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ªcoala RomânoBritanicã a lansat
“Ghidul pentru
învãþãtori care inspirã”

ntr-un cadru festiv, într-una
dintre sãlile de conferinþe
ale Hotelului Ramada,
ªcoala Româno-Britanicã din
Craiova a lansat la începutul
acestei sãptãmâni “Ghidul pentru învãþãtori care inspirã”. Ceremonia a fost onoratã de prezenþa ambasadorului Regatului
Unit al Marii Britanii ºi al Irlandei de Nord la Bucureºti, Excelenþa Sa Paul Brummell, a
directorului British Council din
Bucureºti, Nigel Bellingham, ºi
a inspectoarei generale a Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, Monica Sunã. „Mã bucur
cã am reuºit sã organizãm acest
eveniment ºi, mai ales, mã bucur cã Excelenþa Sa Paul Brummell ºi domnul director al British Council Bucureºti, domnul
Nigel Bellingham, au acceptat
sã participe la aceastã festivitate. A fost o onoare pentru noi sã
îi avem drept oaspeþi ºi, totodatã, acest lucru ne obligã sã þinem ºtacheta ridicatã în anii
care urmeazã. Excelenþa Sa
domnul ambasador este, de altfel, un prieten mai vechi al ºco-

Î
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lii noastre, un susþinãtor al eforturilor noastre care ne onoreazã cu atenþia sa încã de la înfiinþarea acestei unitãþi de învãþãmânt. «Ghidul pentru învãþãtori care inspirã» a fost gândit
ca o unealtã care sã ajute cadrele
didactice în desfãºurarea nobilei meserii pe care ºi-au ales-o.
Este, concret, un curriculum in-

tegrat pentru clasa pregãtitoare
care atinge toate aspectele activitãþii didactice: proiectare, implementare ºi evaluare“, a declarat Cristina Catanã – Bucã,
preºedinta Asociaþiei Române a
Tinerilor cu Iniþiativã, fondatoarea ªcolii Româno-Britanice
din Craiova. „Este o zi foarte
frumoasã pentru cã reprezintã
ziua în care se lanseazã acest
ghid metodic. Sunt foarte fericit sã revin la Craiova, am vizitat ªcoala Româno-Britanicã
anul trecut când am fost aici, iar
Cristina ºi colegii sãi mi-au descris proiectul. Pentru mine este
un proiect foarte frumos, foarte
ambiþios, foarte important ºi
pentru România. Îi felicit pentru realizarea acestuia!“, a vorbit auditoriului, într-o românã
cursivã, Excelenþa Sa Brummell. Evenimentul s-a încheiat
în faþa unui ceai fierbinte, unde
participanþii au putut sã-ºi împãrtãºeascã în mod liber opiniile
atât cu privire la evenimentul ce
tocmai se încheiase, cât ºi faþã
de sistemul educaþional românesc, în general. (C. Pretorian)

Aniºoara Stãnculescu, preºedintele
ALDE Craiova,
spune cã „responsabilitatea nu mai
trebuie pasatã între
instituþii. Monumentul trebuie salvat ºi
protejat”.
de Valentin Zarea

R

eprezentanþii ALDE
susþin cã au atras
atenþia în nenumãrate rânduri asupra nevoii ca
autoritãþile locale sã acorde
mai multã atenþie istoriei lo-

cale, patrimoniului de culturã
ºi civilizaþie al oraºului. „Totuºi, în pofida semnalelor noastre, precum ºi ale consecvenþei
unor jurnaliºti ºi arhitecþi craioveni care pledeazã pentru
protejarea memoriei noastre
colective nu se întâmplã mare
lucru în activitatea de restaurare a unor obiective istorice
importante pentru oraºul nostru. La fel stau lucrurile ºi în
cazul «Fântânii Purcarului»,
construitã acum 198 de ani,
aflatã în pragul dezintegrãrii.
Aceastã fântânã în care se gãseºte încã apã potabilã ar putea fi recondiþionatã, protejatã
ºi pusã în valoare turistic cu
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Liberaldemocraþii
craioveni
solicitã
salvarea
„Fântânii
Purcarului“
eforturi bugetare deloc mari.
Mai mult decât atât, bugetul local ar putea fi protejat existând
bani europeni pentru recondiþionarea monumentelor istorice, bani care ar putea fi accesaþi depunându-se proiecte în
acest sens. ªi nu doar pentru
«Fântâna Purcarului». Din pãcate, se pare cã pentru autoritãþi istoria localã reprezintã o
mizã mult prea micã“, susþine
Aniºoara Stãnculescu. Preºedintele ALDE Craiova lanseazã ºi un apel de conºtiinþã la
autoritãþile locale - Primãria
Craiova, Direcþia de Culturã
Dolj, Regia Autonomã de Administrare a Domeniului Public

ºi Fondului Locativ din Craiova - sã renunþe la a mai pasa
responsabilitãþile între ele ºi
sã gãseascã soluþii pentru respectarea memoriei oraºului
nostru. „Nu putem vorbi de
mândrie localã lãsând sã se
prãbuºeascã sub ochii noºtri
construcþii istorice de o valoare inestimabilã. Sunt clãdiri
care, recondiþionate, ar putea
fi extrem de atractive pentru
turismul craiovean. Înainte de
toate, este însã vorba de respectul nostru faþã de noi înºine ca oameni ºi comunitate.Sã nu uitãm cã istoria înseamnã viitor”, mai spune
Stãnculescu.
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Primãria sunã
adunarea în centru
de Zilele Craiovei 2018
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de Nicuºor Fota
Programul manifestãrilor organizate în acest an este supus
votului consilierilor locali la
ºedinþa ordinarã de luna aceasta a CLM. Spectacolele ºi concursurile organizate în perioada 1-9 iunie vor fi plasate cu
precãdere în centrul oraºului,
edilii renunþând la idea organizãrii de manifestãri de sine stãtãtoare în fiecare cartier.
Craioviþa Nouã, Rovine ºi
Brazda lui Novac vor fi înlocuite însã de „cartierele” Waterpark, Nicolae Romanescu, Multifuncþional ºi Polivalentã – locaþii care vor avea parte de evenimente în timpul serbãrii oraºului, dupã cum explicã din capul locului funcþionarii Primãriei Craiova în raportul înaintat
consilierilor locali. „În perioada 01 iunie – 09 iunie 2018, craiovenii vor sãrbãtori cea de-a
XXII-a ediþie a Zilei Municipiului Craiova, în cel de-al ºaselea
an consecutiv în care acest eveniment se organizeazã în ediþie
de varã. Particularitatea acestei
ediþii este aceea cã cele mai
multe manifestãri se vor desfãºura în zona centralã a oraºului.
Parcul Nicolae Romanescu,
Centrul Multifuncþional Craiova, Sala Polivalentã Craiova sau
Craiova Water Park vor deveni
în acelaºi timp locaþii interesante pentru public, în care se vor
derula o serie de activitãþi specifice destinate acestei sãrbãtori”, se aratã în raport.

Spectacol de operã
în Parc
Astfel, la Centrul Multifuncþional va avea loc, printre altele, un concurs de karting, la
www.indiscret.ro

Waterpark sunt programate turnee de polo, volei ºi fotbal pe
plajã, în timp ce, în Parcul Nicolae Romanescu sunt aºteptaþi
artiºtii Operei Române Craiova
ºi nu numai. «Un moment special în cadrul programului din
acest an al ”Zilei Municipiului
Craiova” va fi organizarea, întrun decor inedit, a unui proiect
muzical de anvergurã, iniþiat de
Opera Românã Craiova ºi care
va fi prezentat publicului pe
data de 03 iunie 2018, în Parcul
Nicolae Romanescu. Este vorba despre opera ”Tosca”, pusã
în scenã de artiºtii Operei, sub
bagheta dirijorului Walter Attanasi, cãrora li se alãturã nume
mari din scena liricã mondialã:
Ramon Vargas (tenor) ºi Joanna Parisi (sopranã)”, se aratã în
raport.

Centenar popular
în centru
Dacã fanii operei sunt dirijaþi
spre parc, iubitorii muzicii populare sunt aºteptaþi în Piaþa
Mihai Viteazul de artiºtii ansamblului ”Maria Tãnase”, ajutaþi în anul centenarului de colegi din toate regiunile istorice.
«Pentru ediþia din acest an, un
alt aspect important este marcarea, în cadrul ”Zilei Municipiului Craiova”, a sãrbãtorii Centenarului prin includerea proiectului propus de Ansamblul Folcloric ”Maria Tãnase” – ”Se întâlneºte român cu român”, prin
care se creeazã o punte de legãturã între zonele folclorice româneºti – regiunile istorice ale
României, cu ce au ele mai frumos, ca o carte de vizitã atrãgãtoare nu doar pentru craioveni,
ci ºi pentru românii de pretutindeni. Astfel, la ediþia din acest

an a “Zilei Municipiului Craiova”, în fiecare zi, de luni pânã
vineri, fiecare regiune istoricã
va fi reprezentatã de renumite
ansambluri de profesioniºti din
þarã, care vor concerta pentru
craioveni. Amintim aici: Ansamblul Folcloric “Timiºul”,
Ansamblul Artistic Profesionist
“Criºana” Oradea, Ansamblul
Folcloric “Busuiocul” Bacãu,
Ansamblul Folcloric “Junii Sibiului” ºi Ansamblul Folcloric
“Maria Tãnase” Craiova», precizeazã documentaþia înaintatã
consilierilor locali.
Reprezentanþii primãriei se
laudã cu o ofertã variatã de evenimente în acest an: spectacole
pentru copii, spectacole lirice,
spectacole folclorice, manifestãri sportive, spectacole de teatru, concerte, expoziþii, concursuri, salon auto, expoziþii de
flori, proiecte de educaþie nonformalã, evenimente de artã alternativã etc., «toate conturând
tabloul a 9 zile pline de evenimente special concepute pentru
craiovenii de toate vârstele ºi
preferinþele. Programul “Zilei
Municipiului Craiova” include,
de asemenea, concursuri ºi jocuri pentru copii care vor fi organizate în diferite spaþii ale
Municipiului Craiova». Punctul
culminant va fi spectacolul din
seara de 9 iunie. Funcþionarii
primãriei nu divulgã numele
artiºtilor care vor concerta în
centru, dar promit un show „impresionant”, dublat de un spectacol de lasere ºi imagini 3D:
„Pe lângã spectacolele organizate în colaborare cu parteneri
locali, evenimentul va culmina
cu seara de sâmbãtã, 09 iunie
2018 – searã în care mari artiºti
ai momentului vor face un spectacol impresionant. Surpriza
serii va fi datã de momentul de
închidere, care va fi marcat de
un spectacol de lasere ºi imagini 3D, conceput special pentru acest eveniment”.
25 - 29 aprilie 2018
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Douã firme private
sunt interesate sã
construiascã un spital
ºi un cãmin de bãtrâni
în comuna Pãuºeºti
Mãglaºi, potrivit primarului Alexandru
Dediu. „Existã solicitãri sã concesionãm
terenuri pentru douã
firme care vor sã
construiascã un cãmin
de bãtrâni ºi un spital.
Unul dintre investitori
este vâlcean, iar celãlalt, din Constanþa.
Aceste douã terenuri
sunt ultimele pe care
le mai deþine localitatea în scopul concesiunii”, a declarat primarul.

Pãuºeºti Mãglaºi: Doi
investitori privaþi vor
sã construiascã un spital
ºi un cãmin de bãtrâni
ciare: „Reabilitarea ªcolii Valea
Cheii, un proiect de 700.000 lei,
reabilitarea interioarã a Dispensarului medical (10.000.000 lei)
ºi patru kilometri extindere reþeaua de apã, investiþie ce însumeazã 15.000.000 lei. Aceste
trei proiecte sunt finanþate prin
PNDL. Pe de altã parte, încep
lucrãrile la podul peste Olãneºti,
în satul Pietrari, continuãm cu
extinderea ºi modernizarea tro-

tuarelor ºi vom monta 500 de
lãmpi cu led. Din acestea, au
fost deja instalate 149 ºi urmeazã ca în luna mai sã funcþioneze toate cele 500. Nu în ultimul
rând, se lucreazã la Cãminul
Cultural ºi sperãm ca în iunie
sã încheiem. Mai dorim sã facem o proiectare pentru extinderea reþelei de gaze cu aproximativ cinci kilometri”, a spus
primarul Dediu (foto).

A

Publicitate

cesta a subliniat cã în
anul 2018 vor fi continuate trei proiecte prin
finanþãri PNDL, precum ºi alte
proiecte din diverse surse finan-
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de Marielena Popa
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getul de stat”, se aratã în comunicatul DNA.

Colonelul Constantin Pop (foto), fost ºef al
Jandarmeriei Vâlcea ºi al Corpului Gardienilor Publici Vâlcea, în prezent proprietar
al firmei SC Gardienii SRL, a fost trimis în
judecatã de procurorii anticorupþie pentru
evaziune fiscalã ºi spãlare de bani. Alãturi
de Pop au mai fost deferiþi justiþiei ºeful
Administraþiei Judeþene a Finanþelor
Publice (AJFP) Olt, Florin Diaconescu
împreunã cu mai mulþi subordonaþi, sub
acuza creãrii unui prejudiciu de aproape 9
milioane de lei. SC Gardienii SRL, firmã de
pazã, a fost creatã în 2005 ºi de-a lungul
timpului a desfãºurat activitãþi specifice în
mai multe judeþe.

O angajatã a DGFP
Olt, acuzatã
cã a coordonat
ºi girat infracþiunea
de Marilena Popa

P

otrivit DNA, Florin Diaconescu a fost trimis în
judecatã pentru sãvârºirea infracþiunii de instigare la favorizarea fãptuitorului. Alãturi
de el au mai fost deferiþi justiþiei
Gheorghiþa Pruniºoarã, la data
faptelor consilier superior cu
atribuþii de control în cadrul
AJFP Olt, Cristian Chirilã Þugulan, adjunct al ºefului AJFP Olt,
ºi Adrian Claudiu Bodescu, ºef
Serviciu Inspecþie Fiscalã. Au
mai fost trimiºi în judecatã managerul, reprezentantul ºi contabilul SC Gardienii SRL, precum
ºi societatea ca persoanã juridicã, sub acuza de evaziune fiscalã ºi spãlare de bani.

Publicitate

Cum s-a sustras
Gardienii SRL
de la plata sumei
de 8.783.367 lei,
potrivit DNA

www.indiscret.ro

„În perioada ianuarie 2009 –
august 2014, SC Gardienii SRL,
a cãrei activitate a fost coordonatã de inculpatul Pop Constantin, nu ºi-a îndeplinit obligaþiile fiscale, sustrãgându-se de la
plata sumei de 8.783.367 lei
cãtre bugetul de stat, reprezentând TVA datoratã în raport de
activitatea efectivã a agentului
economic. La comiterea infracþiunii de evaziune fiscalã au
participat efectiv ºi inculpatele
Miroiu Elena (contabil) ºi Sefter Luminiþa (manager financiar
pânã în luna iunie 2012). Concret, în toatã perioada menþionatã, în deconturile de TVA ale
persoanei juridice depuse lunar
la organul fiscal, au fost evidenþiate la rubrica TVA deductibil
sume mai mari decât cele susþinute de documentele de evidenþã primarã (facturi de achiziþie
de bunuri ºi servicii de pe teritoriul naþional) înregistrate în
evidenþa contabilã. În acest
mod, prin crearea artificialã,
scripticã, a acestui TVA deductibil, a fost diminuatã voit TVA
de platã rezultatã din activitatea realã a societãþii comerciale, cu consecinþa micºorãrii sumelor de platã datorate la bu-

Activitatea evazionistã a firmei a fost coordonatã efectiv ºi
giratã de cãtre inculpata Pruniºoarã Gheorghiþa, deºi exista o
incompatibilitate evidentã cu
funcþia publicã pe care o deþinea - consilier superior cu atribuþii de control în cadrul DGFP
Olt – Activitatea de Inspecþie
Fiscalã, se mai menþioneazã în
documentul citat.
„Pentru «serviciile» sale, în
perioada 25 octombrie 2012 –
25 iunie 2013, inculpata Pruniºoarã Gheorghiþa a pretins ºi
primit de la inculpatul Pop Constantin sume de bani lunare,
necuvenite, în cuantum total de
213.735,6 lei”, susþine DNA.
Banii primiþi drept mitã de
cãtre Pruniºoarã Gheorghiþa au
fost justificaþi în evidenþa contabilã de Pop Constantin prin
achiziþii lunare fictive de servicii neindividualizate, „prestate”
de douã societãþi comerciale, ce
aparþineau unor persoane apropiate inculpatei. Banii remiºi în
realitate inculpatei Pruniºoarã
Gheorghiþa cu titlul de mitã/
cumpãrare de influenþã au fost
utilizaþi din dispoziþia acesteia
pentru achiziþionarea unui apartament în municipiul Bucureºti
(în valoare de 153.000 de
euro)”, conform procurorilor
Anticorupþie.

În 2013, Constantin
Pop a fost
condamnat la 4 ani
de închisoare
cu suspendare
Pop nu se aflã la primele probleme cu legea. În 2013, în calitate de ºef al Corpului Gardienilor Publici Vâlcea, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu
suspendare sub supraveghere a
executãrii pedepsei pe durata
unui termen de încercare de 7
ani. Motivul: sãvârºirea infracþiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice în vederea obþinerii unui avantaj patrimonial pentru sine sau pentru
altul. Atunci, el a fost acuzat cã
a fraudat bugetul Consiliului
Judeþean Vâlcea, prin operaþiuni de compensare nelegale, cu
peste 19,4 miliarde de lei vechi.
25 - 29 aprilie 2018
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de Virgil Dumitrescu

N

Cei ”privelegiaþi”
dupã Dãncilã

u cred în spusele lui
CTP cum cã Viorica
Dãncilã, care pronunþã ”privelegiat”, ”imunoglobinã” etc., gândeºte aºa: ”Uite cã
pot sã calc în picioare limba
românã ºi nu mi se întâmplã
nimic”. Întâia blondisimã de la
Palatul Victoria stâlceºte limba românã dintr-un reflex mult
mai puþin trufaº, nu stãpâneºte lexicul. ”Pe de altã parte,
mai gândiþi-vã la ceva – întreabã CTP : cât din populaþia
acestei þãri înþelege ºi se indigneazã la greºelile de limba românã ale doamnei Dãncilã?
Cât?” Rãspuns: atât cât a înþeles ºi s-a indignat ºi pe vremea
când marinarul piroman ne povestea despre navele care ”se
scufundaseu”, prea puþin însã
faþã de modul inconºtient în
care ne batem joc de un bun
de preþ dat nouã de la naºtere.
În volumul ”Convorbiri cu
Mihai I al României”, de Mircea Ciobanu, fostul suveran se
destãinuie: ”Mã supãrã mult sã
aud vorbindu-se româneºte
amestecat. Chiar ºi în jurnalele româneºti dau mereu peste
un anumit fel de a vorbi, greu
de înþeles, oamenii au început
sã întrebuinþeze niºte cuvinte
ciudate, niºte neologisme nu
pot sã le numesc”. Importul de
neologisme nu e posibil fãrã
cunoaºterea cât de cât a unei
limbi sau a mai multor limbi
strãine. Mai grav este cã însãºi
limba românã devine o limbã
”strãinã”, confuzã ºi ridicolã,
în gura contemporanilor. ”Fugiþi, când vor veni ãºtia la putere va fi ºi mai ºi…” circulã

Executivul Primãriei
Râmnicu Vâlcea
propune Consiliului
Local, în cadrul ºedinþei ordinare din 26
aprilie a.c., aprobarea
unei asocieri pentru
organizarea Festivalului Berii – Serbãrile
Timiºoreana. Evenimentul urmeazã sã se
desfãºoare în perioada 29 iunie – 1 iulie
2018, pe Splaiul Independenþei.

pe internet ºi nu poþi decât sã
râzi ºi sã plângi la gândul cã
”ãºtia” o vor înlocui pe Viorica Dãncilã, aºa cum Viorica
Dãncilã a înlocuit-o, peste ani,
pe Suzana Gâdea sau pe Aneta
Spornic, simpli miniºtri ai culturii ºi ai învãþãmântului, nimic
mai mult. Cu ce fapte de vitejie în ale ºtiinþei de carte se înnobileazã generaþia post-Dãncilã, dintre cele în stare sã ne
punã pe fugã, aºadar: ”Creierul este un organ oarecum indispensabil capului”; ”Nilul
este un fluviu rãmas de pe vremea faraonilor”; ”Descoperirea Americii s-a produs într-un
moment de neatenþie a pazei de
coastã”; ”Capitala SUA este
Casa Albã”; ”Zaharia Stancu a
scris un roman desculþ, a fost
ºi ºef de birou la scriitori” etc.
Parcã prin anii ”ãºtia” un ministru oricum mai destupat la
minte decât Viorica Dãncilã
disipea iluminaþia despre Hamlet cã a fost ”unul dintre cei mai
mari scriitori pe care i-a dat
umanitatea”, iar un altul s-a
recules ”în faþa trupului neînsufleþit al Majestãþii Sale defuncte”. Nu ºtiu dacã chiar se
impune sã plecãm toþi de-acasã spre alte zãri de farmec pline. Sigur este cã trebuie sã ne
delimitãm prin educaþie de
impostorii, demagogii ºi carieriºtii de toate culorile politice.
Poporul român, înjurat de dimineaþa pânã seara, o fi având
pãcatele sale, dar însemnat numai cu pãcate, nu putea rãzbi
prin istorie. Doar faptul cã a
rãzbit ºi respirã, aºa cãlcat pe
grumaz, este un miracol.

de Marielena Popa

Festivalul Berii –
Serbãrile Timiºoreana,
la Râmnicu Vâlcea

V

aloarea aproximativã a
proiectului la care Primãria Râmnicu Vâlcea
este partener se ridicã la 26.000
de euro, cheltuieli ce vor fi suportate de firma bucureºteanã
SC Viobeti Comimpex SRL. Primãria Râmnicu Vâlcea va pune
la dispoziþie cu titlu gratuit Splaiul Independenþei ºi va promova evenimentul cu mijloacele
proprii, se aratã în proiectul de

hotãrâre. Vor fi organizate spectacole de muzicã popularã ºi
uºoarã, spaþii destinate meºterilor populari ºi comercianþilor,
zone destinate alimentaþiei publice, precum ºi un parc de distracþii. Pe parcursul celor trei zile
vor cânta Alessia, Reli Sanda,
Lorenna, Ansamblul ”Mioriþa”
de la Vaideeni, Jull, Alb Negru
& Ralfo ºi Rareº, Nina Predescu, Bambi ºi Connect-r.
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Evenimente în lanþ 7
la Opera din Craiova

CULTURÃ

Premiera comediei
muzicale „Uite tata,
nu e tata”, celebrarea
Zilelor Europene ale
Operei ºi spectacoluleveniment „Tosca”
sunt principalele
repere muzicale ale
finalului de stagiune.

P

remiera primãverii la
Opera Românã Craiova
este comedia muzicalã
„Uite tata, nu e tata”, pe un text
de Mihail Joldea, muzica de Alexandru Iosub, cuplete muzicale
de George Mihalache. Spectacolul regizat de Laurenþiu Nicu, cu
scenografia semnatã de Rãsvan
Drãgãnescu ºi coregrafia realizatã de Laurenþiu Nicu, este programat pentru sâmbãtã, 28 ºi
duminicã, 29 aprilie 2018, începând cu ora 19.00, la Cercul
Militar Craiova.
Cele douã reprezentaþii pline

www.indiscret.ro

de culoare ºi umor, care îl vor
avea la conducerea muzicalã pe
maestrul Alexandru Iosub, îi
vor reuni, alãturi de Orchestra
Operei Române Craiova, pe artiºtii Daniel Cornescu, Cosmin
Vasilescu, Gabriel Marciu,
Edith Mag, Anca Þecu, Laurenþiu Nicu, Noemi Modra, Alina
Pãun, figuraþia fiind asiguratã
de Amina Almahadin, Costin
Nanu ºi Raul Bãlºeanu.

Zilele Europene
ale Operei
Sãrbãtorite pe întregul continent în anul 2018 în perioada
4-12 mai, Zilele Europene ale
Operei vor fi celebrate ºi de
Opera Românã Craiova, aceasta alãturându-se zecilor de instituþii ºi companii prestigioase
din 20 de þãri din Europa.
Opera Românã Craiova
(www.operacraiova.ro) a programat douã spectacole specia-

le în cadrul acestui eveniment:
„Aida” de Giuseppe Verdi (6 mai
2018, ora 19.00, Cercul Militar
Craiova) ºi o nouã reprezentaþie
„Uite tata, nu e tata” (12 mai, ora
19.00, Cercul Militar Craiova).
Dorindu-ºi o apropiere de
comunitate, Opera îi aºteaptã pe
craioveni la o repetiþie de balet
cu public, pe 7 mai, de la ora
17.00, la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7, în sala Ioan
Kelemen. Accesul este liber în
limita celor 30 de locuri disponibile, rezervãrile putând fi fãcute la adresa de e-mail imagine@operacraiova.ro sau la numãrul de telefon 0351.405.495.

Evenimente în Parcul
Nicolae Romanescu
Dacã anul trecut Teatrul de
Varã din Parcul Nicolae Romanescu s-a dovedit neîncãpãtor la
reprezentaþiile „Carmina Burana”, anul acesta Opera Românã

Craiova revine pe scena Teatrului de Varã cu îndrãgitul spectacol de dans „El Amor” (19
mai, ora 21.00).

Soliºti de prim rang,
la Craiova
Dupã spectacolele grandioase în aer liber rãmase în memoria craiovenilor, „Carmina Burana” (2014) ºi „Carmen – Rock
Version” (2016), Opera Românã Craiova oferã publicului ºi
în acest an, în cadrul Zilelor
Municipiului Craiova, un spectacol eveniment: „Tosca” de
Giacomo Puccini, miercuri, 6
iunie 2018, de la ora 21.00, în
Parcul Nicolae Romanescu.
Evenimentul muzical va aduce
în Bãnie soliºti de prim rang în
arta liricã la nivel mondial, protagoniºtii fiind celebrul tenor
Ramon Vargas (Mario Cavaradossi), soprana Joanna Parisi
(Floria Tosca) ºi baritonul Al-

berto Gazale (Baronul Scarpia).
Spectacolele Operei Române
Craiova sunt realizate cu sprijinul Primãriei Municipiului
Craiova ºi al Consiliului Local
Craiova.
Rezervãrile pot fi fãcute pe
pagina web www.operacraiova.ro, la adresa de e-mail: agentiadebilete@operacraiova.ro
sau la numãrul de telefon
0351.442.471.

Parteneri:

Agerpres, Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti din România, Cuvântul Libertãþii, Oltenia 3TV,
Lupa, TVR Craiova, Gazeta de
Sud, Radio Sud, Craiova.ro,
Jurnalul Olteniei, Micapi, Radio Horion, Tele U, GTV, Indiscret în Oltenia, Republica TV,
Oltenaºul, Oltenia24.ro, Ramada Plaza, Universitatea din
Craiova, Mercur Center, Electroputere Parc Mall, Akademos
Alpinism Acrobatic, RAT Craiova, Monumente Oltenia, Festivaluri Româneºti.
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La începutul sãptãmânii a debutat, la
Craiova, cea de-a XIa ediþie a Festivalului Internaþional
Shakespeare cu
spectacolul „Poveºtile africane ale lui
Shakespeare”,
prezentat de Teatrul
Nou din Varºovia
(Polonia), în regia lui
Krzysztof Warlikowski.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Cine aruncã cu piatra
în geam?

C

A

moment ºi aºa dificil pentru
Proiectul European riscã sa
creeze tensiuni suplimentare
mari între statele membre ºi o
nouã falie între þãrile mai vechi
ºi mai noi din Uniune.
România respectã regulile
jocului la nivel european. Ne
îndeplinim toate angajamentele pe care ni le-am luat în faþa
partenerilor europeni. Suntem
nu doar beneficiar, ci ºi contributor la bugetul Uniunii.
Legarea fondurilor de alte
elemente ar constitui o încãlcare grosolanã nu numai a prevederilor, dar ºi a principiilor
fundamentale ale Uniunii Europene.
Ce mai rãmâne din fundamentul solidaritãþii ºi asigurarea convergenþei între economiile statelor membre?! Convergenþa nu este o operã de caritate a þãrilor dezvoltate pentru cele din Est, ci o necesitate
obiectivã pentru a asigura coeziunea ºi reuºita astfel a Proiectului European.
Ce mai rãmâne din visul
pãrinþilor fondatori ai Europei
Unite, dacã în numele accelerãrii procesului de integrare se
creeazã premise pentru mai
puþinã integrare?!
Se anunþã vremuri interesante pentru UE, dar vorba
unui înþelept chinez: ”sã ne
fereascã cel de sus de vremuri
interesante”.

pânã la sfârºit”. În prezent, au
spectacole pe Broadway, la Teatrul Westside din New York.
Din Quebec, ConArt / Cachaça Prod, o companie de producþie discograficã, aduce “Regele
lirei” un spectacol direct, în care
personajul activ este sonetul
shakespeareian recitit, într-o
manierã proprie, expus liber de
orice convenþii teatrale unui
partener inteligent, care nu are
replicã scrisã, nu este vocal, dar,
provocat de actor, poate reacþiona. Acest partener ideal este
publicul.
Canada vine cu un spectacol
în afara programului shakespearian prezentat de Compania ”Ex
Machina” din Quebec. Robert
Lepage, despre care legendarul
Peter Brook afirma cã este ”geniul regiei mondiale contemporane”, revine, la 20 de ani de la
prima punere în scenã, cu piesa
Ace ºi Opiu. Versatil în toate
formele de teatru, Robert Lepage este nu numai un maestru al
regiei, ci ºi un talentat dramaturg, actor ºi regizor de film.
Abordarea sa teatralã, extrem de
creativã ºi originalã, i-a adus
recunoaºterea internaþionalã,
care a zdruncinat din temelii
dogma orientãrii clasice, în special prin utilizarea tehnologiilor
moderne.
Din Australia vine actorul
Brett Brown, care prezintã un
one-man show ce exploreazã
multiplele laturi ale lui ”Henric
al V-lea” (regia: Philip Parr) al
lui Shakespeare: monarh ºi bãrbat. Descris de The Sydney
Morning Herald ca o „stea în
devenire” care „poate sã cânte,
sã danseze ºi sã joace astfel încât sã punã aproape pe oricine
la colþ”, actorul ºi baritonul australian Brett Brown este absolvent al Academiei Regale de
Artã Dramaticã (RADA) din
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onform prestigioasei
publicaþii Financial
Times, Comisia Europeanã ia în calcul sã redirecþioneze fonduri de coeziune de
zeci de miliarde de euro, de
care beneficiazã state central ºi
est-europene, spre þãri afectate de crize financiare, precum
Grecia ºi Spania. Culmea, tocmai spre state (vezi Spania 3,1%) care depãºesc þinta de
deficit bugetar de 3% (stabilitã prin Tratatul de la Maastricht), atât de invocatã în cazul României în ultimul an ºi
nu numai.
Se pare cã nu mai departe de
luna mai, aceastã mãsurã urmeazã sã fie prezentatã ca parte a Proiectului de Buget al
Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, marcând reconfigurarea semnificativã a
politicilor de coeziune în valoare de 350 de miliarde de euro.
Comisia Europeanã vrea astfel sã punã capãt practicii acordãrii fondurilor de coeziune
doar pe baza cuantumului Produsului Intern Brut, introducând criterii noi precum: rata
ºomajului în rândul tinerilor,
starea educaþiei, situaþia mediului, numãrul de imigranþi
extracomunitari ºi dezvoltarea
inovaþiilor, dar ºi gradul de respectare a principiilor statului
de drept (?!).
Cred cã acest demers într-un

stfel, timp de douã
sãptãmâni, Craiova
va gãzdui unul dintre
cele mai importante festivaluri Shakespeare ale lumii.
Trupe din Polonia, Marea
Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, România, Belgia,
Franþa, Japonia, Australia,
Canada ºi SUA vor urca pe
scena Teatrului Naþional
”Marin Sorescu”. Ediþia din
acest an, cea de-a XI-a, se
desfãºoarã sub genericul
”Planeta Shakespeare”.
https://youtu.be/rROa3iSx0Nc
Din Asia, Mokwha Repertory Company din Seoul (Coreea de Sud) aduce un Romeo
ºi Julieta în regia lui Oh Taesuk, creatorul unei lumi teatrale unice, ”O explozie vizualã a esteticii teatrale tradiþionale coreene”. Jijosha
Yamanote Company din Tokyo (Japonia) prezintã la Craiova ”Furtuna”, în regia lui
Masahiro Yasuda. ”Furtuna”
este deseori descrisã ca o piesã despre iertare. Aceastã
producþie, totuºi, se concentreazã nu pe iertare, ci pe lipsa ei, piesa povestind cum
Prospero îºi dã seama, trep-

tat, cã nu va fi iertat.
Din America de Sud, una dintre cele mai importante companii de teatru din Brazilia, Teatrul ”Clownii lui Shakespeare”
din Natal, trimite la Craiova o
prezentare multimedia a spectacolului ”Excelenþa sa, Richard
al III-lea”. Spectacolul, care se
desfãºoarã în spaþiul public, este
o combinaþie poeticã menitã sã
punã incertitudinile permanente din piesa lui William Shakespeare faþã în faþã cu realitãþile
culturale populare din spaþiul
brazilian, în special din culturile Minas Gerais ºi Rio Grande
do Norte, ca rezultat al parteneriatului de succes dintre regizorul Gabriel Villela ºi Compania Clowns de Shakespeare.
Din Africa de Sud, Abrahamse & Meyer Productions, singura companie independentã de
teatru clasic, aduce la Craiova
”Macbeth”, în regia lui Fred
Abrahamse. Fred Abrahamse a
absolvit Universitatea din Cape
Town, fiind considerat unul dintre regizorii de marcã din Africa de Sud. De-a lungul celor 36
de ani de carierã, Abrahamse a
regizat peste 150 de producþii
de toate genurile, printre care se
numãrã spectacole de teatru clasic, operã ºi teatru muzical.
Din America de Nord, din
SUA, Q Brothers ºi Chicago
Shakespeare Theater prezintã
Othello – Remix, o interpretare
exuberantã, de 80 minute, a povestirii tragice a lui Shakespeare. Comandatã de Teatrul Globe al lui Shakespeare din Londra ºi Teatrul Shakespeare din
Chicago, câºtigãtoare a premiului pentru cele mai bune versuri
ºi cel mai bun nou muzical (Premiile MTM:UK) la Festivalul
Fringe din Edinburgh, ad-RAPtarea Fraþilor Q a lui Othello
este „un triumf de la început ºi
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SPECIAL

ediþie a Festivalului
Internaþional Shakespeare

Londra. El a avut reprezentaþii
cu Opera Australia, Royal
Shakespeare Company, Shakespeare’s Globe, BBC, în spectacole ºi musicaluri pe West End
din Londra ºi în festivaluri de
teatru din întreaga Europa.
Din Europa, lista spectacolelor se deschide cu ”Poveºtile
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Africane ale lui Shakespeare”,
prezentat de Teatrul Nou din
Varºovia (Polonia), un spectacol de 310 minute ce ”încalcã
toate codurile teatrale, încurajeazã viaþa ºi propune tuturor o
experienþã umanã incredibilã”
(Le Soir). Din Marea Britanie,
Flute Theatre aduce o ”A douãs-

prezecea noapte”, în regia lui
Kelly Hunter, cu “muzicã nonstop, halucinant de rafinatã,
magie artizanalã ºi miracole de
zi cu zi” (Robert Shaughnessy),
Teatrul de Repertoriu Worcester vine cu ”Al doilea pat”, un
one-woman show care o aduce
în centrul atenþiei pe Anne Hat-

haway ºi prilejuieºte momente
de reflectare asupra vieþii ei cu
marele scriitor. Compania Cheek by Jowl din Londra revine
la Festivalul Internaþional
Shakespeare, Craiova, de data
aceasta alãturi de Teatrul Puºkin din Moscova. Declan Donnellan prezintã ”Mãsurã pentru
mãsurã”, ”Un memento vehement al faptului cã puterea corupe” (The Guardian). Caroll
Vanwelden (Belgia) va susþine
un concert de Jazz – ”Shakespeare - Sonete”. Teatrul Naþional din Nice (Franþa) prezintã
”Furtuna” Irinei Brook. Actriþã
ºi regizoare, fiica actriþei Natasha Parry ºi a regizorului Peter
Brook, Irina Brook a studiat arta
dramaticã la New York, în jurul
anilor 1980, cu Stella Adler,
conform tehnicilor Actor’s Studio. Tot din Franþa vine ºi actorul Laurent Schuh, iniþiatorul
Companiei ,,Les Arts et Mouvants” din Paris, cu spectacolul
”Ziua de mâine nu mai poate
aºtepta”, un manifest pentru un
timp prezent, chintesenþa capodoperei numite “William
Shakespeare” de Victor Hugo.
România este reprezentatã la
Craiova de Teatrul Nottara din
Bucureºti, Teatrul de Stat ”Regina Maria” Oradea, Teatrul
”Toni Bulandra” din Târgoviºte, Teatrul de Animaþie ”Þãndãricã” din Bucureºti, Teatrul de
Comedie Bucureºti, UNTEATRU, Centrul Cultural ,,Reduta” din Braºov, Compania Teatralã Okaua de la Liceul A.I.
Cuza din Bucureºti ºi Compania Teatrulescu din Craiova.
Teatrul Naþional ”Marin Sorescu” din Craiova, de data
aceasta în calitate de gazdã a
Festivalului Internaþional
Shakespeare, prezintã ”Nopþi
Ateniene”, în regia lui Charles
Chemin - un spectacol compus
din cele douã piese ale lui
Shakespeare care se pretrec în
Atena Greciei Antice – Timon
din Atena ºi Visul unei nopþi de
varã. Atena este în mod particular un decor ambivalent, potenþial secret ºi extravagant, între palate ºi pãdure, piatra veche ºi natura, realitatea ºi visele, viaþa ºi teatrul. Cu toate cã

sunt destul de diferite, cele
douã piese vorbesc despre
evadarea dintr-o lume codificatã. Charles Chemin este
un tânãr regizor francez. În
munca sa, teatrul se combinã cu dansul ºi cu artele performative, unde realitatea ºi
ficþiunea se ciocnesc, iar spaþiul ºi timpul sunt parametri
instabili. Charles lucreazã
alãturi de Robert Wilson în
calitate de coregizor, la spectacole precum ”The Blacks”
la Teatrul Naþional Odéon
din Paris, ”Rinocerii” la Teatrul Naþional “Marin Sorescu” din Craiova, ”Krapp’s
Last Tape”, unde îl îndrumã
pe Wilson pe scenã, ºi la premiera din 2019, ”Cartea Junglei” cu trupa CocoRosie or
Mary said, cu Isabelle Huppert în rol principal la Théâtre de la Ville in Paris.
Festivalul Internaþional
Shakespeare a debutat la
Craiova în 1994 ºi a fost iniþiat de Fundaþia Shakespeare, avându-l ca director fondator pe Emil Boroghinã,
dupã modelul marilor festivaluri internaþionale, precum
cele din Edinburgh, Tokyo,
Ierusalim sau Montreal. Festivalul Shakespeare s-a extins treptat, în timp ºi în spaþiu, adresându-se unor categorii din ce în ce mai largi
de public, acoperind din ce
în ce mai multe zone unde
prezintã spectacolele invitate ºi proiectând opera marelui Bard în eternitate. Aºadar,
titlul ediþiei curente, „Planeta Shakespeare”, se înscrie
într-o ordine fireascã, spectacolele aduse în cadrul ediþiei din 2018 reprezentând
toate continentele pãmântului.
Festivalului Internaþional
Shakespeare este organizat
de Teatrul Naþional ”Marin
Sorescu” ºi Fundaþia Shakespeare, susþinut de Municipiul Craiova prin Consiliul
Local Municipal, cofinanþat
de Consiliul Judeþean Dolj,
Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale ºi Institutul
Cultural Român.
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ACTUALITATE

S

C APAVIL SA - Centrul Exploatare Vest a
desfãºurat în perioada
16-20 aprilie 2018 o serie de
activitãþi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În
aceastã perioadã au avut loc
mai multe intervenþii pentru
eliminarea pierderilor de apã în
timp util. Astfel, s-a intervenit
la reþeaua de apã stradalã din
com. Pãuºeºti, unde s-au efectuat urmãtoarele operaþii: sãpãturã, montare robinet trecere,
niplu ºi racord compresie ºi
umpluturã cu pãmânt, iar în
satul Romanii de Sus, oraºul
Horezu, au fost remediate pierderi de apã din reþeaua stradalã, efectuându-se operaþiile:
sãpãturã manualã, sudurã electricã, montat coliere de reparaþii, urmate de refacerea zonei
la starea iniþialã.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- au fost identificate ºi înlocuite apometre ºi piese defecte
ale branºamentelor de apã potabilã în Bãile Govora, satele
Vulpuieºti ºi Scãriºoara ºi comuna Mihãeºti;
- s-a continuat preluarea de
contracte branºamente apã ºi
racorduri canalizare pe str. Principalã, sat Pietrarii de Sus, comuna Pietrari;
- a demarat revizia instalaþiei
de pompare din incinta staþiei de
apã Barcane, efectuându-se
operaþii de sudurã colector ºi
intervenþii vanã clapet de reþinere, la pompa nr. 2;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
staþiile de pompare din cadrul
Sectorului Govora (Pãuºeºti Otãsãu, Pietrari ºi Buneºti), la
staþiile de epurare de la Pietrari,
Mihãeºti ºi Buneºti ºi la staþiile
de repompare din Pãuºeºti –
Otãsãu, Pietrari ºi Buneºti;
- au fost verificaþi parametrii
apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihãeºti, Buneºti, Pãuºeºti - Otãsãu, Pietrari
ºi Frânceºti, cât ºi ai apei menajere descãrcate în pârâul Govora de la cele douã staþii de
epurare, Buneºti ºi Mihãeºti,
respectiv în râul Otãsãu de la
staþia de epurare Pietrari;
- în satul Foleºtii de Sus, com.
Tomºani, s-a intervenit pentru
desfundarea ºi curãþarea reþelei
de apã ºi a branºamentelor existente;
- în oraºul Horezu, strãzile
Mircea cel Bãtrân – Bl. O4 ºi
Nicolae Iorga – Bl. O2, au fost
realizate lucrãri de desfundare,
curãþire ºi spãlare a reþelelor de
canalizare ºi cãminelor existente, cu hidrojet ºi manual;
- au fost executate lucrãri de
25 - 29 aprilie 2018

curãþire a barajului la captarea
Râmeºti;
- s-au executat lucrãri de
branºare la reþeaua de apã potabilã în oraºul Horezu, sat Romanii de Sus ºi de racordare la
reþeaua de canalizare în com.
Tomºani, sat Foleºtii de Sus,
conform avizelor tehnice;
- s-a intervenit pentru înlocuirea pieselor defecte la branºamentele de apã în satul Foleºtii
de Sus - com. Tomºani ºi pe
strada Olari din oraºul Horezu;
- s-au golit manual cãminele
staþiilor de repompare apã uzatã nr. 10 ºi nr. 17 din localitatea
N. Bãlcescu;
- s-a asigurat buna funcþionare a staþiilor de repompare apã
potabilã SP1-Romani, SP2 - Pãdureþu din oraºul Bãbeni;
- au fost închise purjãrile în
loc. ªirineasa;
- s-au efectuat operaþii de înlocuire vanã pe str. Mãrculeºti
din oraºul Bãbeni;
- s-au efectuat lucrãri de montare tablou comandã ºi instalaþie de iluminat la puþul nr.5 din
cadrul staþiei de captare, tratare, pompare ºi distribuþie a apei
Frânceºti;
- s-au efectuat lucrãri de amenajare terasament în satul Pleºoiu din loc. N. Bãlcescu ºi pe
str. Ariei ºi str. Mãrculeºti din
oraºul Bãbeni, în urma unor intervenþii pentru remedierea
pierderilor de apã survenite;
- s-a asigurat buna funcþionare a staþiei de epurare ape uzate
Valea Bãlceasca din loc. N. Bãlcescu;
- s-a verificat rezervorul de
acumulare apã 300 mc din localitatea ªirineasa;
- s-au vidanjat cãminele staþiilor de repompare apã uzatã ºi
cãminele de canalizare, care necesitã vidanjare periodicã, din
localitãþile N. Bãlcescu ºi ªirineasa;
- s-a monitorizat reþeaua de
apã a oraºului Bãbeni pentru
îndepãrtarea posibilelor pierderi
de apã;
- s-a asigurat calitatea apei ºi
buna funcþionare a staþiilor de
captare, tratare ºi distribuþie a
apei din ªirineasa ºi localitatea
N. Bãlcescu - Predeºti ºi Corbi,
precum ºi buna funcþionare a
reþelei de canalizare Corbi-Rotãrãºti, loc. N. Bãlcescu.
APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
aceastã perioadã au fost verificate ºi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde
acestora urma sã le expire verificarea metrologicã sau erau
deteriorate.

Consiliul Judeþean
Dolj a obþinut, prin
Programul Interreg
V-A România –
Bulgaria, o finanþare
de peste 9 milioane
de euro, în cadrul
cãruia va fi modernizat drumul judeþean
652A Cârcea, care
face legãtura între
drumurile naþionale
DN 6 ºi DN 65. Acesta este cel de-al
doisprezecelea
proiect cu fonduri
nerambursabile în
exerciþiul curent
obþinut de CJ Dolj
pentru care s-a
semnat contractul
de finanþare.

de Dan Olteanu
„Proiectul CJ Dolj pentru
modernizarea drumului judeþean care face legãtura între drumurile naþionale DN 6 ºi DN 65
a primit finanþare din fonduri
nerambursabile. Demersul, care
vizeazã o ºosea ce traverseazã
întreaga comunã, a fost depus
în cadrul Programului Interreg
V-A România – Bulgaria, valoarea totalã eligibilã care revine
Consiliului Judeþean ridicânduse la aproape 4 milioane de
euro. Vreau sã evidenþiez implicarea domnului primar Valericã Pupãzã, dar ºi importanþa
deosebitã a acestei zone din
punct de vedere economic, aici
regãsindu-se sediile multor
companii, care au nevoie de o
infrastructurã rutierã bunã. Cârcea a cunoscut o frumoasã dezvoltare încã de la formarea ei,
în anul 2004, atunci când s-a

desprins din comuna Coºoveni,
localitatea fiind astãzi un exemplu de urmat pentru alte comunitãþi.
Interreg V-A, prin care colaborãm cu parteneri din Bulgaria, constituie o bunã sursã de
atragere a fondurilor europene,
doar prin acest program Consiliul Judeþean Dolj având depuse proiecte în valoare totalã de
peste 25 de milioane de euro.
Au apãrut ºi niºte condiþii speciale în legãturã cu acest program, în sensul cã nicio entitate
publicã înscrisã pentru obþinerea finanþãrii nu poate sã aibã
mai mult de patru proiecte în
derulare în acelaºi timp. Din
aceastã perspectivã, noi am ales
sã propunem ºase demersuri ºi
am avut plãcuta surprizã sã constatãm cã toate au fost declarate câºtigãtoare, numai cã douã
dintre ele vor fi trecute într-o
listã de rezervã, urmând a primi
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Patru milioane de euro 11
pentru modernizarea
drumului judeþean
652A – Cârcea
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vestiþii în infrastructura rutierã, dar ºi restaurarea unor
monumente istorice, crearea
unei unitãþi de intervenþie în
situaþii de urgenþã la aeroport
sau dotãri cu aparaturã medicalã – se apropie de 120 de
milioane de euro, din care
aproximativ 90 de milioane

efectiv finanþare în momentul în
care se finalizeazã implementarea unora dintre primele patru.
Le mulþumim colegilor
noºtri, cei care au avut multe
nopþi nedormite ca sã elaboreze în timp util proiectul privind DJ 652A, alãturi de celelalte demersuri declarate
câºtigãtoare. Avem un colectiv foarte frumos la Consiliul
Judeþean ºi îi felicit pe toþi cei
care, indiferent de structura în
cadrul cãreia activeazã, îºi
aduc contribuþia la realizarea
acestor investiþii“, a precizat
preºedintele CJ Dolj, Ion
Prioteasa.

Peste 200 de
kilometri de
drumuri, reabilitaþi
în urmãtorii doi ani
Vicepreºedintele CJ Dolj,
Cosmin Vasile, a subliniat
faptul cã demersurile pentru
îmbunãtãþirea reþelei de drumuri reprezintã o prioritate a
administraþiei judeþene în perioada 2018 – 2019. „Spuneam încã de la ºedinþa CJ în
cadrul cãreia a fost aprobat
bugetul pentru 2018 cã urmeazã doi ani în care investiþiile în infrastructura rutie-
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rã vor fi semnificative, poate
printre cele mai importante investiþii realizate în ultima vreme de CJ Dolj. Vor fi abordate,
în aceastã perioadã, lucrãri de
reabilitare ºi modernizare pentru aproximativ 200 de kilometri de drumuri.
Sunt incluse aici atât proiecte aprobate în cadrul Programului Operaþional Regional ºi aflate acum în faza licitaþiilor, cât
ºi investiþii finanþate prin Programul Naþional de Dezvoltare
Localã. Acestora li se adaugã
demersurile promovate prin intermediul Programului Interreg
V-A România – Bulgaria, cum
este ºi cazul modernizãrii drumului judeþean 652A ºi, de asemenea, ne aºteptãm la veºti
bune ºi în ceea ce priveºte proiectele depuse prin Strategia
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunãrii.
Noutãþile pe care le aduce
proiectul despre care vorbim
astãzi – ºi pe care le vom regãsi,
de altfel, la toate celelalte demersuri ale noastre cu finanþare europeanã – sunt elementele
moderne, inovatoare de siguranþã rutierã, de la indicatoare
semnalizate prin leduri ºi alimentate cu ajutorul panourilor
solare pânã la marcaje rezonatoare, foarte utile în condiþii de

ceaþã, de vizibilitate redusã, în
general. Toate acestea sunt menite sã reducã numãrul accidentelor pe drumurile judeþene ºi,
în definitiv, sã aducã arterele
rutiere pe care le gestionãm la
standardele drumurilor naþionale. Doresc sã adresez ºi eu felicitãri echipei de elaborare a proiectului, dar ºi mult succes în
implementarea acestui demers“,
a menþionat vicepreºedintele CJ
Dolj, Cosmin Vasile.

Cel de-al 12-lea
contract semnat
Contractul de finanþare pentru proiectul care prevede modernizarea drumului judeþean

DJ 652A a fost semnat marþi 24 aprilie, la Palatul Administrativ, fiind cel de-al 12-lea contract care implicã fonduri nerambursabile semnat de CJ Dolj
în exerciþiul curent. „Din acest
moment, intrãm în linie dreaptã cu implementarea demersului pentru care am reuºit, în parteneriat cu Agenþia de Infrastructurã Rutierã din Sofia, sã
obþinem fonduri în cadrul Programului Interreg V-A România
– Bulgaria.
În perioada imediat urmãtoare, Consiliul Judeþean Dolj va
lansa licitaþia pentru atribuirea
contractului de lucrãri. Avantajul în cazul drumului judeþean
DJ 652A este cã deja dispunem
de proiectul tehnic, astfel cã,
odatã desemnat executantul, se
va putea trece direct la etapa
modernizãrii acestei artere rutiere importante, care conecteazã douã drumuri naþionale, traverseazã una dintre cele mai
dezvoltate comune din judeþul
nostru ºi asigurã un acces mai
facil cãtre zona Aeroportului
Internaþional Craiova.
Ajungem astfel la cel de-al
doisprezecelea proiect cu fonduri nerambursabile pentru care
am semnat contractul de finanþare în exerciþiul curent. Valoarea cumulatã a acestor demersuri – care includ mai multe in-

au fost obþinute prin programe ale Uniunii Europene, iar
restul prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã.
Este un semnal bun pentru
Consiliul Judeþean Dolj, este
ºi o dovadã a implicãrii ºi a
eforturilor fãcute de profesioniºtii din direcþiile de specialitate ale instituþiei, îndreptãþindu-ne sã credem cã
portofoliul proiectelor pentru
care am obþinut finanþare va
creºte în viitorul apropiat“, a
declarat Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj.
Proiectul „Eforturi comune pentru îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere în zona
transfrontalierã“, cu o valoare totalã de 9.249.200,85
euro, a fost depus de Consiliul Judeþean Dolj, în parteneriat cu Agenþia de Infrastructurã Rutierã din Sofia, ºi
acceptat pentru finanþare în
cadrul Programului Interreg
V-A România – Bulgaria. Valoarea eligibilã a proiectului este de 7.997.947,62
euro, din care 3.998.653,54
euro reprezintã suma aferentã activitãþilor implementate de CJ Dolj, respectiv modernizarea drumului judeþean DJ 652A Cârcea (DN 6)
– DN 65.
25 - 29 aprilie 2018

Expoziþia „Interferenþe
„Interferenþe
Expoziþia
istorice
istorice româno-britanice
româno-britanice
în
în Oltenia“,
Oltenia“, gãzduitã
gãzduitã
de Muzeul Olteniei

O

rganizarea expoziþiei
”Interferenþe istorice
româno-britanice în
Oltenia” ºi vizita Excelenþei
Sale Domnul Paul Brummell se
desfãºoarã în contextul campaniei de diplomaþie culturalã
#BritainInRomania, aflatã la
cea de-a doua ediþie, prin care
se urmãreºte promovarea legãturilor bilaterale, de-a lungul
istoriei, dintre Marea Britanie ºi
România.
Publicul vizitator va avea
ocazia sã admire documente,
corespondenþã, ilustrate, carte
veche ºi fotografii. Figura centralã a expoziþiei este reprezentatã de Nicolae Titulescu, personalitate remarcabilã a Olteniei, fost ministru plenipotenþiar
ºi trimis extraordinar al României la Londra, în anul 1921.
25 - 29 aprilie 2018
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„Este o onoare pentru noi sã
fim gazda Excelenþei Sale Domnul Paul Brummel, Ambasadorul Marii Britanii în România.
Cu ocazia vizitei domniei sale
am pregãtit o expoziþie specialã în cadrul cãreia vom observa
documente, corespondenþã,
ilustrate, carte veche ºi fotografii. Colegii mei au lucrat foarte
mult pentru a organiza aceastã
expoziþie ºi vã mãrturisesc cã
am fost surprins sã gãsim atât
în patrimoniul Muzeului Olteniei cât ºi în arhiva Serviciului
Judeþean Dolj al Arhivelor Naþionale importante documente
despre relaþiile româno-britanice”, a precizat Florin Ridiche,
directorul Muzeului Olteniei.
Vernisajul expoziþiei a inclus
ºi discursul ambasadorului Paul
Brummell, care a trecut în revistã punctele importante ale relaþiilor româno-britanice. Acest
discurs a evidenþiat legãturile
istorice dintre cele douã state,
relevând existenþa unei Agenþii
Consulare a Marii Britanii în
Mica Valahie, cu sediul la Craiova. Dupã ce a vizitat expoziþia „Interferenþe istorice româno-britanice în Oltenia”, Ambasadorul Marii Britanii în România a mers ºi la expoziþiile Secþiei istorie-arheologie: Oltenia
Preistoricã, Redescoperã Istoria
ºi Oltenia Rediviva.

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.

Publicitate

Muzeul Olteniei Craiova,
cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj, ºi în parteneriat cu
Serviciul Judeþean Dolj al
Arhivelor Naþionale, a vernisat marþi - 24 aprilie, în prezenþa Excelenþei Sale Domnul
Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii în România, expoziþia „Interferenþe
istorice româno-britanice în
Oltenia“, la sediul Secþiei istorie-arheologie din str. Madona Dudu nr.14.

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.

Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Proiecte
care aºteaptã
finanþare la
Budeºti-Vâlcea
Ion Vlãdulescu, primarul comunei Budeºti,
a declarat cã administraþia localã aºteaptã
evaluarea ºi finanþarea mai multor proiecte ce
urmeazã sã fie dezvoltate atât din fonduri ale
Agenþiei pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale
(AFIR), cât ºi din cele ale Ministerului
Dezvoltãrii.

A doua ieºire din
localitate, o arterã
de 3,5 kilometri

de Marielena Popa

„A fost depusã la AFIR Craiova documentaþia pentru un
drum care trece prin satul Barza, prin zona industrialã, ºi iese
aproape de bulevardul Dem
Rãdulescu din Râmnicu Vâlcea.
Lungimea drumului este de 3,5
kilometri. Proiectul a fost evaluat, este eligibil ºi aºteaptã finanþare. Va fi o arterã extrem de
beneficã pentru cetãþenii localitãþii noastre, dar ºi pentru cei
care lucreazã în parcul industrial din Budeºti. Se va crea încã
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ACTUALITATE
o ieºire din localitate, faþã de cea
pe care o avem în prezent”.

Trei proiecte
prin Ministerul
Dezvoltãrii
„De asemenea, avem în evaluare, prin Ministerul Dezvoltãrii, un proiect pentru o grãdiniþã nouã, în satul Budeºti, în
incinta ºcolii generale, un pod
peste pârâul Sâimnic, în punctul Androneºti, precum ºi continuarea lucrãrilor la reþeaua de
canalizare în satele Linia ºi Racoviþa. Acestea sunt trei investiþii care sunt aprobate de Ministerul Dezvoltãrii. Se aºteaptã încheierea evaluãrii, sperãm
sã fie semnate contractele ºi sã
primim ºi pentru acestea finanþare”, a mai spus primarul Vlãdulescu (foto).
Prioritatea administraþiei din
Budeºti rãmâne alimentarea cu
gaze a localitãþii, tergiversatã
de incapacitatea Ministerului
Energiei de a organiza o licitaþie.

Vaideeni-Vâlcea: Proiect
de 5 milioane de euro
pentru combaterea
sãrãciei

P

Proiectului „HOPE Vaideeni” a
participat ºi preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu. Acesta l-a
felicitat pe primarul Bãluþã pentru implicarea în sprijinirea cetãþenilor aflaþi în dificultate:
„Felicitãri, Daniel Achim Bãluþã, prieten drag ºi primar destoinic, pentru atragerea de fonduri în scopul spijinirii oamenilor defavorizaþi din comuna
Vaideeni ºi mult succes tuturor
celor implicaþi în implementarea acestui proiect”.
(M.P.)

Publicitate

rimãria Vaideeni din judeþul Vâlcea a demarat
proiectul ”HOPE Vaideeni”, pentru combaterea sãrãciei
ºi excluziunii sociale. Proiectul,
în valoare de 5 milioane de
euro, este cofinanþat din Fondul
Social European, prin Programul Operaþional Capital Uman
2014-2020, ºi se va desfãºura
pe o perioadã de trei ani. Beneficiarii proiectului vor fi circa
300 de persoane grav afectate
de inundaþiile din vara anului
2014.
La conferinþa de lansare a
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de Virgil Dumitrescu

SPORT

Rege ºtirb, regine cu ºtaif
n timp ce fetele antrenate
de Bogdan Burcea se calificã în finala Cupei EHF,
iar Craiova e în al nouãlea cer,
la curtea regelui fotbal Ionuþ
Lupescu se pregãteºte sã muºte
din Burleanu. ªi-a pilit dinþii cu
importuri meseriaºe din Turcia
ºi Anglia. CSM Bucureºti destupã ”Cuartz”-urile dupã calificarea în Final 4 ºi lumea se
vede roz. Deasupra domeniului
regal se strâng nori de furtunã,
tunã ºi fulgerã la înfrângere ca
ºi la izbândã: fotbalul românesc
a murit, ”i-am ciuruit!”. Polivalenta clujeanã, în care zece mii
de inimi bat pentru succesul României la Fed Cup, pare ruptã
dintr-o altã realitate decât cea în
care zilnic ne spãlãm rufele.
Dincolo, în monarhismul absolutist al ”celor ºase” care se bat
pentru a ne demonstra încã o
datã cã regele e gol, FCSB e stopatã de Viitorul (ce joc de cuvinte!), iar CFR Cluj se împiedicã în dulcele târg al Ieºilor,
dulce pentru Dicã, amar pentru
Dan. Dacã nu e o regie care sãºi dea-n petic la FCSB-CFR,
trãim vremuri istorice: arbitrii
de casã ai lui Mureºan s-au întors împotriva lui. Efectul Burleanu, un fel de efect Coandã în
altã dimensiune, îl determinã pe
Gigi Becali sã recurgã la loopinguri pe mãsura limbajului
sãu rarefiat. Sã nu pãrãsim încã
teritoriul performanþei autentice din handbalul feminin ºi tenis, discipline atât de îndrãgite
publicului. Fireºte, SCM Craiova n-a disputat încã finala Cupei EHF ºi nimeni nu garantea-
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Joi, HCM
Râmnicu Vâlcea
întâlneºte
CSM Bucureºti
Un meci
al orgoliilor
Va fi un meci al orgoliilor, în care HCM va dori sã
evolueze cât mai bine în faþa
propriilor suporteri, dupã înwww.indiscret.ro

frângerea suferitã la Galaþi cu
Danubius (22-25), iar bucureºtencele vor lupta pentru a acumula necesarul de 63 de puncte
care sã le asigure un parcurs fãrã
probleme în câºtigarea Ligii.

HCM, în plinã
ofensivã pe piaþa
transferurilor
Calificatã în viitoarea ediþie
a Cupei EHF, HCM Râmnicu
Vâlcea se aflã în plinã ofensivã pe piaþa transferurilor. Recent, a fost achiziþionat pivotul sârb Marija Petrovic, în vârstã de 24 ani. Ea provine de la
Vardar Skopje, echipã califica-

tã ºi în acest an la turneul
Final Four al Ligii Campionilor. ”Clubul nostru anunþã
transferul pivotului MARIJA PETROVIC (24 ani),
care a semnat ieri un contract
valabil începând din vara
acestui an. Noua jucãtoare a
HCM-ului evolueazã în
acest sezon în Liga Campionilor cu Vardar Skopje, cu
care s-a calificat în Final
Four-ul Ligii Campionilor!
Componentã a naþionalei
Serbiei, Petrovic a mai evoluat în carierã la Naisa Nis
ºi ZRK Banja”, a anunþat
HCM pe pagina de socializare a clubului.

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686
Publicitate
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chipa de handbal feminin HCM Râmnicu
Vâlcea întâlneºte
CSM Bucureºti, joi, 26 aprilie, începând cu ora 18,00, la
Sala Sporturilor ”Traian” din
Râmnicu Vâlcea. Partida face
parte dintr-un joc restant în
cadrul etapei 21 din Liga Florilor.

zã cã o va ºi câºtiga, dar nici
cã o va pierde. Oltenia handbalisticã vine puternic pe turnantã, incluzând-o aici ºi pe
urmaºa legendarei Oltchim. E
sãrbãtoare ºi în Polivalenta din
Bãnie, ºi la Arenele ”Traian”
atunci când mingile aruncate
spre þinte de vis scuturã plasa.
Elevii italianului Devis Mangia sunt mai puþin onirici. Titlul e ratat, rãmâne trofeul
number two, iar rima se potriveºte ca mãnuºa: ”Toatã lumea
ºtie, Cupa e-n Bãnie”. În rest,
regele înoatã prin smârcuri,
mai pierde un dinte, se înþesc
arbitrajele controversate ºi duplicitãþile, se poartã ochelarii
de cal pânã ca el sã devinã mârþoagã, proces ireversibil de altfel. Simona ºi Irina le-au spulberat pe Golubic, Bacsinszky
ºi Patty Schnyder, asistate de
Martina Hingis (o, tempora!).
Cunoscãtorii tenisului spun cã
România are o echipã frumoasã. Ca orice reginã cu ºtaif în
stupul mondenitãþii. Obiectivul
elevelor lui Florin Segãrceanu?
Câºtigarea Fed Cup 2019!
Când se întâmplã sã treci din
handbal ºi tenis, pentru cã e ora
lor astralã, în fotbalul nostru
cel de toate zilele, e ca ºi cum
ai trece dintr-un TGV într-un
IR care pleacã din Cluj la 7 ºi
ajunge în Craiova la 17, în condiþii de transport demne de era
carului cu boi. Stau ºi mã întreb de ce, când a fost rugat
insistent sã revinã în România
ºi sã punã umãrul la redresarea fotbalului, Mircea Lucescu
s-a codit.
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Indiscreþii
de Vâlcea
Prin 2014, BNR anunþa
cã va renova un conac
achiziþionat în comuna
Pãuºeºti-Mãglaºi, care a
aparþinut lui Mihail Oromolu, guvernator al Bãncii Naþionale în perioada
interbelicã, estimând cã va
plãti pentru acest proiect
circa 2,3 milioane de euro.
ªi a trecut timpul ºi nu s-a
întâmplat nimic. Pardon,
ceva tot s-a întâmplat:
douã beizadele, unse de
BNR la rangul de ”administratori” ai acestui conac, au primit un purcoi de
bani.

Begonia de
Râmnic?
Se aude cã Primãria
Râmnicu Vâlcea ar vrea sã
organizeze Festivalul begoniilor. Probabil, în replicã
la Simfonia lalelelor de la
Piteºti. Cum vor fi ales stimabilii de la primãrie begonia ca floare reprezentativã a oraºului? Nu-i rãu,

Parcul Unirii din staþiunea vâlceanã Bãile Olãneºti va fi modernizat cu
fonduri europene. Potrivit primarului Sorin Vasilache, proiectul în valoare de 6.817.412,55 lei va cuprinde importante lucrãri de investiþii.

dar pare din altã lume. De
fapt, ºi este, având în vedere cã provine din America Centralã ºi de Sud, India, Indonezia. Domnule, la
o garoafã nu se mai gândeºte nimeni? Cã e mai de-a
noastrã! Pe vremea romanilor era consideratã ”floarea zeilor”, iar acum stã la
capul mortului. Ce ”transfer” nemeritat!

de Marielena Popa
”În data de 03.04.2018, la
sediul ADR Sud-Vest Oltenia,
primarul oraºului Bãile Olãneºti, Vasilache Vasile Sorin,
alãturi de Marilena Bogheanu,
directorul general al acestei instituþii, au semnat contractul de
finanþare nr.1756 pentru proiectul Îmbunãtãþirea infrastructurii de turism în staþiunea Bãile
Olãneºti - modernizare Parc
Unirii, cod SMIS 119090, finanþat în cadrul Programului

Doamne fereºte!
Din 2014, la Vaideeni,
zac stive de materiale trimise de Guvern pentru reconstruirea caselor celor
afectaþi de inundaþiile din
2013. Au fost trimise materialele, nu ºi banii destinaþi plãþii constructorilor.
Motivul? Pentru locuinþe
sociale nu existã cadrul legal care sã furnizeze ºi
aceºti bani. Doamne fereºte, ce þarã! Primarul Daniel
Bãluþã, care nu vrea sã
ajungã la DNA dacã face
vreo inovaþie în acest sens,
spune cã va returna materialele.
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Operaþional Regional 2014 2020, Axa prioritarã 7, Prioritatea de investiþii 7.1.”, a anunþat Primãria Bãile Olãneºti pe
portalul de socializare.

Fântânã artezianã
muzicalã, aparaturã
fitness, ceas floral,
punct de informare
turisticã
Primarul Sorin Vasilache a
declarat cã proiectul, al cãrui

buget este de 6.817.412,55 lei,
va cuprinde importante lucrãri
de investiþii: ”modernizare intrare parc, modernizare alei pietonale, modernizare loc de joacã, reabilitarea iazului existent,
construirea unei fântâni arteziene muzicale, instalare aparaturã fitness, instalare internet wireless, instalarea unui ceas floral, iluminat ambiental, punct
de informare turisticã, amenajare spaþiu verde, instalaþii de
irigaþii ºi amenajare peisagisticã”.

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.
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ªi a trecut timpul...

Vâlcea: Parcul Unirii din Bãile Olãneºti
va fi modernizat cu bani europeni

