spectacol “Dimineaþa de dupã”,
de Peter Quilter, regia Mircea
Corniºteanu. Co-organizator: Teatrul Naþional “Marin Sorescu”.

Joi, 01 iunie
10.00 – 18.00 - Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”: Porþi
Deschise în Fabrica de poveºti
electroColibri; Regatul copilãriei - desene pe asfalt; Expoziþie
#InstaCraiova – Sala Studio. Co-

organizator: Teatrul pentru Copii
ºi Tineret ”Colibri”
10.00 – 20.00 - Str. Theodor
Aman: Expo-flora
10.00 – 17.00 - Muzeul de Artã:
Hoinar prin oraº… de Ziua Craiovei; Expoziþia Cosmin Paulescu Harta – teritorii portabile; Expoziþia de picturã flamandã –
Sala Oglinzilor; Ateliere de graficã de carte pentru copii – curtea muzeului. Accesul publicului
se va face în mod gratuit.
10.30 – 20.30 - Esplanada
„William Shakespeare”: Manufactura „Bizarre Bazaar” (ateliere creative pentru obiecte decorative sau de uz prin tehnici
variate). Co-organizator: Asociaþia Carousel Project Craiova.
11.00– 18.00 - Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”: Expoziþii, proiecþie filme istorice, ateliere, concursuri.
Accesul publicului se va face în
mod gratuit.
10.00 – 18.00 - Piaþa “Mihai
Viteazul”: Activitãþi interactive.
Co–organizator: Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”.
10.00 – 17.00 - Muzeul Olteniei – Secþia de istorie-arheologie: Expoziþia temporarã “Statui Romane în Oltenia”. Co–organizator: Muzeul Olteniei. Accesul publicului se va face în mod
gratuit.
11.00 – 14.00, 17.00 - 19.00
Parcul “Nicolae Romanescu” –
Teatrul de Varã: “Craiova Kids
Day” (recitaluri, spectacole, concerte). Co-organizatori: Palatul
Copiilor, Liceul de Artã “Marin
Sorescu”, Club Arti, ªcoala de
Muzicã ªincai, Dynamik Dance
Studio
19.00 - 20.00 - “Drumu-i
lung, povestea-i scurtã” – spectacol pentru copii. Co-organizator: Opera Românã Craiova.
12.30 – 21.30 - Piaþa Fraþii
Buzeºti – Centrul Vechi: Piaþa
„Artelor” (ateliere creative, expoziþii, recitaluri, demonstraþii de
artã);
12.30-20.30 / Atelier de bijuterii (TRADEM)
18.00 – 20.00 / Jocuri interactive (Teatrul Colibri)
18.30 – 20.30 / Happening
stradal (Liceul de Artã). Co-organizatori: ªcoala de Artã „Cornetti”, Liceul de Artã “Marin Sorescu”, Casa Studenþilor, Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”,

Casa de Culturã “Traian Demetrescu”, Asociaþia Carousel, Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”, Oltenia mea, Serviciul Judeþean al Arhivelor Naþionale Dolj, Muzeul Olteniei
Craiova.
18.00 – 23.00 - Cartierul Craioviþa Nouã – zona Poºtã: Spectacol artistic (muzicã pop, folk,
popularã, clasicã, dans ºi balet)
z Palatul Copiilor: Spectacol
dans (TRADEM & Asociaþia
Dance Beat)
z ªcoala de Muzicã ªincai:
Rafaela Burulea - Mamaia Copiilor; Recital Alexia Ilie Gabriela
z Filarmonica Oltenia Craiova
z Spectacol “Pãcalã” (Teatrul
Colibri)
z Spectacol Ansamblul Folcloric “Maria Tanase”. Soliºti: Liviu Dica, Cristian Bãnãþeanu,
Mariana Ionescu Cãpitãnescu,
Emilia Dorobanþu. Co-organizatori: Palatul Copiilor, Ansamblul
„Cununiþa”, Rafaela Burulea, Ilie
Alexia Gabriela, Casa de Culturã
“Traian Demetrescu” & Asociaþia
“Dance Beat”, ªcoala de Muzicã
ªincai, Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, Filarmonica Oltenia Craiova, Ansamblul Folcloric
“Maria Tãnase”.
21.00 - Esplanadã Teatrul Naþional “Marin Sorescu”: Spectacol ”Occident Express”, de Matei Viºniec, regia Alexandru Boureanu. Co-organizator: Teatrul
Naþional “Marin Sorescu”.

Vineri, 02 iunie
10.00 - Strada A.I. Cuza, zona
Universitate: Salonul Auto (expoziþie de maºini). Co-organizatori: dealeri ºi reprezentanþi auto.
10.00 – 18.00 - Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”: Porþi
Deschise în Fabrica de poveºti
electroColibri; Regatul copilãriei - desene pe asfalt; Expoziþie
#InstaCraiova – Sala Studio. Coorganizator: Teatrul pentru Copii
ºi Tineret ”Colibri”.

factura „Bizarre Bazaar” (ateliere creative pentru obiecte decorative sau de uz prin tehnici
variate). Co-organizator: Asociaþia Carousel Project Craiova
17.30 – 19.30 - Piaþa Fraþii
Buzeºti – Centrul Vechi: Piaþa
„Artelor” (ateliere creative, expoziþii, recitaluri, demonstraþii de
artã)
12.30 – 20.30 / Atelier de bijuterii (TRADEM)
18.30 – 20.30 / Happening
stradal (Liceul de Artã)
18.30 – 20.30 / Jocuri interactive (Teatrul Colibri)
19.00 – 20.00 / Casa Studenþilor. Co-organizatori: ªcoala de
Artã „Cornetti”, Liceul de Artã
“Marin Sorescu”, Palatul Copiilor Craiova, Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”,
Oltenia mea, Serviciul Judeþean
al Arhivelor Naþionale Dolj, Muzeul Olteniei Craiova, Casa Studenþilor - Trupe Cover/Folk, Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, Casa de Culturã “Traian
Demetrescu”, Asociaþia Carousel,
Compania de teatru Followspot.
18.00 – 20.00 - Filarmonica
Oltenia Craiova: Ceremonia
Festivã a Consiliului Local
Municipal. Co-organizator: Filarmonica Oltenia Craiova.
19.00 - Teatrul Naþional “Marin Sorescu” – Sala Amza Pellea:
Spectacol ”Elefantul din camerã sau The Vibrator Play”, de
Sarah Ruhl, regia Dragoº Alexandru Muºoiu. Co-organizator: Teatrul Naþional “Marin Sorescu”.
19.30 – 22.30 - Piaþa „Mihai
Viteazul”: Concert “Balkan
Party”: Gipsy Casual, Marius
Mihalache ºi Ovidiu Lipan
Þãndãricã.

Sâmbãtã, 03 iunie

10.00 – 20.00 - Str. Theodor
Aman: Expo-flora

10.00 - Strada A.I. Cuza, zona
Universitate: “Salonul Auto” expoziþie de maºini. Co-organizatori: Dealeri ºi reprezentanþi
auto.

10.00 – 17.00 - Muzeul de Artã:
Hoinar prin oraº… de Ziua Craiovei; Expoziþia Cosmin Paulescu Harta – teritorii portabile;
Expoziþia de picturã flamandã
– Sala Oglinzilor.

10.00 – 18.00 - Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”: Porþi
Deschise în Fabrica de poveºti
electroColibri; Regatul copilãriei - desene pe asfalt; Expoziþie
#InstaCraiova – Sala Studio

10.00 – 17.00 - Muzeul Olteniei – Secþia de Istorie–Arheologie: Expoziþia temporarã “Statui Romane în Oltenia”.

ora 18:00 - Spectacol Invitaþie la joacã, regia Alexandra Davidescu. Co-organizator: Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”.

10.30 – 20.30 - Esplanada
„William Shakespeare”: Manu-

10.00 – 20.00 - Str. Theodor
Aman: Expo-flora
www.indiscret.ro

de Virgil Dumitrescu

11:00 - Cei trei purceluºi,
teatru interactiv, coord. Geo
Dinescu ºi Marin Fagu. Co-organizator: Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”.

SPORT

10.00 – 20.00 - Str. Theodor Aman: Expo-flora
10.00 – 17.00 - Muzeul de
Artã: Hoinar prin oraº… de
Ziua Craiovei; Expoziþia Cosmin Paulescu Harta – teritorii portabile; Expoziþia de picturã flamandã – Sala Oglinzilor. Accesul publicului se va
face în mod gratuit.
10.00 – 17.00 - Muzeul Olteniei – Secþia de istorie-arheologie: Expoziþia temporarã
“Statui Romane în Oltenia”.
Accesul publicului se va face
în mod gratuit.
10.30 – 20.30 - Esplanada
„William Shakespeare”: Manufactura „Bizarre Bazaar”
(ateliere creative pentru obiecte decorative sau de uz prin
tehnici variate). Co-organizator: Asociaþia Carousel Project
Craiova.

10.00 – 17.00 - Muzeul de
Artã: Hoinar prin oraº… de
Ziua Craiovei; Expoziþia Cosmin Paulescu Harta – teritorii
portabile; Expoziþia de picturã
flamandã – Sala Oglinzilor.
10.00 – 17.00 - Muzeul Olteniei – Secþia de istorie-arheologie: Expoziþia temporarã “Statui Romane în Oltenia”.
10.30 – 20.30 - Esplanada
„William Shakespeare”: Manufactura „Bizarre Bazaar” (ateliere creative pentru obiecte decorative sau de uz prin tehnici
variate). Co-organizator: Asociaþia Carousel Project Craiova.
11.00 – 14.00- Primãria Craiova – str. A.I. Cuza nr. 7: „O cãlãtorie prin istoria Craiovei” –
Tur ghidat de oraº din care doritorii aflã detalii inedite despre istoria oraºului. Co-organizatori:
Agenþia de Turism Mapamond,
Umbrella Media, Asociaþia Global City 2020.
12.30 – 20.30 - Piaþa Fraþii
Buzeºti – Centrul Vechi: Piaþa
„Artelor” (ateliere creative, expoziþii, recitaluri, demonstraþii de
artã)
12.30-20.30 / Atelier de bijuterii (TRADEM)
18.30-20.30 / Happening stradal (Liceul de Artã)
11.00 – 13.00 / Jocuri interactive (Teatrul Colibri)
19.00 – 20.00 / Casa Studenþiwww.indiscret.ro

lor. Co-organizatori: ªcoala de
Artã „Cornetti”, Liceul de Artã
“Marin Sorescu”; Palatul Copiilor Craiova, Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”,
Oltenia mea, Serviciul Judeþean
al Arhivelor Naþionale Dolj, Muzeul Olteniei Craiova, Casa Studenþilor, Trupe Cover/Folk, Casa
de Culturã “Traian Demetrescu”,
Asociaþia Carousel.
13.00 – 18.00 / Strada A.I.
Cuza, zona Teatrului Naþional:
“Salonul Auto-Retro” - expoziþie de maºini de epocã. Co-organizator: Retromobil Club Craiova.
19.00 - Teatrul Naþional “Marin Sorescu” – Sala Amza Pellea:
Spectacol ”Dacã am gândi cu
voce tare”, de Adnan Lugonic,
regia Radu Afrim. Co-organizator: Teatrul Naþional “Marin Sorescu”.
19.30 – 22.30 - Piaþa “Mihai
Viteazul”: Concert “Hit Radio”:
Raluka, Mandinga, Alex Velea
& Mario Fresh.

12.30 – 20.30 - Piaþa “Fraþii
Buzeºti” – Centrul Vechi: Piaþa „Artelor” (ateliere creative, expoziþii, recitaluri, demonstraþii de artã)
12.30-20.30 / Atelier de bijuterii (TRADEM)
18.30-20.30 / Happening
stradal (Liceul de Artã)
19.00 – 20.00 / Casa Studenþilor. Co-organizatori: ªcoala
de Artã „Cornetti”, Liceul de
Artã “Marin Sorescu”, Palatul
Copiilor Craiova, Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”, Oltenia mea, Serviciul Judeþean al Arhivelor
Naþionale Dolj, Muzeul Olteniei Craiova, Casa Studenþilor
- Trupe Cover/Folk, Casa de
Culturã “Traian Demetrescu”,
Asociaþia Carousel.
13.00 – 18.00 - Strada A.I.
Cuza, zona Teatrului Naþional:
“Salonul Auto-Retro” - expoziþie de maºini de epocã. Coorganizator: Retromobil Club
Craiova.

10.00 - Strada A.I. Cuza, zona
Universitate: Salonul Auto (expoziþie de maºini). Co-organizatori: Dealeri ºi reprezentanþi auto.

19.00 - Teatrul Naþional
“Marin Sorescu” – Sala I.D.
Sîrbu: Spectacol ”Cealaltã
þarã”, dupã Herta Muller, regia Alexandru Istudor. Co-organizator: Teatrul Naþional
“Marin Sorescu”.

10.00 - Piaþa Mihai Viteazul:
Alaiul Cãluºului. Co-organizator: Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj

19.30 – 22.30 - Piaþa “Mihai Viteazul”: Concert “Special Projects”: Gabriel Cotabiþã & Keo, Cristi Minculescu, Iris & Felicia Filip.

10.00 – 13:00 - Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”: Expo-

22.30 - Piaþa “Mihai Viteazul”: Foc de artificii

Duminicã, 04 iunie
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Crampoane

A

Campionatul
târâtoarelor

început pe 22 iulie anul
trecut ºi va trage oblonul pe 4 iunie. Bine cã
nu la anul pe vremea asta. Din
cele 365 de zile, s-a þinut post
de minge doar în 48. În playout, programat pe durata a 14
etape, echipele abia mai plimbã mingea între ele. Mulþi jucãtori sunt cu mintea în vacanþã, alãturi de familii. S-a întâmplat ºi în play-off, unde, obosiþi ºi decuplaþi, unii (tricolori!)
au înscris în proprie poartã. 34
de etape în sezonul regular
adunate cu 14 etape în play-out
fac 48. Excesiv ºi inuman. ªi
discriminatoriu, pentru cã în
orice campionat din lume nu
înving la nesfârºit echipele mai
bune. Frumuseþea unei competiþii de anduranþã o dau, dincolo de partidele cu mizã dintre
competitoare de acelaºi calibru, ºi rezultatele care contravin calculului hârtiei, de buturugã micã. Pe parcursul celor
34 de etape ale primei pãrþi de
campionat, astfel de rezultate
s-au consemnat cu duiumul. Sa probat încã o datã ºi în finala
Cupei României: FC Voluntari
– Astra 6-4 (1-1), dupã executarea loviturilor de departajare. Favoritã de departe era campioana din 2016. Diferenþa de
valoare ºi de experienþã, dat fiind cã ilfovenii o au cu mingea
doar din 2010, iar giurgiuvenii
au prins primãvara europeanã
în Europa League, nu a mai
contat. Astra a înscris ºi a condus ostilitãþile în prima reprizã, pentru ca în repriza secun-

dã rolurile sã se inverseze.
Dupã mai multe ocazii, elevii
lui Claudiu Niculescu au înscris meritat din penalty ºi au
dus meciul în prelungiri, încheiate alb. Surprinzãtor, cei cãrora le-a tremurat echipamentul
au fost jucãtorii Astrei, iar Stan
a pus spirtoasa pe colivã, ratând de la punctul cu var. Sistemul cu play-off ºi play-out,
copiat (incorect sau incomplet)
dupã belgieni ºi ciprioþi, are
destule hibe. Pe undeva, este ºi
ilogic. Priviþi, sã zicem, linia de
clasament a celor de la ASA
Târgu Mureº: 12-1-4-7, 3-14,
13. Adicã au înscris de trei ori
ºi au acumulat 13 puncte, o stupizenie dacã nu te-ai întoarce
la zestrea de puncte din sezonul regular. Fiecare linie de clasament persifleazã aritmetica.
Mai rãmâne ca ºi FIFA sã aplice play-off-ul (de ce nu?) în
preliminariile mondialului din
Rusia. E tardiv, dar vã închipuiþi ce distracþie ar fi fost, ataºând aici toatã poliloghia ºtim
noi cui în lansarea pe piaþa autohtonã a sistemului nici cal
(belgian), nici mãgar (cipriot).
Bate la uºã partida de cinci stele cu Polonia, la Varºovia, patru stele fãcând cu ochiul de
partea þãrii gazdã. Singura steluþã pe cerul nostru este cã herr
Christoph Daum ºi-a cumpãrat
cravatã. L-ar bate gândul sã ne
lase dupã dezastrul ca ºi anunþat cu leºii. Bine, el ne-a lãsat
încã de la instalare, ºtie Burleanu de ce. Avem nestemate
fel de fel, dar n-avem valori.
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