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Pe fondul unei guvernãri ezitante ºi pline
de contradicþii la nivel central ºi cu un PNL
renãscut din cenuºa fostei organizaþii judeþene pediste, pesediºtii doljeni par cuprinºi
de o gravã paralizie la nivel de marketing
politic atât în judeþul Dolj, cât ºi în Craiova.
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Amelia Etegan, ºefa
Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj, a
susþinut la mijlocul
sãptãmânii trecute o
conferinþã de presã,
anunþatã ca una de
bilanþ pentru activitatea de anul trecut, dar
care s-a transformat
într-un rechizitoriu la
adresa comisiei de
evaluare a managementului instituþiei,
for care a recomandat
recent încetarea
contractului directoarei, acordându-i notã
sub linie.
de Nicuºor Fota

E

valuarea performanþelor
manageriale ale directorului, de obicei o operaþiune de rutinã soldatã invariabil cu note mari ºi felicitãri cãlduroase la instituþiile din subordinea CJ Dolj, s-a transformat
în rãzboi pe faþã la CJCPCT
Dolj. Asta dupã ce managerul
Amelia Etegan a primit o notã
sub 7 din partea comisiei, care
a recomandat ulterior conducerii CJ încetarea contractului de
management cu evaluata.
Aceasta din urmã a contestat
decizia ºi a obþinut dreptul la o
reevaluare, însã, preventiv, a
convocat o conferinþã de presã
unde ºi-a spus oful, incriminând
maniera de abordare a procedurii de evaluare, dar ºi competenþa ºi lipsa de imparþialitate a evaluatorilor, cu care, spune ea, a
tot avut ceva de împãrþit în ultimii ani. Cel puþin cu trei dintre
persoanele membre în comisie,
susþine directoarea CJCPCT
Dolj, în frunte cu vicepreºedintele CJ Dolj, Oana Bicã, nu
aveau ce cãuta la evaluare. „Cu
douã dintre doamne am avut
anterior relaþii contractuale.
Una dintre ele s-a ocupat în tre30 aprilie - 8 mai 2018

cut de colocviile susþinute în
cadrul festivalului Maria Tãnase, iar cealaltã m-a invitat sã fac
parte din juriul unui concurs
organizat de instituþia sa la Târgu Jiu. În ceea ce o priveºte pe
doamna Oana Bicã, eu am fãcut parte din comisia care a evaluat-o în douã rânduri, în perioada în care ocupa funcþia de
manager al ansamblului Maria
Tãnase. Consider cã nu aveau
ce cãuta în comisia de evaluare
din motive de incompatibilitate. Pot sã vã spun cã nici mãcar
nu mi-a fost prezentatã comisia
de evaluare. Nu mi-am putut da
seama cine e membru în comisie ºi cine e în secretariatul tehnic, decât din faptul cã cei din
secretariat tãceau, restul puneau
întrebãri”, a declarat Amelia
Etegan.

Etegan: Probabil
cineva se gândea
cã îmi iau jucãriile
ºi plec acasã!
Managerul de la Centrul Judeean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj crede cã evaluatorii nu
s-au arãtat interesaþi în cercetarea pe fond a performanþelor
manageriale ale sale, pe care le
prezentase în raportul depus în
faþa comisiei, fiind convinsã cã
verdictul în cazul sãu fusese dat
dinainte. „Oricum, eu nici mãcar nu am fost convocatã oficial
la evaluare, doar am fost sunatã la un moment dat ºi mi s-a
spus sã fiu prezentã într-o anumitã zi, la ora 12.00, la CJ. Pe
lângã problemele de procedurã,
nu au fãcut efortul sã citeascã
raportul de evaluare pe care lam depus ºi nici nu mi-au dat
posibilitatea sã rãspund la întrebãri cum se cuvine. Mi-au dat o
notã sub 7 ºi a recomandat desfacerea contractului de management. Semãna mai degrabã cu
un pluton de execuþie decât cu
o comisie de evaluare. Probabil
cã cineva se aºtepta sã-mi iau
jucãriile ºi sã plec acasã. Nu voi

Oana Bicã
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Amelia Etegan
parte de evaluatori
De execuþie!
face asta, pentru cã e vorba de
munca mea de 13 ani. Sunt cel
mai longeviv director al centrului ºi dacã va fi sã plec, o voi
face doar în anumite condiþii”,
a declarat, printre altele, Amelia Etegan.

Oana Bicã: Nu
comentez frustrãrile
nimãnui. Va fi
reevaluatã!
ªefa CJCPCT a mai precizat
cã a contestat decizia comisiei
ºi a obþinut reluarea procedurii
de evaluare a managementului,
dar cã a decis sã-ºi prezinte nemulþumirile în conferinþã de
presã pentru cã s-a sãturat sã fie
„întrebatã pe la colþuri dacã s-a
întâmplat ceva la evaluare”.
Solicitatã sã-ºi exprime un
punct de vedere, vicepreºedintele CJ Dolj, Oana Bicã, a evitat sã se refere pe larg la subiect, mãrginindu-se sã declare
cã soarta managerului de la
CJCPCT Dolj va fi decisã sãptãmâna viitoare. „Nu comentez
supãrãrile ºi frustrãrile nimãnui.
Doamna manager urmeazã sã
fie reevaluatã sãptãmâna viitoare (sãptãmâna aceasta – n.r.) ºi
comisia va decide soarta managementului de la Centrul Judetean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj”, a declarat Oana Bicã.

CJ Dolj,
deocamdatã tãcere
Problema disputei pe managementul de la instituþia de culturã din subordinea CJ a ajuns
ºi la urechile consilierilor judeþeni, întruniþi în ºedinþã ordinarã sãptãmâna trecutã. Aleºii liberali au cerut explicaþii conducerii CJ Dolj cu privire la scandalul iscat la CJCPCT. „Am
vãzut cã existã anumite nemulþumiri cu privire la evaluarea de
la centrul creaþiei populare.
Poate ne lãmuriþi ºi pe noi ce sa întâmplat acolo. Vãd cã e aici
ºi domniºoara vicepreºedinte
Oana Bicã ºi doamna directoawww.indiscret.ro
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re, poate ne spun chiar dumnealor”, a spus liberalul Cosmin
Cãlin. Conducerea CJ Dolj a
refuzat însã un rãspuns clar
pânã la lãmurirea situaþiei.
„Domnule consilier, e vorba de
o chestiune care este încã în desfãºurare, deci nu ne putem pronunþa asupra ei. La final vã vom
da toate detaliile”, a replicat preºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

ªefa CJCPCT
are ceva vechime
ºi în disputa
cu autoritãþile
Independent de scandalul
evaluãrii, trebuie spus cã ºefa de
la CJCPCT Dolj a ieºit în evidenþã în ultima perioadã prin
câteva episoade ceva mai contondente în relaþia cu alte instituþii din Craiova. A fost mai întâi un clinci cu Niculina Stoican, actual directoare a Ansamblului Maria Tãnase, dupã ce
aceasta a organizat o acþiune de
prezentare a tradiþiilor culinare
din zona metropolitan Craiova,
idee copiatã dupã „Dolju-n bucate” organizat de CJCPCT
Dolj, cum susþinea directoarea
acestuia. Ulterior, Amelia Etegan a devenit liderul ad-hoc al
meºterilor populari invitaþi la
Ziua Olteniei, prima ediþie –
organizatã în aceastã primãvarã, implicaþi într-o disputã cu
strigãturi cu agenþii poliþiei locale craiovene, pe tema maºinilor parcate lângã imobilul Teatrului Naþional ”Marin Sorescu”, locul de desfãºurare a spectacolului dedicat Zilei Olteniei.

Amelia
Amelia
AmeliaEtegan
Etegan
Etegan

Antecedente
Cazul de faþã nu este singular. Indiscret în Oltenia semnala, în numãrul 254/10-16 august 2010,
un scandal similar în jurul directoarei Amelia Etegan. În articolul „Atac la baionetã la
CJCPCT”, sub semnãtura lui George Mitricof, Daniela Tarniþã, ºefa Comisiei de Culturã a
Consiliului Judeþean Dolj, aprecia cã „Însãºi nota de 9,90 acordatã directoarei centrului organizator al conferinþei de presã mi se pare uºor exageratã, întrucât nu îmi pot explica activitatea managerialã a doamnei Amelia Etegan”. Daniela Tarniþã susþinea atunci ºi contopirea
activitãþii Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj cu a
Muzeului Olteniei, idee evaluatã de preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, ca
neoportunã. (n.r.)
30 aprilie - 8 mai 2018
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ocean pentru Muzeul Cãrþii
ºi Exilului Românesc

Muzeul Cãrþii ºi Exilului Românesc a fãcut
un nou pas în direcþia
pe care ºi-a fixat-o:
recuperarea valorilor
culturale ºi ºtiinþifice
româneºti din afara
graniþelor. O nouã
colecþie se adaugã
fondurilor personale
constituite la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”.
de Valentin Zarea

A

Fondul „ªerban Popa” se
alãturã colecþiilor constituite
ca biblioteci de sine stãtãtoare la nivelul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”: acad. Dan Berindei,
acad. Dinu C. Giurescu, Ileana Vulpescu, V. Veliman, Biblioteca Exilului Românesc din
Paris – Basarab Nicolescu,
Vintilã Horia, Paul Barbãneagrã, Cicerone Poghirc, ªerban-Viorel Stãnoiu º.a.

Publicitate

lcãtuitã din cãrþi, ziare,
reviste, fotografii, afiºe
ºi programe de expoziþii, donaþia pe care a obþinut-o
recent Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”
provine de la ªerban Popa, artist român polivalent stabilit în
Canada la începutul anilor ’80
ai secolului trecut. În cele 67 de
cutii care vor ajunge la Craiova
în perioada imediat urmãtoare
se regãseºte un numãr impresionant de sculpturi în sticlã, tablouri ºi icoane realizate de ªerban Popa de-a lungul timpului.
Colecþia de înscrisuri ºi obiecte
de artã este întregitã de cele câteva obiecte de mobilier pe care
ªerban Popa le-a donat Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc.
„Extindem constant frontul de
recuperare a valorilor culturale
ºi ºtiinþifice româneºti. Canada
este o destinaþie spre care au
optat mulþi dintre românii care,
refuzând compromisul ºi mediocritatea regimului comunist,
au ales libertatea de expresie.
Alãturi de cãrþile, manuscrisele

ºi documentele pe care le-am
obþinut de la diferite personalitãþi notorii pentru activitatea
desfãºuratã în Exil, ne-am aplecat, evident, ºi asupra artefactelor, a pieselor ºi obiectelor de
artã. Ideea unui «Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc» din
colecþiile cãruia sã lipseascã cu
desãvârºire realizãrile românilor care au excelat în domenii
precum pictura sau sculptura ar
fi o nedreptate în raport cu cei
care, prin creaþiile artistice, au
gãsit un mod inedit de comunicare ºi perpetuare a valorilor
culturale. ªerban Popa este unul
dintre aceºti români. Este un
reprezentant de seamã al Exilului Românesc din America de
Nord.
Îi mulþumim pe aceastã cale
ºi îl asigurãm cã bunurile culturale pe care ni le-a donat vor
fi expuse în cel mai bun mod
cu putinþã”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.

30 aprilie - 8 mai 2018
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Restaurantul Casa Româneascã
Str. Alexandru Ioan Cuza nr.6 / Tel. 0771453340
Deschis zilnic între orele 10-22

PUBLICITATE

Meniul zilei:

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

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

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

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

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

Momente de
neuitat cu
Maestrul
Mitel
Drãgulin ºi
Taraful de la
Iancu Jianu
www.indiscret.ro
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POLITICÃ

de Virgil Dumitrescu

P

Sfântul care
desparte apele

entru uitucii de la PSD,
cu care îºi împarte dispreþul suveran, Iohannis a rãcnit din fundul Moldovei: “Eu sunt preºedintele României ºi eu rãspund de politica externã”. Prin excelenþã, am
adãuga, nu ºi prin integralitate. Guvernul României nu e
absolvit pe de-a întregul de
rãspundere, câtã vreme Ministerul Afacerilor Externe funcþioneazã în Palatul Victoria ºi
nu la Cotroceni. Tot din fundul Moldovei, unde s-a întâlnit, electoral, cu elevi ºi studenþi bãcãuani, preºedintele þãrii, de care sper sã-ºi fi reamintit ºi Dragnea ºi Viorica Dãncilã, s-a ºters de-o lacrimã bãsescianã cu batista de împrumut a Guvernului României:
“E jenant pentru o societate de
secol 21 sã-ºi lase dascãlii în
stare de semisãrãcie”. Coroboratã cu plecarea intempestivã
în Israel atât a premierului
Dãncilã, cât ºi a lui Dragnea,
pentru cine ºtie ce “înþelegeri
secrete cu evreii”, raportarea la
învãþãmântul “jalnic” se voia
o palmã pe obrazul puterii.
Observ cã preºedintele nostru
citeºte România ca pe-un atlas
turistic din care alege smerit
ce-i convine: politica externã,
munþii patriei, românii mei,
guvernul meu. El e sfântul care
desparte apele. Iatã cu ce se
angaja în cap de listã fostul
primar al Sibiului la învestirea
sa ca preºedinte ales pe facebook: “Jur sã-mi dãruiesc toatã puterea ºi priceperea pentru
propãºirea spiritualã ºi materialã a poporului român”. Dacã

de Cosmin Pretorian

P

oate prea preocupaþi
sã facã faþã unui ºir
neîntrerurpt de scandaluri la nivel central, pesediºtii doljeni par sã fi uitat cu
desãvârºire în ultimele luni
de electoratul din Craiova ºi
din judeþ. Altfel nu se explicã muþenia care i-a cuprins
odatã cu accederea la putere
dupã alegerile parlamentare
de la sfârºitul lui 2016. Altãdatã deosebit de activi la nivel public, cu dese conferinþe de presã ºi zeci de comunicate de presã virate în cã-

astãzi poporul român nu e ºcolit ºi cultivat, dacã nu se bucurã de condiþii materiale demne
de secolul 21, vina o poartã ºi
preºedintele. Prin exercitarea
celei mai înalte funcþii în stat,
care îi dã dreptul sã ºtie (ca ºi
Bãsescu) tot ce miºcã, râul, ramul, ºi în consecinþã sã-ºi foloseascã prerogativele prezidenþiale, energiile, abilitãþile
intelectuale, e prea meschin
pentru Iohannis sã arate cu
degetul. E ºi obositor, ar trebui sã-ºi utilizeze degetele de
la ambele mâini ºi încã n-ar fi
de ajuns pentru cât popor se
zbate în sãrãcie, pentru câte
spitale au devenit anticamera
morþii, pentru câte ºcoli aratã
ca la 1907, pentru ce drumuri
ºi cãi ferate avem, pentru câþi
de-ai noºtri migreazã. În toamnã, se vor împlini doi ani de
când, cu largul aport al preºedintelui, o fantomã cutreierã
România: Proiectul de þarã!
Scopul fantomei: “de a dezbate ºi a trasa direcþii de dezvoltare a României ºi de a elabora
un document politic, programatic, care sã întruneascã consensul partidelor ºi formaþiunilor politice parlamentare”.
Aþi înþeles ceva? Aþi vãzut
ceva? Protocoale, stat paralel?
Nein! Singura direcþie sigurã
este cea pe douã roþi tãind,
flancat, Bucureºtiul, ca ºi þara,
pe patru roþi. Avem cel mai
decorativ preºedinte postdecembrist ºi cel mai telegenic
rânjet prezidenþial, care supervizeazã politicile visând la
consens ºi aplauze cu fãlcile în
exerciþiu.

Pe fondul unei guvernãri ezitante ºi
pline de contradicþii la nivel central ºi
cu un PNL renãscut din cenuºa fostei
organizaþii judeþene pediste, pesediºtii doljeni par cuprinºi de o gravã
paralizie la nivel de marketing politic
atât în judeþul Dolj, cât ºi în Craiova.
Cu Claudiu Manda ºi Olguþa Vasilescu plecaþi cu treburi la Bucureºti, o
gravã apatie pare sã fi cuprins cele
douã organizaþii, municipalã ºi judeþeanã. În tot acest timp, opoziþia se
miºcã ºi nu o face deloc rãu. Conferinþe de presã periodice, comunicate,
acþiuni cu diverse categorii sociale,
sunt doar câteva dintre lucrurile prin
care liberalii au punctat serios în
ultimele cinci-ºase luni.
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PSD pier
de rruşinos
uşinos bătălia pentr
u imaginea publică la niv
elul judeţului
pierde
pentru
nivelul

Stânga doljeanã,
falimentarã la nivel
de imagine publicã!
suþele de mail ale mediei craiovene, acum subordonaþii pe linie politicã a celor doi „magi“
de la Bucureºti, Lia Olguþa Vasilescu ºi Claudiu Manda, trãiesc periculos într-un anonimat
vecin cu coma. Parlamentarii partidului, cu mici excepþii, lipsesc cu desãvârºire de
pe scena publicã localã, iar
consilierii, fie ei municipali
sau judeþeni, încã nu au trecut peste condiþia lor de „rookie“, fiind muþi ca peºtii atât
în timpul ºedinþelor, cât ºi
dupã aceea. Cam aceasta ar
fi imaginea celor douã organizaþii pesediste care, altãdatã, dãdeau tonul dezbaterilor
pe plan local. Sã fie o automulþumire bolnãvicioasã din
partea lor? Puþin probabil.
Mai degrabã, putem vorbi
despre o timiditate izvorâtã
dintr-o acutã lipsã de valoare
politicã a noii generaþii de
cadre pesediste, politicieni
promovaþi, în multe cazuri,
„peste rând“ pentru o prime-

nire rapidã a organizaþiilor locale. Pe termen lung, miºcarea
poate fi una câºtigãtoare, dacã,
din cei împinºi cu strãºnicie în
faþã în ultimii doi ani, mãcar o
micã parte vor reuºi sã înþeleagã regulile jocului ºi subtilitãþile necesare clãdirii unei imagini
publice cât mai imaculate. Pe
termen scurt, însã, pierderile par de-a
dreptul insurmontabile, în
condiþiile în
care în ultimul an,
atât la
nivel
ju-

deþean, cât ºi municipal, filialele par „moarte“.

Avantaj ALDE ºi PNL
De acest lucru profitã din plin
colegii de coaliþie, ALDE Dolj,
care, cu douã „locomotive“
foarte puternice la nivel de prestaþie publicã, deputatul Ion
Cupã ºi preºedinta filialei municipale, Aniºoara Stãnculescu, reuºesc sã dea
tonul dezbaterilor
publice ºi sã impunã subiecte pe
agenda localã.
Experienþa
deputatului
Cupã se
v e d e
foar-
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te clar în miºcãrile de imagine pe care filiala le face, iar
rezultatele sunt mai mult decât încurajatoare, lucru consfinþit de sondajele de opinie
realizate în ultimul an.
ªi principalul partid de
opoziþie din Dolj, PNL, are
numai de câºtigat din paralizia stângii. Dupã ce apele sau limpezit la nivelul filialei
doljene, liberalii dau semne
certe de revigorare ºi sunt
foarte activi pe toate fronturile. Pânã mai ieri o raritate,
în ultimele luni aproape cã nu
existã o sãptãmânã fãrã sã se
organizeze o conferinþã de
presã. În plus, consilierii municipali ºi judeþeni atacã pe
toate fronturile puterea localã, primarul Genoiu ºi preºedintele Consiliului Judeþean,
Ion Prioteasa, având parte de
o opoziþie articulatã în cele
douã legislative locale. Pe
fondul neputinþei aleºilor de
la stânga eºichierului politic
doljean, consilierii locali ºi
judeþeni liberali încep sã devinã exeperþi în luptele politice de gherilã, transformându-se peste noapte din „looseri“ certificaþi, în oameni
politici de calibru care aduc
plus-valoare partidului la nivel de imagine publicã ºi,
implicit, procentele necesare
câºtigãrii alegerilor locale de
peste doi ani.

Claudiu Manda, marele “tãcut”

ªtefan Stoica ºi Ion Cupã, exponenþii partidelor active care câºtigã imagine de pe urma tãcerii social-democrate
www.indiscret.ro
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La începutul sãptãmânii trecute a
debutat, la Craiova,
cea de-a XI-a 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

Preºedintele Iohannis
trebuie sã respecte
Constituþia

G

gura instituþie care poate demite premierul.
Din pãcate, domnul Iohannis dovedeºte încã o datã lipsã de respect faþã de funcþii ºi
prerogative constituþionale.
Predispus la jocuri de manipulare a opiniei publice ºi cedând
unor presiuni, ºeful statului
confirmã cã nu este deloc preocupat de agenda realã a populaþiei, ci doar de propria sa
agendã de putere.
Personal, consider cã este tot
mai necesar sã ne punem problema revizuirii Constituþiei
prin care sistemul actual de semiprezidenþialism sã fie înlocuit cu o formulã mai clarã (republica parlamentarã sau prezidenþialã). O astfel de formulã ar elimina tensiunile permanente apãrute mai întotdeauna
în ultimii 30 de ani între Preºedinte ºi Executiv, atunci când
realitatea votului a impus nevoia de coabitare politicã.
Solicit Preºedintelui României sã facã un efort de responsabilitate ºi sã reintre în matca
constituþionalã a prerogativelor pe care le are.
Prioritãþile României sunt
altele (creºterea economicã,
creºterea calitãþii vieþii românilor, Centenarul, preluarea
Preºedinþiei Consiliului UE
etc.), nu declanºarea unui
„rãzboi cu iz electoral”.

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

Publicitate

estul preºedintelui Iohannis de a inflama
spaþiul public cerând
demisia premierului este unul
total contraproductiv pentru
interesele României ºi ale românilor.
Domnul Iohannis, aflat în
declin de încredere publicã,
încearcã sã recupereze punctele pierdute prin asumarea
acestui comportament electoralist agresiv.
ªeful statului refuzã în continuare sã între în haina constituþionalã de preºedinte al tuturor românilor ºi încearcã sã dea
satisfacþie unei pãrþi, de altfel
tot mai ezitantã în a-l susþine.
Aºa-zisa retragere a încrederii pentru premier este doar un
exerciþiu de imagine care nu
are niciun fel de efect juridic.
Ca parlamentar român, îmi revine responsabilitatea sã informez opinia publicã doljeanã ca
Parlamentul este singura instituþie care poate exercita, conform Constituþiei, controlul
asupra executivului. Art 113
din Constituþie spune limpede
la alin.1: ”Camera Deputaþilor
ºi Senatul, în ºedinþa comunã,
POT RETRAGE încrederea
acordatã Guvernului, prin adoptarea unei moþiuni de cenzurã, cu votul majoritãþii deputaþilor ºi senatorilor”. Prin
urmare, Parlamentul este sin-

A

stfel, timp de douã
sãptãmâni, Craiova
gãzduieºte 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 au urcat sau
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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Shakespeare, a XI-a ediþie,
în plinã desfãºurare

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

www.indiscret.ro

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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Una dintre cele mai
importante investiþii
ale Consiliului Judeþean Dolj, Clinica de
Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie
Cardiovascularã, a
fost inauguratã la
finalul sãptãmânii
trecute. Noua unitate
medicalã, despre care
preºedintele CJ Dolj,
Ion Prioteasa, susþine
cã a beneficiat de
dotãri similare cu cele
mai cunoscute clinici
de profil din Vestul
Europei, va rezolva o
problemã uriaºã
pentru pacienþii cu
afecþiuni grave ale
inimii din zona Olteniei, care nu vor mai fi
obligaþi sã fie trimiºi
la Bucureºti, Timiºoara sau Târgu Mureº
pentru a fi trataþi.

P

revãzutã cu douã sãli de
operaþii, saloane pentru
un numãr maxim de 30
de pacienþi, cabinete medicale
ºi zonã de terapie intensivã,
noua clãdire a fost ridicatã în
proximitatea Unitãþii de Primiri
Urgenþe a Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.
Conform preºedintelui CJ Dolj,
Ion Prioteasa, clinica va spori
exponenþial ºansele pacienþilor
cu afecþiuni grave ale inimii,
una dintre principalele cauze de
deces din aceastã zonã a þãrii.
„Suntem într-un moment fericit,
care ne dã motive sã fim
mândri: inaugurarea Clinicii de
Cardiologie Intervenþionalã ºi
Chirurgie Cardiovascularã, una
dintre cele mai importante investiþii ale Consiliului Judeþean
Dolj. Atunci când, pe parcursul
acestui demers deloc uºor, au
mai apãrut unele îndoieli, inerente, cu privire la faptul cã îl
vom duce la bun sfârºit, am avut
alãturi de noi oameni care neau spus cã trebuie sã depunem
toate eforturile pentru a merge
înainte. Întreaga echipã s-a mobilizat ºi, în prezent, ne putem
referi la aceastã iniþiativã ca la
un proiect de succes al Consiliului Judeþean Dolj ºi al tuturor colegilor din instituþie, care
s-au implicat exemplar. Datoritã lor, am ajuns acum în momentul în care predãm noul obiectiv Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova.
Am pornit de la o situaþie care
se cerea schimbatã: pacienþii cu
afecþiuni grave ale inimii – chiar
dacã avem medici calificaþi pentru a interveni în mod rapid –
ajungeau sã fie trimiºi la Bucu30 aprilie - 8 mai 2018

reºti, Timiºoara sau Târgu
Mureº pentru a fi trataþi. Atunci
când am ales sã derulãm aceastã investiþie, s-a mai întâmplat
un lucru pozitiv: Guvernul a
decis sã repartizeze la Craiova
un elicopter SMURD, Consiliului Judeþean Dolj revenindu-i
sarcina de a investi în amenajarea unei infrastructuri adecvate
pentru acest punct de operare
aeromedicalã. Desigur cã acest
elicopter a fost ºi este în continuare util, pentru cã ajutã la salvarea de vieþi omeneºti. Apariþia acestei clinici reprezintã însã
ºi o reparaþie pentru Oltenia,
pentru pacienþii de aici, deoarece nu va mai trebui sã fie
transferaþi în Bucureºti sau în
alte centre universitare din þarã,
pentru intervenþiile de care au
nevoie.
Noua structurã pe care am
construit-o la spital a fost deja
dotatã cu o parte din echipamentele necesare ºi continuãm
sã procurãm aparaturã medicalã, în prezent fiind în derulare
procedurile de achiziþie pentru
utilarea uneia dintre cele douã
sãli de operaþii ale Clinicii de
Cardiologie Intervenþionalã ºi
Chirurgie Cardiovascularã.
Fondurile au fost obþinute de
Consiliul Judeþean Dolj, în cadrul unui proiect depus prin
Programul Interreg V-A România – Bulgaria, în parteneriat cu
municipalitatea Kozlodui, un
proiect prin care ne-am asumat
cã vom prelua ºi cazuri ale unor
pacienþi cu afecþiuni grave de
dincolo de Dunãre.
Credem cã, odatã cu finalizarea proiectului privind Clinica
de Cardiologie Intervenþionalã
ºi Chirurgie Cardiovascularã,
am reuºit sã oferim soluþia pentru o problemã care necesita rezolvare rapidã“, a declarat Ion
Prioteasa, preºedintele CJ Dolj.

ªanse la viaþã
pentru pacienþii
cu boli de inimã
Managerul Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova,
dr. Bogdan Fãnuþã, spune cã
echipa care va opera aici este
deja formatã, iar în momentul
în care clinica va primi toate
avizele necesare, pacienþii cu
boli de inimã nu vor mai trebui
sã meargã sute de kilometri pentru a fi trataþi. „Pot fi trataþi 30
de pacienþi simultan, din care 20
în stare de spitalizare ºi 10 pacienþi în parte de terapie intensivã. Practic, asta este þi structura Secþiei de chirurgie cardiovascularã. Avem douã sãli de
operaþii. Însã greul de acum începe“, a declarat managerul
SCJU, care a mai spus cã, pentru început, aici vor fi rezolvate
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Clinica de Cardiologie
Intervenþionalã,
predatã la cheie
problemele extrem de urgente,
cum sunt infarctul miocardic
acut, edemul pulmonar sau insuficienþa cardiacã.

Prioteasa: Ne facem
datoria faþã de
domeniul sãnãtãþii
Clinica de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã nu este însã singurul
proiect din domeniul sãnãtãþii în
care este implicat Consiliul Judeþean Dolj. Astfel, la doar câþiva metri de clinica recent inauguratã se lucreazã la un alt proiect important, anume modernizarea ºi extinderea Unitãþii de
Primiri Urgenþe. „Consiliul Judeþean Dolj investeºte din fonduri proprii aproximativ 7 milioane de euro pentru modernizarea ºi extinderea Unitãþii de
Primiri Urgenþe. Nu trebuie sã
www.indiscret.ro

uitãm cã am investit alte 8
milioane de euro, din fonduri europene, la Ambulatoriul de specialitate al SCJU
ºi cã am demarat un amplu
proces de reabilitare ºi modernizare a spaþiilor, pe fiecare etaj al spitalului. Totodatã, ne îndreptãm cu alocãri
semnificative cãtre Spitalul
de Pneumoftiziologie Leamna, cãtre Spitalul Orãºenesc
Dãbuleni ºi Policlinica Sportivã, precum ºi cãtre cele 7
unitãþi medico-sociale pe
care le avem.
Pe de altã parte, recent a
fost prezent la Craiova domnul Cristian Grasu, secretar
de stat în cadrul Ministerului Sãnãtãþii, cu care am stabilit cã aici va funcþiona un
Institut Oncologic, care va fi
amplasat în zona în care
funcþioneazã în prezent actuala secþie a SCJU. Consiliul Judeþean va interveni, fie
cu fonduri europene, fie cu
sume din surse proprii, pentru reabilitarea ºi modernizarea clãdirii existente, lângã
care va fi construitã o struc-

turã nouã, destinatã ºi ea institutului.
Cred cã putem spune cã,
prin toate aceste demersuri
pe care le-am iniþiat, ne facem datoria faþã de domeniul
sãnãtãþii“, a mai spus Ion
Prioteasa.
Demersul pentru crearea
Clinicii de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã a inclus construirea unei clãdiri destinate acestei secþii, cu o suprafaþã desfãºuratã de aproape
2.300 de metri pãtraþi, a unui
depozit pentru gaze medicale, precum ºi realizarea alimentãrii cu energie electricã ºi instalarea grupului
electrogen destinat deservirii echipamentelor medicale
care trebuie sã funcþioneze
fãrã întreruperi.
30 aprilie - 8 mai 2018
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Dolarul a plusat cu 7 bani
în aprilie
2015.
Indicele ROBOR la trei luni
a atins un nou maxim, de
2,28%, cel mai mare nivel începând cu 24 octombrie 2014,
iar cel la ºase luni a sãrit la
2,58%, valoarea care nu a mai
fost atinsã tot din octombrie
2014. La rândul lor, indicii la
nouã ºi 12 luni au crescut la
2,63%, respectiv la 2,68%.
Creºterea indicilor a fost stimulatã de decizia BNR de a
atrage la începutul sãptãmânii
din piaþã 18 miliarde de lei, la
o dobândã de 2,25%, egalã cu
cea de politicã monetarã, cu
scopul de a steriliza excesul de
lichiditate. Mãsura luatã de
banca centralã aratã cã aceasta este pregãtitã sã combatã
presiunile inflaþioniste în creºtere, folosind toate tipurile de
operaþiuni pe care le are la dispoziþie.
Încetinirea în primul trimestru a ritmului de creºtere a economiei UE, cele mai afectate
fiind Franþa ºi Marea Britanie,
în contrast cu creºterea celei a
SUA, în aceeaºi perioadã, cu
2,3%, a produs aprecierea
monedei americane.
Perechea euro/dolar a scãzut de la 1,2290 la 1,2056 dolari, cel mai redus nivel de la
sfârºitul lui ianuarie.
La sfârºitul intrvalului, investitorii au preferat sã ia poziþii de protecþie înainte de întâlnirea Comitetului de politicã monetarã al Rezervei Federale americane în condiþiile în
care urmãtoarea majorare a
dobânzii-cheie din SUA este
aºteptatã luna viitoare.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg a închis
perioada la 9.177,52 dolari.

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.

Analiza cuprinde
perioada 24 – 30 aprilie

Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
30 aprilie - 8 mai 2018

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.
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omparativ cu finalul
lui martie, modificãrile cursului euro au fost
minore. În schimb, dolarul s-a
apreciat cu 7 bani, iar francul
elveþian a pierdut 7,15 bani.
Raportul euro/leu a scãzut în
25 aprilie la 4,6474 lei, cel mai
redus nivel, începând 6 februarie, cotaþiile din piaþã coborând
pânã la 4,638 lei.
„Transformarea guvernului
într-o vulnerabilitate pentru
þarã”, afirmaþie care aparþine
preºedintelui Iohannis, dupã
decizia de a începe demersurile pentru mutarea ambasadei
României de la Tel Aviv la Ierusalim, ceea ce a produs reacþii negative din partea oficialilor UE, a fãcut ca media euro
sã urce la 4,6618 lei, cotaþiile
crescând pânã la 4,667 lei.
La sfârºitul intervalului, cursul a coborât pânã la 4,6589 lei,
într-un context regional, iar
transferurile s-au realizat în
culoarul 4,657 – 4,663 lei.
Eventualitatea declanºãrii de
cãtre PSD-ALDE a procedurilor de suspendare a preºedintelui Iohannis va avea un efect
major asupra cursului euro,
care ar putea atinge cu rapiditate valoarea de 4,7 lei.
Cursul dolarului american a
crescut de la 3,8065 la 3,8596
lei, ca o consecinþã a întâlnirii
istorice dintre preºedinþii celor
douã Coreei, care a calmat spiritele la nivel geopolitic. Cotaþiile de la finalul perioadei
erau de 3,838 – 3,853, iar media a coborât la 3,8479 lei.
Moneda elveþianã s-a menþinut în apropierea nivelului de
1,20 franci/euro, astfel cã media a fluctuat între 3,8777 ºi
3,8983 lei, cursul stabilit la finalul intervalului fiind de
3,8917 lei, valori care se mai
înregistrau la începutul lui

Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro
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s-a înălţat la cer
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SPECIAL

La sfârºitul sãptãmânii trecute, într-o
dimineaþã caldã de
final de aprilie, s-a
stins din viaþã unul
dintre cei mai titraþi
ofiþeri ai aviaticii
militare româneºti,
Generalul de flotilã
aerianã Gheorghe
Zarioiu. Fost director al ªcolii Militare
de Aviaþie „Traian
Vuia“ din Mediaº,
acesta a avut un rol
extrem de important
în dezvoltarea ºi
producþia celebrelor
IAR 93 ºi IAR 99
ªoim, fiind directorul Centrului de
Încercãri în Zbor de
pe lângã Fabrica de
Avioane din Craiova.

aviaticii româneºti

de Dan Olteanu

N

ãscut în anul 1930, în
comuna Albeºti (Argeº), Gheorghe Zarioiu a demonstrat încã din
primii ani de viaþã o pasiune
pentru zbor ºi avioane. Spre
norocul sãu, atât familia cât
ºi dascãlii din ºcoala primarã
l-au sprijinit din plin ºi l-au
îndrumat cãtre ªcoala Militarã Tehnicã din Mediaº, pentru ca mai apoi sã urmeze ºi
cursurile Academiei Militare
Tehnice Bucureºti (facultatea

de aviaþie). Dupã finalizarea
cursurilor, Gheorghe Zarioiu a
petrecut nu mai puþin de patru

decenii dedicându-se în întregime aviaþiei militare. A fost, pe
rând, inginer-ºef de regiment la

unitãþile de la Deveselu, M. Kogãlniceau ºi Gearmata, pentru
ca mai târziu sã fie numit direc-

tor al ªcolii Militare de Aviaþie „Traian Vuia“ din Mediaº.
Activitatea sa nu a trecut neobservatã, astfel cã la începutul anilor `70 a fost adus la
Fabrica de Avioane din Craiova, unde a ocupat funcþia de
director al Centrului de Încercãri în Zbor, iar mai apoi pe
cea de director de producþie
ºi fabricaþie a celebrelor
avioane IAR 93 ºi IAR 99
ªoim. În tot acest timp, a publicat numeroase lucrãri ºtiinþifice despre aviaþia româneascã, fiind unul dintre cei
mai apreciaþi ofiþeri din domeniu.
La începutul anilor ‘90,
dupã pensionare, a predat Istoria Aeronauticii ºi Astronauticii la Facultatea de Electrotehnicã din Craiova, participând, de asemenea, la numeroase evenimente de profil organizate în þarã. În anul
1998 a fondat, la Craiova,
Asociaþia Românã pentru
Propaganda ºi Istoria Aeronauticii, organizaþie extrem
de apreciatã de membrii aviaþiei militare ºi civile.
Extrem de dedicat pasiunii
sale, a publicat 14 cãrþi de profil, sute de articole în ziare ºi
reviste de specialitate, contribuind la formarea a unui numãr impresionant de ingineri
în domeniul aeronauticii. Nu
puþini sunt cei care spun cã de
numele Generalului Zarioiu se
leagã realizãri importante privind metodele de învãþãmânt
modern, modernizarea catedrelor ºi companiilor specifice ºcolii militare.
Aviaþia militarã româneascã a pierdut o stea, însã Generalul Gheorghe Zarioiu ºia câºtigat locul în istorie!

Casa de Cultură a SStudenţilor
tudenţilor găzduieşt
e, în perioada 4-6 mai 20
găzduieşte,
20118, cea de-a II-a ediţie a unui eevveniment de eexxcepţie

„One Weekend to Remember“ - cel mai mare festival
de dansuri latino din Oltenia

F

estivalul reuneºte campioni naþionali ºi internaþionali, dansatori profesioniºti ºi amatori de salsa, bachata, kizomba, rueda de casino,
semba ºi afro-house.
Evenimentul în sine este un
act de manifestare artisticã, o
formã modernã de socializare,
un îndemn pentru susþinerea
sãnãtãþii prin activitãþi sportive
ºi un schimb multicultural. Prima ediþie a fost un real succes,
iar anul acesta se aºteaptã ca
numãrul participanþilor, în cele
trei zile de festival, sã depãºeascã 1.000 de persoane, iar cel al
celor implicaþi indirect (prin
mediul online ºi nu numai) sã
depãºeascã 15.000 de persoane.
Pentru prima datã în Româ30 aprilie - 8 mai 2018

nia, în cadrul festivalului se va
organiza ºi o Cupã Internaþionalã de Kizomba - „INTERNATIONAL KIZZ CUP CRAIOVA 2018”, premiatã cu peste 2.000 de euro (premii în bani
ºi sub formã de voucher – city
break). Aceastã competiþie este
una dintre cele mai mari din
lume, având în vedere premiile acordate, iar concursul se
adreseazã tuturor dansatorilor
de kizomba/semba, indiferent
de nivel (amatori/profesioniºti).
Informaþii ºi rezervãri pot fi
fãcute pe pagina web www.oneweekend.ro, la adresa de email: festivalcraiova@gmail.com sau la numãrul de telefon
0762.322.786.
www.indiscret.ro

Judoul craiovean
juvenil, la înãlþime!
R

ezultate excepþionale ale judokanilor juniori craioveni la
Cupa PENTAROM, desfãºuratã pe 28 aprilie în Sala
Sporturilor „Nicolae Dobrin“
din Piteºti. Micuþii sportivi ai
CSM Craiova, sub atenta îndrumare a maestrului Mihai
Voinea, au reuºit sã obþinã
douã locuri II la categoriile
lor de vârstã ºi de greutate.
Cei doi judoka, Alexia Uºurelu ºi Lucian Ciciu, au concurat la acelaºi palier de vârstã, 13 ani, însã la categorii
diferite de greutate, 48, respectiv 55 de kilograme. „A

15

Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

fost un concurs dificil, mã bucur pentru locul obþinut ºi, sunt
convins, la anul rezultatul va fi
mai bun. Mã voi antrena mult
mai intens ºi voi câºtiga locul
întâi“, ne-a mãrturisit Lucian
Ciciu, tânãrul judoka craiovean
care practicã acest minunat
sport de peste patru ani. Nu este
pentru prima oarã când copiii
antrenaþi de maestrul Voinea
reuºesc rezultate meritorii în
concursurile desfãºurate în þarã.
Spre exemplu, în urmã cu doi
ani, acelaºi Lucian Ciciu a reuºit sã devinã vicecampion naþional la Campionatele Naþionale de Judo Newaza. (C.P.)

E

Cine va fi
”buturuga micã”?

talonul de frumuseþe al
campionatului care se
încheie peste trei etape în
play-off rãmâne CSU Craiova
– Viitorul 3-3. A fãcut toþi banii. Douã echipe zburdalnice,
dispuse la efort, inventive, cu
ºpil. Doi antrenori preocupaþi de
spectacol, doi tehnicieni pricepuþi. ªase goluri unul mai telegenic decât altul. Suspansul nu
putea lipsi din ingredientele
marcã înregistratã de pe New
Oblemenco. A deschis suita Cicâldãu (15), a egalat Mitriþã (24)
la o translaþie înºelãtoare, pentru ca Bãluþã (45) sã aducã Universitatea în avantaj ºi sã arunce tribunele în aer. La reluare,
dupã numai câteva rostogoliri
de balon, Ganea (46, 55) a restabilit egalitatea ºi a plusat apoi
cu nonºalanþã. Mânjii lui Hagi
ºi-au permis sã viseze douã minute, ceea ce i-a costat, pentru
cã Bãluþã (57) i-a readus cu tãlpile pe pãmânt. Cam în felul
acesta, de salutat, putem nãdãjdui cã va arãta fotbalul românesc. Etalonul de fotbal în suferinþã, de pom lãudat pe degeaba, rãmâne, indubitabil, FCSB
– CFR Cluj 1-1. Pentru a patra
oarã 1-1 din toamnã pânã în armindeni, cu Dicã ºi Dan Petrescu la comandã, primul destul de
inspirat la schimbarea bielelor,
al doilea la îmbucãtura roþilor
dinþate: un ºut, un gol, un punct.
”Bursucul” a condus ºi la Cluj,
în douã rânduri ºi pe Naþional
Arena, dar de fiecare datã s-a
pomenit cocoºat, lovit în plex.
Invariabil, delirând pe seama

arbitrajelor, ceea ce îl descalificã. Se ºtie cã e aproape imposibil sã antrenezi norocul. Omul
lui Gigi a încercat ºi cu Dinamo, pe care a trimis-o în playout, ºi cu Viitorul, când s-a reaprins din cenuºã, ºi cu (mai ales
cu!) ardelenii. Asta înseamnã sã
ai ºansã, dar ºi nervi tari, psihic
pe mãsurã ºi alþi asemenea factori coagulanþi. FCSB – CFR a
fost un meci îndârjit, fracturat,
de luptã oarbã, fãrã control.
Ambele grupãri ºi-au propus,
instinctual, sã nu piardã. Pânã
în minutul 90+1 lui Petrescu ia surâs 1-0. Luat de val, el a uitat sã decupleze un atacant ºi sã
fortifice lanþul defensiv. Veriga
ruptã a stat în vârful ghetei lui
Planici ºi ce trebuia sã se întâmple, s-a întâmplat. Miza de 15
milioane de euro (cât stângul lui
Mohamed Salah, dar asta e altã
gâscã) ºi-a vârât coada între cei
22. Parafrazându-l pe autorul
”Cuvintelor potrivite”, ape vor
seca pânã când o nouã ”generaþie de aur” se va fi zãmislit din
ADN-ul nostru balcanic. Dacã
ne place ideea cã fotbalul e ºah
ºi nu artã, spectacol, talent,
atunci vom alerga necontenit
dupã nebuni. Titlul nu e tranºat.
Orice calcul pare utopic ºi realist în aceeaºi mãsurã, oricare
dintre ”outsideri” poate fi ”buturuga micã”. Mai nou, Clujul
repune pe tapet subiectul fierbinte al depunctãrii liderului, în
timp ce, grãitor lucru, Craiova
nu acceptã ca finala Cupei sã
aibã loc pe ”Oblemenco”, pentru cã nu ar fi echitabil.
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Douã centre de lecturã ºi ºtiinþe aduc resurse
educaþionale de calitate în grãdiniþele
din Cetate ºi Valea Stanciului

C

etate ºi Valea Stanciului sunt douã din
primele 10 comunitãþi în care au fost deja create, în aceastã primãvarã,
centre-pilot la grãdiniþã, alãturi de alte opt comunitãþi
defavorizate din judeþele
Alba, Braºov, Dâmboviþa,
Iaºi, Maramureº, Prahova,
Sibiu ºi Vaslui. Alte 40 de
centre vor ajunge în grãdiniþe, la nivel naþional, începând cu luna septembrie
2018.
În cadrul proiectului, toþi

cei peste 1.000 de copii de vârstã preºcolarã beneficiari vor
primi ºi câte o carte pe lunã
pentru acasã, timp de 3 luni.
Poveºti sub Lupã îºi propune,
de asemenea, sã formeze o reþea de profesori de învãþãmânt
preºcolar care sã participe la
formãrile OvidiuRo ºi sã împãrtãºeascã experienþe, practici
ºi resurse educaþionale centrate pe dezvoltarea vocabularului, literaþie ºi stimularea lecturii în grãdiniþe.
Fiecare kit educaþional Poveºti sub Lupã conþine: un raft
pentru cãrþi, uºor accesibil pentru copii, un covor pentru sesiunile de citit împreunã, un set
de minimum 20 de cãrþi ilustrate (ficþiune ºi non-ficþiune) ºi
numeroase resurse care încurajeazã dezvoltarea abilitãþilor
motrice, a curiozitãþii ºi a abilitãþilor de investigare (de la magneþi sau lupe, la seturi de forme
geometrice, puzzle-uri, mãsuþã
pentru apã ºi nisip etc).
Odatã cu proiectul, OvidiuRo
anunþã ºi lansarea unei comunitãþi profesionale on-line - insu-

mulþumim pentru susþinerea pe
termen lung, sperãm ca proiectul-pilot de anul acesta sã fie
doar începutul unui proiect sustenabil ºi de impact, care va
aduce copiii sãraci mai aproape de cãrþi ºi implicit de succesul la ºcoalã ºi în viaþã”, declarã Maria Gheorghiu, cofondator OvidiuRo.
Selecþia celor 50 de grupe
beneficiare este fãcutã pe baza
gradului de implicare ºi deschidere a profesorilor cãtre tehnici
de învãþare moderne centrate pe
copii ºi pe dezvoltarea literaþiei,
dar ºi a gradului de sãrãcie a
comunitãþii, a nevoii de resurse educaþionale în grãdiniþã ºi
a numãrului mare de copii
preºcolari care frecventeazã
grãdiniþa.
ladenisip.ro, ce se adreseazã
exclusiv profesorilor din învãþãmântul preºcolar, în special
celor care lucreazã cu copii din
zone defavorizate. Insula de
Nisip este o platformã-resursã
în care se împãrtãºesc practici
ºi resurse educaþionale ce încurajeazã metodele de învãþare
centrate pe copil ºi cele pentru
dezvoltarea competenþelor de
comunicare.
„Poveºti sub Lupã propune
o soluþie la o problemã strin-
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gentã în grãdiniþele sãrace: lipsa resurselor educaþionale potrivite vârstei, a cãrþilor ilustrate pentru copii, nevoia de profesori formaþi în tehnici de învãþare centrate pe copil ºi pe
dezvoltarea literaþiei sau de
cãrþi de calitate care sã ajungã
în casele celor mai sãraci copii
- toate sunt intervenþii necesar
sã se întâmple concomitent,
pentru a putea genera cu adevãrat o schimbare. Iar cu suportul Raiffeisen Bank, cãreia îi

Misiunea Asociaþiei OvidiuRo este ca fiecare copil sãrac
sã beneficieze de educaþie timpurie de CALITATE ºi sã devinã, astfel, un membru activ al
societãþii româneºti.
Eficacitatea programului-pilot Fiecare Copil în Grãdiniþã
a determinat Parlamentul României sã transforme mecanismul central al acestuia în program naþional, în vigoare începând cu februarie 2016.

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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Asociaþia OvidiuRo
lanseazã „Poveºti
sub Lupã“, un
proiect prin care 50
de centre de lecturã
ºi ºtiinþe vor fi
create în tot atâtea
grãdiniþe din comunitãþi rurale sãrace,
acolo unde resursele educaþionale
lipsesc sau sunt
foarte limitate.

