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PSD Craiova, îngropat
de bãrãganii partidului

P

ierzãtori în þarã,
pierzãtori în Craiova (Doamne, ce
surprizã!), pesediºtii doljeni se pot mândri mãcar
cu faptul cã au câºtigat
alegerile în judeþul Dolj.
Nu zdrobitor, nu umilitor,
aºa cum poate cã visau,
însã victoria lor este una
indubitabilã ºi nu lasã loc
de prea multe interpretãri.
Diferenþa dintre ei ºi liberali, meritorii ocupanþi ai
locului 2 cãrora mulþi deja
începuserã sã le cânte
prohodul, este undeva în
jurul a 18 procente, ceea
ce nu reflectã sub nicio
formã diferenþa uriaºã
dintre numãrul aleºilor
locali social-democraþi ºi
numãrul aleºilor locali liberali. ªi astfel, s-a mai
spulberat un mit, acela cã
numãrul primarilor, ºi nu
calitatea acestora, determinã scorul electoral la
diverse alegeri.
Uluitoarea înfrângere a
social-democraþilor în
Craiova, poate cel mai surprinzãtor rezultat electoral
de dupã 1989, are multiple cauze, în covârºitoarea
lor majoritate izvorâte din
sânul partidului. Când pui
viceprimar la Craiova un
tip precum Bãrãgan, a cãrui singurã calitate este
aceea cã poate spune dintro singurã privire ce cupe
poartã la sutien duduile pe
care „le-a plantat” strategic în primãrie ºi în regiile subordonate, când îi
permiþi lui Genoiu sã candideze la primãrie, dar îl
înconjori de incapabili a
cãror singurã calitate este
aceea cã au carnet roºu de
partid, când permiþi unor
trepãduºi politici sã fure
peste 20.000 de votanþi din
Craiova pentru a-ºi umfla
artificial scorurile electorale prin coclaurile judeþului, ca sã câºtige în între29 mai - 4 iunie 2019

cerea socialistã lansatã de
conducerea filialei, atunci
nu ai de ce sã te miri cã o
alianþã „fãrã cap ºi fãrã
picioare”, aºa cum este
USR-PLUS atât la nivel
local, cât ºi central, te bate
într-un mod ruºinos în
principalul tãu fief electoral.
Dincolo, la liberali, e
vremea sãrbãtorii. Încolþiþi pânã mai ieri, batjocoriþi de propriii primari în
conferinþe de presã de la
sediul PSD, aceºtia au demonstrat cã pot renaºte
atunci când lucrurile sunt,
mãcar în parte, liniºtite la
vârful filialei. Rezultatul
lor nu este unul extraordinar, dar reprezintã primul semn cã încet, încet,
cu migalã, se poate construi ceva. Totuºi, cheful
nu ar trebui sã dureze prea
mult, iar cel puþin douã
tandemuri, Pãsculescu Bãjenaru ºi Giugea - Pistriþu, ar trebui lãsate sã
spele paharele dupã petrecere, având în vedere scorurile electorale ruºinoase obþinute în Dãbuleni ºi
Bãileºti.
Despre Alianþa USRPLUS numai de bine!
Deºi ºi-o arogã pe Facebook, victoria nu este a
„veneticului” Prâsnel,
care, probabil, nici acum
nu ºtie câte cartiere are
Craiova, ci este o bãtãlie
câºtigatã ca urmare a unui
val uriaº de scârbã faþã de
întreaga clasa politicã româneascã, incapabilã sã
se reformeze ºi sã-ºi alinieze agenda administrativã la nevoile publice.
Deºi viseazã „umed”,
aceastã victorie nu o detroneazã pe Lia Olguþa
Vasilescu din scaunul de
favorit la alegerile pentru
Primãria Craiova de anul
viitor! Mai e mult pânã
departe!

de Cosmin Pretorian

S

ã dãm Orbanului ce
e al Cezarului ºi sã
începem aceastã analizã cu prestaþia electoralã
foarte bunã a Partidului Naþional Liberal, învingãtorii
absoluþi ai alegerilor europarlamentare din România.
Stând strâmb ºi judecând
drept, putem spune cã douã
au fost deciziile inspirate care
le-au maximizat liberalilor
ºansele de a câºtiga alegerile. Prima, ºi poate cea mai
importantã, a fost aceea de al coopta pe Rareº Bogdan în
PNL ºi de a-l plasa strategic
pe primul loc pe lista de europarlamentare a partidului.
Miºcarea lui Orban a adus cel
puþin douã beneficii. Pe deo parte, popularitatea ºi cota
sa ridicatã de încredere au
fost uºor transferate partidului, pe de altã parte plasarea
sa în vârful listei a acoperit
„subþirimea“ ºi „talibanismul“ acesteia. A doua, cel
puþin la fel de importantã,
este aceea de a coopta, la nivel central, în echipa de campanie, oameni mai mult decât capabili care sã se ocupe
de imaginea partidului nu
numai în luna de campanie
electoralã, ci ºi cu câtva timp
înainte. Aºa se face cã a
existat o comunicare ºi materiale de presã pertinente în
fiecare zi, electoratul având
prilejul astfel sã înþeleagã
mai bine obiectivele liberale
ºi sã analizeze oferta lor electoralã. Aceastã politicã de
comunicare coerentã ºi vie,
coroboratã cu inventivitatea
celor care au creat spoturile

Alegerile europarlamentare de la sfârºitul
sãptãmânii trecute au detonat bomba în viaþa
politicã a României: Partidul Social Democrat,
cel mai mare partid de pe scena politicã româneascã, dupã cum se mândrea Dragnea deunãzi, a pierdut lamentabil scrutinul electoral.
Marele câºtigãtor este Partidul Naþional Liberal,
cel care, în premierã absolutã pentru perioada
post-decembristã, singuri ºi prin ei înºiºi,
câºtigã un scrutin electoral naþional.
electorale cu care a fost împânzit internetul, au creat imaginea
unui partid viu, un partid care
vrea ºi ºtie sã foloseascã, întrun final, cele mai moderne unelte de campanie electoralã.

PSD „a pierit“ pe
mâna lui Dragnea
Pentru cã la închiderea ediþiei
încã nu era foarte clar cine dintre PSD sau USR-PLUS va termina pe locul doi la nivel naþional, însã social-democraþii
aveau un avantaj fragil, în cele
ce urmeazã vom analiza în detaliu cauzele catastrofalului scor
electoral al stângii româneºti.
Fãrã niciun fel de îndoialã, Liviu Dragnea este principalul
vinovat pentru aceastã uluitoare prãbuºire a partidului care, cu
numai doi ani în urmã, domina
scena politicã româneascã. Îngâmfat, prost crescut, afiºând
veºnic o atitudine de vãtaf provincial obiºnuit sã-i fie pupatã
mâna cel puþin de douã ori pe
zi, teleormãneanul a reuºit de
minune sã îºi atragã o antipatie
generalã în rândul electoratului.
Promovând nulitãþi absolute
precum Cãtãlin Rãdulescu, Florin Iordache, ªerban Nicolae
sau Eugen Nicolicea, ca sã îi
enumerãm numai pe aceºtia, pe
poziþii de vectori de imagine,
Dragnea ºi-a torpilat definitiv
partidul în ceea ce priveºte imaginea publicã. Chiar dacã nu lipsiþi de realizãri guvernamentale, pesediºtii au rostogolit în
spaþiul public, la nesfârºit, un
singur subiect: justiþia. Urmând

cãi mai mult decât samavolnice, au transformat subiectul reformãrii justiþiei, un lucru absolut necesar având în vedere
unele prevederi îndoielnice din
codurile penale ºi derapajele
punctuale ale unor procurori,
într-o obsesie colectivã pesedistã, monopolizând orice comunicare publicã a partidului.
Dacã adãugãm ºi penibilul situaþiei de a-þi demite propriul
guvern prin moþiune de cenzurã, atunci avem în faþã întregul
tablou al decãderii morale ºi
electorale a celui mai important
partid de pe scena politicã româneascã.

Nimeni nu-i înþelege,
dar mulþi i-au votat
USR-PLUS se poate considera un învingãtor moral al scrutinului de pe 26 mai, scorul electoral obþinut fiind unul absolut
uluitor: peste 21%. Deºi douã
partide fãrã o doctrinã clar stabilitã, alianþa ºi-a axat comunicarea publicã pe tema apãrãrii
independenþei justiþiei, o temã
foarte dragã electoratului român
sãtul sã trãiascã într-o sãrãcie
lucie în timp ce clasa politicã
epateazã cu conturile pline. Procentul obþinut de alianþã la aceste europarlamentare se bazeazã,
cu siguranþã, pe votul emoþional al românilor, speriaþi cã,
odatã cu mazilirea Laurei Codruþa Kovesi ºi cu modificãrile
codurilor penale, multe dintre
ele îndoielnice din punct de vedere constituþional, corupþia va
pune din nou stãpânire pe þarã.

Campania PSD, coordonatã de Liviu Dragnea
www.indiscret.ro
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mare, dar extrem de fidel. ªi,
pânã la urmã, poate cã ar fi
fost ºi pãcat ca unul dintre cei
mai mari politicieni ai României postdecembriste, unul
dintre puþinii experþi în materie de politicã externã, sã
nu aibã ocazia sã petreacã ºi
un stagiu la Bruxelles.

Liberalidemocraþii,
ce decepþie...
ALDE constituie cea mai
importantã victimã a scrutinului de la sfârºitul sãptãmâ-

cã. În cazul în care PSD-ul nu
va reuºi sã-ºi dreagã imaginea
publicã ºi nu se va reforma de
la temelii, este foarte posibil ca
într-un viitor nu foarte îndepãrtat PRO România sã constituie
principalul pol de putere de la
stânga eºichierului politic românesc.

Bãsescu duce
PMP-ul ºi în Europa

Victor Ponta, PRO România
Dincolo, însã, de discursul projustiþie, USR-PLUS nu a adus
în faþa electoratului un program
politic bine închegat, cele douã
formaþiuni politice nefiind,
încã, clar sedimentate din punct
de vedere doctrinar. Baleind de
la centru-stânga la centrudreapta, alianþa încã îºi cautã
identitatea doctrinarã. În
schimb, liderii celor douã partide care o compun, Barna ºi
Cioloº, rostogolesc în spaþiul
public aceeaºi idee atât de dragã electoratului, sãtul de ªerbani, Nicolici sau Drãgniºti: înnoirea clasei politice româneºti.
Iar acest lucru a prins al dracului de bine!

meritele aproape exclusive ale
lui Ponta. Perioada de timp petrecutã în fruntea þãrii în calitate de prim-ministru, o perioadã
care a marcat revirimentul socio-economic al societãþii româneºti, a constituit piatra de temelie la ridicarea acestui partid,
iar semnele sunt unele încurajatoare pentru stânga româneas-

Ponta ºi-a luat
revanºa
Victor Ponta a reuºit sã-ºi plãteascã una din poliþele faþã de
partidul care l-a lansat în politica mare, PSD-ul. Prin scorul
obþinut la aceste europarlamentare, PRO România demonstreazã cã, în prezent, pe scena
politicã româneascã existã o
formaþiune politicã de centrustânga alternativã la social-democraþi. Apariþia ºi ascensiunea
acestei formaþiuni politice sunt
www.indiscret.ro

Echipa ALDE

Traian Bãsescu, acest cruciºãtor al politicii româneºti, a
demonstrat încã o datã cã ºtie
ce face ºi ºtie când sã facã un
lucru bun pe scena politicã româneascã. Dintr-un partid muribund, fãrã mesaj ºi fãrã limpezime doctrinarã, Partidul
Miºcarea Popularã a fost transformat într-o lunã de zile de cãtre fostul preºedinte într-un vector politic suficient de puternic
încât sã îi aducã un mandat de
europarlamentar. Bãtrânul politician a ºtiut pe ce „butoane“ sã

Traian Bãsescu, Partidul Miºcarea Popularã
apese astfel încât sã-ºi reactiveze electoratul fanatic, nu foarte

nii trecute. Pe fondul unei
prezenþe uriaºe la vot, zestrea
electoralã a partidului condus
de Tãriceanu „s-a topit“ pânã
într-acolo încât nu a reuºit sã
facã pragul electoral. Apropierea prea mare de cel mai
hulit român, Liviu Dragnea,
promovarea în posturi cheie
din guvern a unor persoane cu
grave deficienþe de comunicare ºi fãrã niciun fel de
„atracþie“ electoralã sunt doar
douã dintre motivele pentru
care ALDE s-a trezit în aceastã ingratã situaþie care, netratatã cu mare atenþie, poate
constitui începutul sfârºitului
pentru ALDE. Poate cã ar fi
momentul ca în partid sã fie
schimbatã în mod radical politica de cadre, iar cei care
pânã în prezent s-au ocupat cu
precãdere în scuturatul scamelor de pe umerii lui Tãriceanu sã fie îndepãrtaþi rapid
de la vârful partidului.
29 mai - 4 iunie 2019
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„Dupã ce anul trecut a
contribuit cu suma de
30.000 lei la finanþarea
ediþiei a II-a a Festivalului Internaþional de
Muzicã Blues din
România, desfãºurat
la Brezoi, Consiliul
Judeþean Vâlcea este
ºi anul acesta alãturi
de organizatorii acestui eveniment cultural
ºi, la propunerea
preºedintelui Constantin Rãdulescu,
dubleazã suma alocatã anul trecut Primãriei oraºului Brezoi”,
a transmis CJ Vâlcea
prin intermediul unui
comunicat remis
mediei.

Consiliul Judeþean Vâlcea alocã
60.000 lei pentru Open Air Blues
Festival Brezoi 2019
„Apreciind cã Open Air Blues
Festival Brezoi este unul de
mare anvergurã, care atrage în
zonã foarte mulþi iubitori ai
muzicii de gen, la rectificarea
bugetului propriu al judeþului
Vâlcea, aprobatã în ºedinþa ordinarã din data de 23 mai 2019,
Consiliul Judeþean Vâlcea a alocat Primãriei oraºului Brezoi
suma de 60.000 lei (600 milioane lei vechi) pentru organizarea ediþiei a III-a a Festivalului Internaþional de Muzicã
Blues din România.
Prin Hotãrârea nr. 85 din 23
mai 2019, aleºii judeþeni au
aprobat alocarea sumei de
60.000 lei pentru încheierea
protocolului de cooperare între
judeþul Vâlcea ºi oraºul Brezoi,

în vederea organizãrii Festivalului Open Air Blues Festival
Brezoi 2019 ºi l-au împuternicit, pentru semnarea protocolului de cooperare, pe preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu
(foto)”, se mai aratã în documentul citat.
„Festivalul Internaþional de
Muzicã Blues din România,
desfãºurat la Brezoi, unul dintre cele mai cunoscute ºi iubite
festivaluri de blues din arã, devine un brand al localitãþii vâlcene ºi, implicit, al judeþului
Vâlcea. Dacã în primele douã
ediþii a reuºit sã atragã în zonã
foarte mulþi iubitori ai muzicii
blues, sunt convins cã anul
acesta se va bucura de o ºi mai

rioada 18 – 21 iulie 2019 ºi va
reuni soliºti ºi trupe, recunoscute la nivel internaþional, din
SUA, Australia, Olanda, Finlanda, Serbia ºi România, sã
aibã un succes rãsunãtor ºi sã
atragã cât mai mulþi iubitori de
blues”, a declarat Constantin
Rãdulescu.

Publicitate

largã participare. De aceea, am
propus colegilor consilieri judeþeni sã dublãm contribuþia
Consiliului Judeþean Vâlcea la
finanþarea acestui eveniment,
la organizarea cãruia suntem
parteneri.
Ne dorim ca ediþia din acest
an, care se va desfãºura în pe-

29 mai - 4 iunie 2019
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După locurile de parcare, şi cele de veci intră în era digitală,
iar primăria le pune răposaţilor cod de bare scanabile cu mobilul
Edilii craioveni aprobã, la ºedinþa ordinarã
de la sfârºitul lunii
mai, studiul de fezabilitate pentru extinderea cimitirului Craiova
Nord, o investiþie care
concureazã, inclusiv
ca preþ, fostul cartier
chinezesc de pe
strada Caracal, trecut
acum în parohia ANL.
de Nicuºor Fota
11,9 milioane de lei este valoarea investiþiei preconizate la
cimitirul Craiova Nord, unde,
potrivit studiului de fezabilitate livrat municipalitãþii craiovene de o firmã de profil din Timiºoara, vor fi amenajate 1.720
de noi locuri de veci, pentru a
satisface cererea, mereu în creºtere, de pe piaþa craioveanã.
Rezultã un cost estimativ de
aproximativ 1.500 de euro pentru fiecare loc de veci, la concurenþã ca valoare pe metru pãtrat cu apartamentele ce trebuiau construite în ex-cartierul
chinezesc, conform planurilor
din urmã cu câþiva ani ale edililor craioveni. „Se aprobã Studiul de Fezabilitate referitor la
obiectivul de investiþii «Construire cimitir Craiova Nord etapa a II-a, Aleea 4 ªimnic, nr.26,
Tarlaua 4, Parcela 53», scenariul al II-lea, având urmãtorii
indicatori tehnico-economici: a.
valoarea totalã a investiþiei (inclusiv TVA): 11.954.617,25 lei
din care C+M (inclusiv TVA)
9.843.817,21 lei; b) durata de
realizare: 10 luni”, se aratã în
proiectul aflat pe ordinea de zi
a ºedinþei Consiliului Local craiovean. Potrivit raportului întocmit de funcþionarii primãriei,
edilii au optat pentru scenariul
de SF care asigurã maximum de
locuri de veci posibile pe parcela disponibilã pentru extinderea cimitirului Craiova Nord,
investiþia presupunând în plus
construcþia a douã imobile: un
spaþiu de ceremonii funerare,
dotat cu toate cele necesare, inclusiv camerã frigorificã, prewww.indiscret.ro

cum ºi a unui pavilion administrativ. „Propunerea vizeazã asigurarea numãrului maxim de
locuri de veci, cu respectarea
aliniamentelor, alinierilor ºi a
retragerilor, dar ºi a cerinþelor
de esteticã urbanã. În urma realizãrii obiectivului de investiþii,
Cimitirul Craiova Nord va beneficia de o creºtere a capacitãþii de înhumare cu 1.720 de locuri. Cimitirul Craiova Nord,
înfiinþat în anul 2000, nu beneficiazã de un spaþiu în care se
pot organiza ceremoniile funerare ºi se pot desfãºura activitãþile personalului administrativ.
Astfel, prin extinderea cimitirului, s-au propus ºi douã corpuri

de clãdire, unul având funcþiunea principalã de salã pentru
ceremoniile funerare, iar celãlalt adãpostind activitãþile administrative”, se aratã în raport.

Înhumarea de la A
la Y. Pentru Z
n-a mai fost loc
Potrivit datelor din studiul de
fezabilitate, pe lângã locurile de
veci, împãrþite în 25 de parcele
notate alfabetic, ºi cele douã clãdiri, proiectul mai prevede realizarea de alei de spaþii verzi,
precum ºi o piaþetã „scufundatã”, dotatã inclusiv cu artezianã. „Se propune zonificarea par-

celei prin crearea unei trame
regulate de circulaþie pietonalã.
Se propun 6 alei principale: 5
alei transversale, care delimiteazã parcela studiatã în zonele AY ºi o alee perimetralã, care urmãreºte conturul parcelei ºi care
va direcþiona circulaþia spre zonele laterale. În axul central,
perpendicular pe accesul principal, se vor amenaja o serie de
spaþii verzi, care delimiteazã o
zonã de piaþetã pietonalã aflatã
la o cotã mai joasã faþã de nivelul aleilor de circulaþie. Piaþeta
va avea ca element central o
fântânã decorativã cu locuri de
odihnã perimetrale. Clãdirea
pentru ceremoniile funerare

împreunã cu piaþeta scufundatã
au fost gândite ca un nucleu
centralizator al compoziþiei spaþiale al cimitirului. Suprafaþa de
teren destinatã înhumãrii este
împãrþitã în 25 de zone, organizate în pãrþile laterale ale axei
principale de primire (acces pietonal-piaþeta-clãdirea pentru
ceremonii). În cadrul zonelor,
locurile de veci sunt la rândul
lor numerotate pentru o identificare uºoarã. Toate locurile de
veci sunt aºezate cu orientare
est–vest, accesele între locurile
de veci ºi aleile de circulaþie
fãcându-se pe o suprafaþã betonatã. Suprafaþa de înhumare
cuprinde un numãr total de
1.720 locuri de veci, dimensionate ºablonat, 1.2x2.5 m/ loc de
veci, cu un perimetru de 90 cm
în partea din faþã ºi din spate
între rânduri, respectiv 30 cm în
pãrþile laterale”, se aratã în raportul înaintat consilierilor locali.

„Trãind într-o lume
digitalã”, rãposaþii
craioveni vor cod QR
pentru scanarea
cu mobilul
Dacã tot pregãtesc trecerea
înhumãrilor în mileniul trei, prin
clãdirea de ceremonii funerare
proiectatã, edilii se pregãtesc
pentru un salt în modernitate ºi
în ceea ce priveºte mormintele
din viitorul cimitir, unele tip, cu
dimensiuni ºi materiale constructive prevãzute deja din SF.
Printre acestea, ºi codul QR care
va fi aplicat pe plãcuþele memoriale pentru a fi scanate cu telefonul mobil de cãtre cei interesaþi. „Mormintele au un postament din beton prefabricat, pe
bazã de ciment alb, cu dimensiunile de 1.20x2.50x0.32 m,
având la cãpãtâi o placã de beton de h=60 cm, ce va conþine
ºi plãcuþa memorialã. Trãind
într-o lume digitalizatã, plãcuþa
memorialã a fiecãrui loc de veci
conþine ºi un code QR, scanând
acest cod cu ajutorul telefonului mobil, se poate vizualiza
contul personal al fiecãrui decedat. Fiecare cont este alcãtuit
din mai multe pagini digitale ºi
conþine detalii ºi imagini despre
viaþa decedatului ºi a familiei
acestuia. Acesta poate fi accesat de cãtre oricine scaneazã
codul QR, dar poate fi manipulat ºi creat doar cu ajutorul numelui ºi al parolei utilizatorului”, se aratã în studiul de fezabilitate.
29 mai - 4 iunie 2019
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

N

Cabinetul roºu,
dragoste cu sila

u constituie o premierã structural oftalmologicã faptul cã la final de scrutin facem ochii cât
cepele. Am pus capul pe pernã cu Geoanã preºedinte ºi neam trezit cu Bãsescu proþãpit
la Cotroceni. La schimbul de
cea mai înaltã funcþie în stat
dintre Ponta ºi Iohannis, ultimul a avut de dres un decalaj
teoretic insurmontabil. Aºa încât, parafrazându-l pe Caragiale, suntem vechi. Nici europarlamentarele din 26 mai n-au
fost scutite de bombe, numai
cã nu le-a detonat PNL. La câte
rãcneli curat neconstituþionale s-a dedat însuºi preºedintele þãrii cu accent pe „guvernarea eºuatã”, înseamnã puþin
cele câteva procente delimitative care deschid autostrada
„guvernului meu”. Sondajul
IMAS, comandat de Europa
FM pentru perioada 2-20 mai,
a pãrut mai trãsnit: PNL 28,5%, PSD - 21,1%. Acelaºi
sondaj IMAS a fost printre
puþinele care au detectat cât de
cât trendul ascendent al Alianþei 2020 USR-PLUS (14,8%),
dacã nu singurul. Fiþi pe pace,
nu consistenþa ºi anvergura de
idei constructive a acestei formaþiuni, bazatã strategic pe
hãrþuialã ºi instigare, au primat. A surprins neplãcut sãrãcia de buletine din pricina cãreia ALDE a picat testul, deºi
la capitolul încredere liderul
Cãlin Popescu Tãriceanu cocheta cu postura de candidat la
prezidenþiale. Într-o proporþie
deloc neglijabilã, alegerile
pentru Parlamentul European
în toate cele 28 de state au ope-

rat atât pe orizontalã cât ºi pe
verticalã. Se ridicã ºi cad capete, sunt trecute pe tuºã partide ºi alianþe, altele sunt chemate pe câmpul de joc. În România, urmãtoarele alegeri locale se vor þine tocmai în 7 iunie 2020, când ar urma sã-ºi
încheie mandatul coaliþia PSDALDE. Generaþia Facebook ºi
în general opoziþia efervescentã ar pune de o rãsturnare din
piaþã a legislativului, ceea ce,
în loc de blam, nu ne-ar mira
sã primeascã aplauze. Guvernul Dãncilã acceptã sub ameninþarea ciocanului cã nu e bãtut în cuie, dar nu vrea sã plece în ºuturi, dupã atâta muncã
în beneficiul þãrii, ºi invocã, de
bon ton, o moþiune de cenzurã. Marcaþi de un eºec rãsunãtor, cârmuitorii post-Dragnea
se cramponeazã de scãrile Palatului Victoria. Avem proiecte! Demonizat pe tema corupþiei, mai apoi pentru amestecul
în justiþie ºi incompetenþa crasã, servitã pe tavã ºi celor buni
ºi celor rãi, Cabinetul roºu sar fi cuvenit sã plece încã de la
închiderea secþiilor de vot. Se
ajunsese în acest punct dupã
ani de ezitãri ºi orbecãieli, de
autoritarism meschin, de miniºtri schimbaþi ca ºosetele, de
promisiuni lãlãite, dar ºi onorate unele cu vârf ºi îndesat salarii, pensii, fonduri bãgate
în studenþime. Inutil ºi artificial. La Craiova au biruit nu
PNL, nu PSD, nu ALDE, ci
alde Chichirãu ºi Oana Bogdan, eminenþa cenuºie care
militeazã pentru desfiinþarea
proprietãþii, „roata motrice” a
lui Cioloº. Fie!
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Partidul Naþional
Liberal ºi-a adjudecat alegerile europarlamentare în
judeþul Vâlcea cu
30,55%, la o diferenþã de 0,78% din
voturi, faþã de urmãtoarea formaþiune
politicã, Partidul
Social Democrat,
care a obþinut
(29,94%). Pe locul
trei s-a clasat Alianþa USR-PLUS, cu
15,74%. Capitala
judeþului Vâlcea,
municipiul Râmnicu
Vâlcea, a fost câºtigatã de USR-PLUS
cu 25,8%.
de Marielena Popa

J

udeþul Vâlcea ºi-a
schimbat culoarea politicã în urma victoriei
„la mustaþã” a PNL, care a
surclasat PSD-ul cu 930 de
voturi. La aproape 15 procente în urmã faþã de prima clasatã, USR –PLUS a reuºit sã
ocupe cea de-a treia poziþie.
Pe locul patru în preferinþele
de vot ale vâlcenilor se aflã
Pro România, urmat de Partidul Miºcarea Popularã ºi
ALDE, care, la Vâlcea, a trecut pragul electoral de 5%. La
nivelul judeþului Vâlcea, din
cei 329.461 de alegãtori cu
drept de vot s-au prezentat la
urne 159.633. Dintre aceºtia,
22.077 au votat pe listele suplimentare, ca urmare a faptului cã Vâlcea este judeþ turistic ºi de tranzit. BEJ Vâlcea a validat 152.789 de voturi.
PNL – 46.683 voturi
(30,55%)
PSD – 45.747 voturi
(29,94%)
USR-PLUS – 24.047 voturi (15,74%)
Pro România – 10.646 voturi (6,97%)
PMP – 8.491 voturi
(5,56%)
ALDE – 8.252 voturi
(5,40%)
George Nicolae Simion 1.345 voturi (0,88%)
UDMR – 1.038 voturi
(0,68%)

Râmnicu Vâlcea:
USR s-a desprins
la 2,2 procente
La Râmnicu Vâlcea, scrutinul pentru PE a fost câºtigat de USR-PLUS, cu 25,8%.
Pe locul doi s-a clasat PSD
cu 23,6%, iar pe poziþia a tre-

ia PNL, cu 22,4%.
La scurt timp dupã aflarea
rezultatelor, cele trei formaþiuni
politice au reacþionat public,
mulþumindu-le alegãtorilor sau
justificând rezultatele nefavorabile. Un comunicat cel puþin
interesant a venit ºi din partea
primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutãu,
care, împreunã cu PSD, a întemeiat la Râmnic ceea ce în folclorul local a fost numitã „Alianþa binelui”.

Liderul PNL Vâlcea:
„Victoria adevãrului
împotriva minciunii
ºi demagogiei: dupã
30 de ani, judeþul
Vâlcea devine
liberal”
„Rezultatul alegerilor europarlamentare din judeþ reprezintã un moment istoric pentru
filiala Vâlcea a Partidul Naþional Liberal. Pentru prima datã
dupã revoluþie, PNL-ul învinge PSD-ul. Mulþumim vâlcenilor pentru votul acordat ºi îi asigurãm cã vom face tot ce þine
de noi sã nu-i dezamãgim.
Aceastã victorie istoricã reprezintã o uriaºã responsabilitate ºi
primul pas spre normalitate.
Votul de duminicã este o victorie a adevãrului împotriva minciunii ºi demagogiei. De asemenea, votul covârºitor pentru referendum ne aratã cã vâlcenii
sunt de acord cã în democraþie,
hoþii trebuie sã stea la puºcãrie.
Pe lângã mulþumirile adresate vâlcenilor care au votat PNL,
mã simt obligat sã le transmit
tuturor liberalilor vâlceni felicitãrile mele sincere pentru
munca susþinutã din aceastã
campanie electoralã. Rezultatul
acestor alegeri ne aratã cã vâlcenii s-au sãturat de incompetenþa ºi demagogia celor de la
PSD. În ultimii 30 de ani, PSD
nu a fãcut NIMIC pentru Vâlcea ºi vâlceni. În consecinþã,
vâlcenii au sancþionat duminicã minciuna, lauda de sine, nepotismul, incompetenþa ºi fãrãdelegile administraþiei judeþene
PSD-iste ºi au ales sã dea o
ºansã Vâlcii liberale, competenþei, adevãrului, transparenþei,
decenþei ºi normalitãþii.
De astãzi, PNL are o mare
responsabilitate în faþa cetãþenilor. Tocmai de aceea, PNL a
iniþiat deja în Parlament o serie
de propuneri legislative prin
care dorim sã punem legislaþia
constituþionalã în acord cu rezultatul referendumului. De
asemenea, este obligatoriu ca în
regim de urgenþã, Parlamentul
sã adopte o lege a votului electronic, pentru ca umilinþele fra-

þilor noºtri din strãinãtate, care
nu au putut vota, sã nu se mai
repete niciodatã. ªi asta este
doar începutul! Încã o datã mulþimiri vâlcenilor care au avut
încredere în PNL!”, potrivit
unui comunicat al deputatului
Cristian Buican, preºedintele
PNL Vâlcea.

Preºedintele PSD
Vâlcea: „Valul de urã
ne-a atins ºi pe noi”
Preºedintele PSD Vâlcea,
Constantin Rãdulescu, explicã
înfrângerea de la alegerile europarlamentare prin „valul de
urã generalã care ne-a atins ºi
pe noi” ºi propune unificarea
partidelor de stânga la nivel parlamentar.
„Dupã rezultatele oficiale pe
care le avem la aceastã orã,
spun, cu toatã tãria, cã este important ca partidul sã rãmânã
unit, iar pe baza unei analize
lucide sã se adapteze la ce îºi
doreºte electoratul de astãzi.
Se pare cã valul de urã generalã ne-a atins ºi pe noi, în judeþul Vâlcea, diferenþa fiind de
doar 0,78%, o diferenþã infimã,
care nu este victoria lor, ci este
beneficiul unei stãri ºi al unui
decont naþional.
Aceste alegeri sunt ca un buletin de analize asupra stãrii de
sãnãtate a deciziei de vot.
Trebuie sã luãm mãsuri urgente ºi sã fim atenþi la ceea ce
îºi doresc oamenii de la noi.
PSD trebuie sã îºi schimbe comunicatorii, sã fie pragmatic în
analiza stãrii de fapt ºi sã analizeze, în acelaºi timp, implicarea fiecãrui reprezentant.
Guvernarea este bunã, dar în
spaþiul public se fac greºeli de
comunicare de la nivelul liderilor.
Totodatã, la nivel parlamentar, trebuie iniþiat urgent un dialog pentru o stângã unitã, iar
parteneriatul cu ALDE ºi cu
celelalte grupuri parlamentare
trebuie atent susþinut pentru
continuarea guvernãrii.
Mulþumesc vâlcenilor care sau prezentat la vot ºi mulþumesc
celor care ne-au votat. Mulþumesc tuturor pentru încrederea
acordatã!
De asemenea, le mulþumesc,
în mod special, lui Mircia Gutãu ºi echipei PER de la Vâlcea,
pentru susþinere!
Mulþumesc colegilor mei din
PSD, parlamentari ºi consilieri
judeþeni, ºi mulþumesc echipelor de campanie ºi tuturor celor
care s-au implicat în aceastã
campanie!
În urmãtoarea perioadã, ºi
noi, în judeþul Vâlcea, vom avea
o analizã atentã.
Îmi doresc ca PSD, dar ºi fiecare dintre noi sã avem capaciwww.indiscret.ro

Vâlcea: PNL a câºtigat „la 7
SPECIAL
mustaþã” europarlamentarele,
reacþii de la haz la necaz
administratã cu profesionalism,
onestitate ºi responsabilitate”,
se aratã în comunicatul semnat
de Andrei Gheorghiu, preºedintele USR Vâlcea ºi Gabriel Vîlcu, coordonator PLUS Vâlcea.

Mircia Gutãu
nu se dezice de PSD:
„Reprezentanþii PNL
blocheazã
proiectele
de dezvoltare
a oraºului”

Echipa PNL
tatea de a învãþa din acest semnal trimis de români ºi, uniþi, sã
gãsim calea pentru a le arãta
oamenilor cã PSD este singurul partid românesc care þine cu
adevãrat la aceastã þarã”, susþine Constantin Rãdulescu.

USR –PLUS: „Electorii
din acest judeþ
au dat dovadã
de discernãmânt
ºi simþ critic”
„Uniunea Salvaþi România
Vâlcea ºi PLUS Vâlcea transmit tuturor locuitorilor judeþului care au votat Alianþa 2020
USR-PLUS mulþumiri pentru
încrederea pe care au acordat-o
celei mai tinere ºi mai dinamice forþe de pe scena politicã româneascã. Un mesaj special de
recunoºtinþã se îndreaptã cãtre
votanþii USR-PLUS din Râmnicu Vâlcea, care — prin mobilizarea ºi votul lor — au adus
Alianþa 2020 pe locul întâi în
topul preferinþelor electorale de
la nivelul municipiului. Este o
victorie deosebit de importantã
pentru filiala judeþeanã ºi filialele locale USR ºi PLUS din
Vâlcea, care au luptat în aceºti
ultimi doi ani pentru construirea unui bazin electoral solid,
dinamic, mobilizat ºi conºtient
www.indiscret.ro

de valoarea crucialã a votului
pentru democraþie.
Alianþa 2020 USR-PLUS
Vâlcea mulþumeºte ºi tuturor
vâlcenilor care s-au prezentat la
Referendumul pentru justiþie ºi
au votat DA pentru un stat de
drept corect ºi responsabil ºi DA
pentru o clasã politicã ºi administrativã curatã. Electorii din
acest judeþ au dat dovadã de discernãmânt ºi simþ critic, de implicare prin vot ºi responsabilitate, refuzând sã fie manipulaþi
grosolan de forþele politice locale.
Victoria electoratului de
dreapta ºi de centru-dreapta în
plan judeþean ºi la nivelul municipiului aratã într-un mod cât
se poate de clar cã vremea politicii PSD ºi a acoliþilor sãi a trecut. Vâlcea ºi România demonstreazã acum maturitate politicã: prin votul de la alegerile
europarlamentare ºi de la referendum, cetãþenii români au
condamnat în mod solemn corupþia, cârdãºia din plan politic
ºi administrativ, capturarea instituþiilor în interes personal ºi
de grup, dar ºi umilitoarea ºi
dezastruoasa incompetenþã politicã a guvernãrii PSD-ALDE.
Câºtigarea alegerilor europarlamentare în Râmnicu Vâlcea ºi
locul trei la nivel judeþean pentru Alianþa 2020 USR- PLUS se

datoreazã atât politicii dinamice ºi mobilizatoare a celor douã
partide care compun Alianþa
2020, dar ºi implicãrii constante ºi temeinice a membrilor,
voluntarilor ºi simpatizanþilor
USR ºi PLUS în plan local ºi
judeþean. Munca lor de mobilizare a electoratului din perioada de pre-campanie ºi campanie ºi mai ales dialogul constant
cu oamenii, în stradã, cu prilejul strângerii de semnãturi pentru iniþiativele cetãþeneºti „Fãrã
penali în funcþii publice” ºi „Oameni noi în politicã” au dus la
aceste rezultate excelente. Este
o victorie care ne onoreazã ºi ne
obligã sã continuãm lupta pe
care am început-o pentru o Românie reprezentatã, guvernatã ºi

„Ca urmare a lansãrii în spaþiul public a unor opinii referitoare la faptul cã locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea ar fi
„sancþionat” alianþa PSD –
PER, doresc sã fac urmãtoarele
precizãri:
La nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, atât eu, ca primar,
cât ºi colegii mei din Partidul
Ecologist Român, am avut ºi
avem în continuare cu consilierii locali ºi judeþeni membri ai
Partidului Social Democrat, cu
conducerea Consiliului Judeþean Vâlcea sau cu structuri guvernamentale conduse de
membri ai PSD, o colaborare
foarte bunã, care nu þine neapãrat de culoarea politicã, ci de
calitatea umanã a celor implicaþi. Am regãsit în rândul colegilor pesediºti aceeaºi dorinþã
de a face lucruri bune pentru
Râmnicu Vâlcea, concretizatã
în numeroase proiecte ce nu sar fi putut desfãºura altfel: preluarea Sãlii Sporturilor „Traian”, transferul cãtre municipiu
a unei suprafeþe din Dealul Capela în vederea realizãrii unui

parc-pãdure, realizarea Centrului de Permanenþã din Ostroveni, sprijinirea în comun
a echipei campioane de handbal feminin SCM, preluarea
în administrare, în vederea
unei mai bune administrãri, a
zonelor din vecinãtatea Spitalului Judeþean etc.
Întrucât Partidul Ecologist
Român nu a avut candidaþi la
alegerile pentru Parlamentul
European din 26 mai, am considerat firesc, în consecinþa
celor de mai sus, sã intru totuºi în aceastã competiþie
electoralã alãturi de Partidul
Social Democrat. Cui altcuiva i-aº fi putut acorda un astfel de sprijin: PNL-lui, ai cãrui reprezentanþi încearcã sã
blocheze, aproape în fiecare
ºedinþã de Consiliul Local,
proiectele de dezvoltare ale
oraºului? Celor care nu contenesc în a vorbi de rãu Râmnicul ºi locuitorii sãi ºi pentru care lucrurile bune care se
petrec în oraº reprezintã momente de tristeþe? Consider în
continuare cã am fãcut alegerea cea mai potrivitã, nu din
interese politice sau personale (cum au mai apãrut unele
invenþii chiar în ajunul alegerilor de duminicã), ci din perspectiva dezvoltãrii acestui
oraº.
Cât priveºte „sancþiunea”
ilustratã de procentele obþinute la alegerile europarlamentare, PSD Vâlcea a decontat,
aºa cum s-a petrecut la nivelul întregii þãri, un management politic naþional de o
anumitã facturã, pe care nu
vreau sã-l comentez, dar care
i-a afectat, în mod nedrept, aº
spune, ºi pe social-democraþii locali. A fost un vot politic
îndreptat împotriva actualei
guvernãri, un vot care s-a dus
în favoarea unor formaþiuni
politice (cum este USR-Plus,
de exemplu) ai cãror lideri
sunt necunoscuþi, cel puþin la
nivelul judeþului Vâlcea! Însã
aceste formaþiuni politice vor
trebui sã se prezinte la alegerile locale din 2020 cu proiecte concrete, care sã dezvolte municipiul ºi sã aducã bunãstare locuitorilor sãi”, aratã primarul Gutãu într-un comunicat de presã.
29 mai - 4 iunie 2019
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Scor mic, ifose
mari!

USR-PLUS, grea
misiune!
Interesant de vãzut cum vor
gestiona liderii USR-PLUS
Vâlcea valul de activiºti – unii
cel puþin dubioºi – care, la o
adicã, vor dori ºi ei ceva stipendii din bãnuþul public. Bine cã
este ceva timp sã se cearnã sita

pânã la alegerile locale.

Chercez la femme!
Prin Primãria Râmnicu Vâlcea circulã zvonul cã liberalii
ar pregãtit pentru candidatura
la funcþia de primar o femeie.
Aceasta este soþia unuia dintre liderii locali ai partidului.
Mãi, sã fie!

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Normalitatea nu se poate
construi pe urã

A

legerile au întotdeauna câºtigãtori
ºi perdanþi. O parte
a publicului savureazã victoria preferaþilor. Cealaltã e
tristã în urma înfrângerii
aleºilor lor. Victorioºii cautã sã-ºi fructifice succesul.
Învinºii cautã resurse de
voinþã pentru un nou drum
cãtre încrederea oamenilor.
Cei care pierd recunosc decent victoria adversarilor.
Câºtigãtorii îi respectã cu
aceeaºi decenþã pe cei care
au pierdut, ºtiind cã undeva
în viitor vor fi în locul lor.
ªi unii ºi alþii, imediat dupã
alegeri, sunt preocupaþi de
alternative, iar nu de condamnarea reciprocã la stâlpul infamiei.
Aºa se întâmplã peste tot
în þãrile în care jocul democratic funcþioneazã, în care
competitorii ºi susþinãtorii
lor se trateazã unii pe alþii
în termen de adversari, iar
nu de duºmani.
Din pãcate, ºi aceste alegeri ne aratã, odatã terminate, cã încã în Romania jocul
democratic este perceput ºi
abordat în termeni de rãzboi. În vreme ce jocul democratic are ca elemente

cheie competiþia ºi alternativele democratice, rãzboiul
este întotdeauna întemeiat
pe urã ºi pe distrugerea oricãrei alternative.
Ura revãrsatã de câºtigãtorii acestor alegeri ºi de
cãtre unii dintre simpatizanþii lor pe reþele de socializare nu este de bun augur.
Ea trebuie sã se stingã repede, altfel riscul intrãrii
într-o nouã spiralã a urii
devine unul foarte mare.
Nu se poate construi nimic pe urã ºi pe rãzbunare.
Ura produce resentimente.
Ura produce urã. În niciun
caz alternative onorabile,
respectabile.
„Alternativa urii” nu þine
loc de viitor, nu poate fi substitut pentru normalitatea pe
care ne-o dorim, sper, cu toþii, ºi cei care am câºtigat, ºi
cei care am pierdut în aceastã rundã de alegeri. Vor mai
fi alegeri, iar „rãzboiul democratic” trebuie înlocuit cu
jocul democratic.
ALDE îºi va învãþa repede lecþia acestor alegeri ºi
va merge mai departe. Promovând idei liberale ºi democratice, normalitatea ºi
decenþa publicã.

Publicitate

ALDE Vâlcea, plin de ifose ºi duºmãnos cu o parte
semnificativã a presei locale,
i-a marginalizat ºi la alegerile pentru P.E. pe doi dintre cei
mai vocali activiºti: Adrian
Buºu ºi Remus Grigorescu. În
paralel, au lansat zvonul cã,
de fapt, cei doi nu au vrut sã
se implice, deºi partidul le-a
dat, vorba aia, „lapte, brânzã
ºi cu ouã”. Adevãrul este cã
la ce scor au obþinut, nici nu
mai conteazã.

Indiscreþii
de Vâlcea

29 mai - 4 iunie 2019
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Arhiepiscopia Râmnicului îi ajutã
pe rromii sãraci din Colonia Nuci
„Cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Arhiepiscop
Varsanufie, în data de 22 mai au
continuat acþiunile social-filantropice iniþiate de cãtre pãrintele
Nicolae Dorin Buda, inspector
coordonator al Departamentului
de misiune pentru rromi din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului,

în parteneriat cu Parohia Ostroveni din Râmnicu Vâlcea, prin
care au fost dãruite haine, încãlþãminte ºi alimente, donate de
cãtre enoriaºii parohiei, familiilor de rromi din comunitatea
Colonie Nuci, localitatea Râmnicu Vâlcea”, informeazã Arhiepiscopia Râmnicului.

„Combaterea sãrãciei ºi a excluziunii sociale constituie unul
dintre obiectivele specifice ale
Biroului de catehizare a rromilor. Problemele în familie ºi lipsurile materiale sunt printre cele
mai frecvente cauze ale abandonului ºcolar în rândul copiilor ºi adolescenþilor, aspecte

care conduc ulterior la imposibilitatea integrãrii sociale sau pe
piaþa muncii. Sãrãcia acþioneazã pe douã planuri: fie copiii nu
se pot prezenta la ºcoalã din
cauza neputinþei pãrinþilor de a
le cumpãra haine ºi rechizite, fie
sunt nevoiþi sã contribuie la întreþinerea familiei, ceea ce nu le

mai permite sã aloce timp învãþãturii. Ne propunem în cadrul
întâlnirilor noastre sã determinãm înþelegerea corectã a nevoii
de învãþãturã în rândul tinerilor,
încercând totodatã sã oferim
sprijin material familiilor”, a
subliniat pãrintele Nicolae Dorin Buda.

Radu Preda (senator PSD):
Sunt pentru o schimbare
profundã care sã
restarteze intern PSD
„Pentru PSD, votul de duminicã înseamnã cã vremea
ezitãrilor a trecut. E nevoie
de o decizie rapidã ºi foarte
clarã la nivelul conducerii
naþionale a PSD pentru a se
stabili calea de urmat, abordarea ºi omul cu care sã ieºim la prezidenþialele din
decembrie. Mesajul românilor e clar: sunt vremuri
noi ºi e nevoie de feþe
proaspete care sã transmitã
mesajul PSD.
Dacã încercam sã ascundem frãmântãrile ºi sã bagatelizãm mesajul de la vot,
sunt sigur cã se poate ºi mai
www.indiscret.ro

rãu. Eu unul sunt pentru o
schimbare profundã care sã
restarteze intern PSD ºi care
sã ne punã pe aceeaºi lungime de undã cu þara. Trebuie
sã punem la masã lideri cu
mesaj puternic, care duminicã au câºtigat alegerile la
ei acasã, care nu se victimizeazã, care cautã soluþii nu
vinovaþi ºi sã dãm deoparte
pe cei care încã o datã au
gãsit o scuzã pentru eºecul
lor în persoana omului pe
care pânã mai ieri îl priveau
ca pe un factotum… Liviu
Dragnea”, susþine senatorul
Radu Preda.
29 mai - 4 iunie 2019

Expoziţie aniversară la Galeriile „Cromatic”
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Festivalul-Concurs
Naþional „Maria Tãnase”
– 50 de ani de festival

ECONOMIE

âºtigarea alegerilor
europarlamentare
de cãtre opoziþie a
avut ca efect aprecierea leului faþã de principalele valute. Condamnarea definitivã a fostului lider PSD, Liviu Dragnea, nu a influenþat evoluþia pieþei valutare.
Cursul euro s-a menþinut
peste pragul de 4,76 lei, cu
un maxim de 4,7627 ºi un
minim de 4,7601 lei, atins
la sfârºitul perioadei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile sau realizat în culoarul 4,758
– 4,763 lei.
Presiunile depreciative
asupra leului se vor menþine, aºa cum o aratã ºi ultima minutã a ultimei ºedinþe
de politicã monetarã a BNR,
care s-a desfãºurat în 15
mai. Membrii CA al BNR
considerau cã „în condiþiile
continuãrii deteriorãrii poziþiei externe a economiei,
evoluþia lui (a cursului de
schimb leu/euro, n.red.) viitoare rãmâne preocupantã
din perspectiva inflaþiei ºi a
încrederii în moneda naþionalã, mai ales în ipoteza unei
schimbãri bruºte a sentimentului pieþei financiare
internaþionale ºi/sau a modificãrii percepþiei asupra
riscului asociat economiei/
pieþei financiare locale”.
Media dolarului american
a urcat pânã la 4,2755 lei,
dar a încheiat perioada la
4,2518 lei, când cotaþiile din
piaþã au fluctuat între 4,245
ºi 4,255 lei.
Moneda elveþianã s-a
apreciat pe pieþele internaþionale la 1,12 – 1,124
franci/euro, iar media ei a
urcat la 4,2429 lei, cel mai
ridicat curs începând cu data
de 3 aprilie. La sfârºitul perioadei, cursul a fost stabilit
la 4,2288 lei.
Uncia de aur a crescut pe
29 mai - 4 iunie 2019

Consiliul Judeþean Dolj ºi Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj celebreazã 50 de ani de la înfiinþarea
Festivalului-Concurs Naþional al Interpreþilor Cântecului Popular Românesc „Maria Tãnase” ºi a deschis expoziþia aniversarã „50 de ani de
festival 28 mai 1969 - 28 mai 2019”.

P

e simezele Galeriilor
„Cromatic” sunt expuse materiale de promovare a primei ediþii a festivalului. Vizitatorii expoziþiei vor
putea vedea, de asemenea, afiºe în original, fotografii, extrase din presa anului 1969, se vor
putea bucura de o întoarcere în
timp în acordurile muzicii Mariei Tãnase.
Expoziþia aniversarã Festivalul-Concurs Naþional „Maria
Tãnase” - 50 de ani va fi deschisã în intervalul 28 mai - 2
iunie, perioadã în care s-a desfãºurat prima lui ediþie, în anul
1969. Evenimentul este inclus
în seria manifestãrilor prilejuite de celebrarea a 50 de ani ºi a
25 de ediþii de Festival „Maria
Tãnase” organizate de Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj.
Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj se delimiteazã de acþiuni, proiecte,
manifestãri derulate de alte instituþii ºi care prin titulaturã sau
însemne (logo, afiº) amintesc de
Festivalul „Maria Tãnase”.
Specificãm cã toate proiectele
Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj din acest

pieþele specializate la 1.285
dolari, ceea ce a fãcut ca
preþul gramului de aur sã
urce de la 175.4191 la
175,8507 lei.
Valoarea Indicelui de Referinþã pentru Creditele
acordate Consumatorilor
(IRRC) a fost stabilitã de
BNR la 2,36%, pe baza cotaþiilor din ultimul trimestru din 2018.
Dupã o sãptãmânã în care
indicele ROBOR la trei
luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat la
3,28%, la finalul intervalului el a scãzut la 3,27%,
minimul ultimelor aproape
douã luni. Indicele la ºase
luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit la 3,39%.
Indicele ROBOR la nouã
luni, calculat în funcþie de
rata dobânzii plãtitã la creditele atrase de cãtre bãncile comerciale de la alte
bãnci, s-a oprit la 3,49%, iar
cel la 12 luni la 3,54%.
Perechea euro/dolar a
scãzut în prima parte a perioadei pe pieþele financiare pânã la 1,1107 dolari,
minim al ultimului an, însã
a crescut la sfârºitul perioadei la 1,1191 – 1,1216 dolari.
Aprecierea euro a venit
pe fondul unor date economice negative venite din
Statele Unite, dar ºi al pierderii de cãtre partidele eurosceptice din UE a alegerilor pentru Parlamentul
European.
Cotaþiile bitcoin au crescut pe platformele specializate la o medie de peste
8.790 dolari, ele fluctuând
între 8.500 ºi 9.200 dolari.
Analiza cuprinde
perioada 21 – 27 mai

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

an stau sub semnul - Festivalul „Maria Tãnase” - 50 de ani

ºi al notorietãþii celui mai vechi
festival de gen din þarã.

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

Publicitate

C

Leul s-a apreciat
dupã alegerile
europarlamentare

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.
www.indiscret.ro
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ADMINISTRAÞIA BAZINALÃ DE APÃ OLT anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul „Regularizare
pârâu Luncavãþ ºi afluenþi, pe sectorul Vaideeni-Horezu – Popeºti, judeþul Vâlcea”, propus a fi amplasat în
albia minorã ºi malurile pârâului Luncavãþ în dreptul
localitãþilor Vaideeni ºi Horezu.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul autoritãþii competente pentru protecþia mediului: Agenþia pentru Protecþia Mediului Vlcea, Rm.
Vlcea, str. Remus Bellu, nr.6 ºi la sediul ABA OLT, Rm.
Vlcea, str. Remus Bellu, nr.6, în zilele de luni-vineri,
orele 9-14.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
autoritãþii competente pentru protecþia mediului din
Rm. Vlcea, str. Remus Bellu, nr.6, de luni pânã vineri,
orele 9-14.

Cea de-a 11-a ediþie a Zilei
comunei PãuºeºtiMãglaºi, sãrbãtoritã
cu artiºti de top
ºi douã inaugurãri
În ºedinþa Consiliului
Local din data de 23
mai 2019, Primãria
Pãuºeºti-Mãglaºi, din
judeþul Vâlcea, a
propus alocarea
sumei de 50.000 lei
din bugetul local pe
2019, pentru organizarea ºi sãrbãtorirea
Zilei comunei Pãuºeºti-Mãglaºi.

C

ea de-a 11-a ediþie a
Zilei comunei PãuºeºtiMãglaºi va avea loc pe
29 iunie, odatã cu „Sãrbãtoarea
Teiului”. Primãria a anunþat ºi
o parte a festivitãþilor: vor prezenta programe artistice copiii
ªcolii „Achim Popescu”, vor fi
acordate diplome elevilor cu re-

zultate deosebite la învãþãturã,
iar spectacolul artistic va fi susþinut de artiºti consacraþi: Cãtãlin Criºan, Corina Chiriac, Cornelia ºi Lupu Rednic, Valeria ºi
Traian Ilea, Formaþia Edno Kronos, Emilia Dorobanþu. Ziua se
va încheia cu un program spectaculos de de artificii.
Primarul Alexandru Dediu
(foto sus) a declarat cã în aceastã
zi va fi inaugurat Cãminul Cultural, reabilitat prin finanþarea
Companiei Naþionale de Investiþii (CNI). Cãminul va avea un
muzeu al localitãþii, o salã de
fitness, o salã de film cu 200 de
locuri care va fi dotatã cu aparaturã modernã, precum ºi o bibliotecã. De asemenea, pe 29
iunie va fi inaugurat ºi podul
peste rãul Olãneºti, din satul
Pietrari.

Corina Chiriac, aºteptatã la Ziua comunei Pãuºeºti-Mãglaºi
www.indiscret.ro
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Spectacol
de folclor,
CULTURÃ organizat
de Ansamblul
Folcloric „Maria
Tãnase” în Parcul
Romanescu
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S

untem pregãtiþi sã pãstrãm identitatea neamului românesc prin grija
cu care culegem, conservãm ºi
promovãm în conºtiinþa tuturor tot ce þine de cultura tradiþionalã. Atelierele de Folclor
ale Ansamblului Folcloric„Maria Tãnase” înfiinþate în
anul 2017, la iniþiativa managerului Niculina Stoican, au
reuºit, pe parcursul celor doi
ani, sã stârneascã interes ºi pasiune în rândul participanþilor
de toate vârstele ºi din toate
categoriile sociale. Contactul
direct al participanþilor la Ateliere cu mesajul emoþionant pe
care îl transmit cântecul, jocul
ºi tradiþia popularã au reuºit sã
le deschidã noi orizonturi cãtre un domeniu pe care mai
apoi l-au asimilat ca pe pro-

priile trãiri.
Împreunã cu ei ºi pentru a-i
pune în valoare, Ansamblul
Folcloric „Maria Tãnase” organizeazã vineri, 31 mai
2019, de la ora 17:30, la Teatrul de Varã din Parcul Nicolae Romanescu, spectacolul
„Maria Tãnase Junior”.
Ne vom bucura pe lângã prezenþa Orchestrei Ansamblului
Folcloric „Maria Tãnase” dirijatã de Cristi Pîrlea, de prezenþa celor 5 profesori coordonatori: Lavinia Bîrsoghe, Marga
Chiurtu, Marius Mãgureanu,
Liviu Dicã ºi Dorian Cismaru.
Scenariul ºi regia sunt semnate de Niculina Stoican. Prezintã Ciri Mayer.
Vã aºteptãm sã descoperiþi o
lume care vã aparþine, TRADIÞIA POPULARÃ!

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.

Publicitate

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.

29 mai - 4 iunie 2019

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

Marcel Iureº se întâlneºte 13
din nou cu „Ion Creangã”
pe scena Teatrului
pentru copii „Colibri”
CULTURÃ

„Polemic ºi terapeutic ne încercãm puterile cu periculoasa
artã a spunerii unei poveºti. ªi
nu una oarecare. E vorba despre
o poveste printre personajele
cãreia se aflã Dumnezeu, Moartea ºi Dracul… Oamenii care
vor sã o asculte îºi vor aminti,
pentru o vreme, cã se poate
vorbi despre lucruri mari ºi
esenþiale fãrã fasoane, cu umor
ºi nepãsare. Marcel Iureº se întâlneºte cu Ion Creangã. Pentru
multã lume va fi o surprizã. Mai
puþinã lume va spune însã: «Era
ºi timpul!»“, Alexandru Dabija, regizor (www.teatrulact.ro).
Stagiunea Colibri.ACTul3 a
început în luna noiembrie 2018,
cu spectacolul „Constelaþii“, de
Nick Payne, regia Radu Iacoban, scenografia Tudor Prodan,
cu actorii Ana Ularu ºi Radu
Iacoban.
Au urmat spectacolele:
– „Pãi…despre ce vorbim noi
aici, domnule?“, de Cãtãlin ªtefãnescu, dupã romanul „Moromeþii“ de Marin Preda, regia Alexandru Dabija, coloana sonorã
de Ovidiu Pãcurar, muzica Rãzvan Miricã, cu actorii Marcel
Iureº ºi George Mihãiþã.
– „Stage Dogs“, adaptare
(dupã „A life in the theatre“ de
David Mamet) ºi regie Florin
Piersic jr., scenografia Tudor
Prodan, cu Marcel Iureº ºi Florin Piersic jr.
– „Moº Nichifor“, dupã „Moº
Nichifor Coþcariul“ de Ion
Creangã, cu Marcel Iureº ºi
www.indiscret.ro

Ruxandra Maniu, regia Alexandru Dabija, costume Manuela
Pungan. Spectacolul a avut
douã reprezentaþii în aceastã
stagiune, fiind prezentat în premierã la Craiova, pe scena Teatrului ”Colibri”, joi, 28 februarie 2019.
– „N-ai tu treabã!“, de Cãtãlin ªtefãnescu, dupã „Dãnilã
Prepeleac“ de Ion Creangã, în
regia lui Alexandru Dabija, cu
Marcel Iureº, Andrei Seuºan,
Alexandru Voicu.
Parteneriatul Teatrului ”Colibri” Craiova cu Teatrul ACT
Bucureºti a început la finele
anului 2014, sub genericul Colibri într-un ACT, primul spectacol fiind „Absolut!“ dupã Ivan
Turbincã de Ion Creangã, cu

Marcel Iureº, în regia lui Alexandru Dabija. În tot acest
timp, spectacolele ACT s-au jucat în premierã la Craiova, Teatrul ”Colibri” fiind singurul din
þarã cu microstagiune constantã a instituþiei bucureºtene, datoratã apetenþei publicului craiovean pentru acest gen de spectacole.
Spectacolul ”Absolut!” se
adreseazã unui public de peste
12 ani. Preþ unic pentru acest
spectacol: 20 lei/persoanã. Biletele se pot procura de la Agenþia Teatrului ”Colibri”, de luni
pânã sâmbãtã, orele 10:00 13:00 ºi 16:00 - 19:00, iar duminica, în intervalul 10:00 13:00.

Publicitate

Teatrul pentru copii ºi
tineret „Colibri” Craiova ºi Teatrul ACT
Bucureºti invitã publicul joi, 30 mai 2019,
ora 19:00, la spectacolul „Absolut!“ dupã
Ivan Turbincã de Ion
Creangã, cu Marcel
Iureº, în regia lui
Alexandru Dabija,
spectacol ce închide
Stagiunea Colibri.ACTul3.
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Craiova
Maxima,
din
nou
14
SPORT
temã de eveniment editorial
de Viorel Pîrligras

A

juns la a ºaptea producþie editorialã, cunoscutul publicist ªtefan Tunsoiu pare sã fi abandonat definitiv universul liric ce i-a caracterizat primele patru volume, în
favoarea articolului de presã pe
care l-a slujit cu mult devotament în perioada activitãþii sale
în media craioveanã. „Cronici
ºi avancronici din anii devenirii Craiovei Maxima” a apãrut
în acest an la Editura Autograf
MJM, în douã volume, ºi se
constituie într-o antologie de
articole de presã, din sectorul
sportiv, ce oglindesc activitatea
legendarei echipe de fotbal Universitatea Craiova în perioada
1974-1985. Aºa cum autorul
mãrturiseºte în preambulul
acestui volum, „Cronici ºi avancronici din anii devenirii Craiovei Maxima” se vrea a fi o
continuare la cartea «O iubire
Alb-Albastrã» (consemnatã de
Indiscret în Oltenia la momentul apariþiei ei – n.r.), care a conþinut o primã parte din articolele publicate de mine în Ziarul
«Înainte» ºi revista «Ramuri»,
ambele din Craiova, în perioada 1974-1985, în speranþa contribuirii la conturarea unei posibile istorii a fotbalului din
Bãnie.” Scopul ºi intenþia autorului fiind declarate, se cuvine

sã menþionãm faptul cã pata de
culoare a articolelor scuturate
de praful celor 40 de ani constã în primul rând în titlurile gazetãreºti, ce nu trezesc doar
nostalgia, ci ºi o anumitã stare
de spirit a epocii. Gãsim astfel, rãsfoind volumele, o „Speranþã fragilã” sau un „Sprint
final irezistibil”, un „Eºec al
startului greºit”, „Un recital al
ratãrilor”, „Triumful luciditãþii”, „Ne-am obiºnuit cu înfrângerile!”, „Înfrângere usturãtoare”, „Victorie promiþãtoare”,
„O autenticã lecþie de fotbal”,
„Revanºã usturãtoare”, „Bãtãlie în marº”, „Universitatea
Craiova – fãrã adversari!”…
Cartea evocã nu doar clasicele dispute din Cupa României
cu tradiþionalii adversari Rapid,
Dinamo, Steaua, ci ºi meciuri
legendare cu echipe europene
de forþã ale vremii – Steaua
Roºie Belgrad, Atvidabergs,
Olympiakos, Zeleznicear Sarajevo, Betis Sevilla.

Bancuri cu fotbaliºti
Într-unul din articole, ªtefan
Tunsoiu face ºi un succint istoric al fotbalului craiovean, evocând echipe precum Venus, Juventus, Chinezul sau F.C. Craiova, dar ºi glume din folclorul
epocii. Spre deliciul cititorilor,
ne permitem s-o reproducem pe
cea din perioada când ªtiinþa

Craiova a promovat în Divizia
B: „Oltenii vor juca primele
meciuri desculþi, ca sã prindã
rãdãcini în B!” Când echipa a
promovat în A: „Oltenii au tãiat limba la toate caprele din
zonã pentru ca, în ogrãzile lor,
sã nu se audã B(eee)!”
Cititorii pot regãsi o listã lungã de nume ce au intrat deja în
legendã, iar Oblemenco, Purcaru, Deselnicu, Marcu, Negrilã, Cernãianu, Rainea, ªtefãnescu, Criºan, Lung, Oþet, Balaci, Cârþu, Cãmãtaru, Tilihoi,
Criºan, Donose sunt doar câteva dintre ele.
Avancronicile, scrise cu talent
de Constantin Teaºcã, ba chiar
ºi un of al lui Ilie Balaci, completeazã fericit compendiul de
articole al cãrþii. De asemenea,
cititorii pot gãsi numeroase fotografii din colecþia personalã a
autorului ºi din presa localã. Nu
lipseºte nici imnul tradiþional al
echipei – „Cântec pentru Oltenia” de Adrian Pãunescu, precum ºi „Cântec oltenesc” de
Virgil Carianopol.
„Cronici ºi avancronici din
anii devenirii Craiovei Maxima” este o carte necesarã nu
doar istoriei echipei-far a Craiovei, ci ºi martorilor acelor
vremi, pentru o retrãire a emoþiilor ºi senzaþiilor inegalabile
pe care doar sportul-rege le poate trezi.

Craiova Maxima - formula de aur
29 mai - 4 iunie 2019
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SCM Rm. Vâlcea,
campioana României
la handbal feminin,
va fi premiatã
cu 434.500 lei

Echipa de handbal feminin SCM
Râmnicu Vâlcea, câºtigãtoare a
titlului de campioanã naþionalã
în sezonul 2018-2019, va fi premiatã de Primãria Râmnicu
Vâlcea cu suma de 434.500 lei.
Suma include ºi premierea
antrenorilor, a colectivului
tehnic, precum ºi a personalului
salariat din cadrul clubului.

P

ropunerea de alocare a sumei destinate
premierii va fi dezbãtutã în ºedinþa Consiliului Local din 30 mai a.c. ºi, dupã
toate probabilitãþile, va fi aprobatã. Cele 19 ju-

cãtoare urmeazã sã fie premiate cu sume cuprinse între 9.500 ºi 19.000 lei, iar antrenorul
Florentin Pera, cu 19.000 lei. Propunerea de
premiere le include pe cele douã antrenoare secunde (câte 14.250 lei), pe cei patru maseuri ai
echipei (câte 9.500 lei), pe medicul echipei
(5.000 lei), experþii sportivi, pe asistentul medical, precum ºi conducerea clubului.
În raportul privind propunerea premierii se
mai aratã cã SCM Râmnicu Vâlcea se aflã, în
acest moment, la cel mai înalt nivel al handbalului feminin românesc, dupã ce a cucerit, în
premierã, ºi Superupa României, precum ºi
medalia de argint în cadrul Cupei României
Fan Curier.

Demonul ºi îngerul
Craiovei

um era de aºteptat, sâmbãta trecutã, pe stadionul „Ilie Oanã” din Ploieºti, Viitorul s-a impus în finala Cupei României, învingând
Astra cu 2-1 (0-1, 1-1). Au înscris Denis Alibec (’41), Virgil
Ghiþã (’75), Eric de Oliveira
(105+1). Puºtii lui Hagi au început în forþã, golul pãrea cã pluteºte la nivelul gazonului ºi a
venit, dar în poarta nefericitului
Cojocaru. La o loviturã liberã,
mingea teleghidatã de vedeta lui
Costel Enache a trecut ca printro pânzã de pãianjen. Acolo a
gafat ºi apãrarea mai mult meditativã decât constrictivã. Deºi
cei din Ovidiu s-au aflat în majoritatea timpului la cârmã, creându-ºi ocazii una mai mare decât alta, au egalat relativ târziu,
pe mãsurã ce adversarul îºi consuma energiile. Nu prea convingãtoare pe fundalul unor frãmântãri cauzate de neplata salariilor, al unor antrenamente pe
sponci, chiar al unei prime ca de
Ignat. Giurgiuvenii ar putea contesta eliminarea de cãtre „centralul” Radu Petrescu a lui Romario Pires, la al doilea galben,
în minutul 81, primul cartonaº
fiind cu o cruce subþire pe el. La
doi ani distanþã de primul trofeu, consonant cu titlul, Viitorul
îl înºfacã ºi pe al doilea. Povestea continuã cu Supercupa ºi ea
va aduce faþã în faþã cele mai în
vogã grupãri din Liga I Betano.
Reprezentanta unui orãºel de
nici 15.000 de suflete - veritabil
record în materie - avanseazã în
Liga Europa, ca ºi CSU Craiova, care terminã campionatul pe

locul 4, ultimul cu pedigri european, ºi va intra în focuri cu un
tur mai devreme. Gheorghe
Hagi a fost demonul Craiovei,
pe care a eliminat-o în semifinale cu dublã victorie ºi tot el a
împins-o, precum îºi propusese,
de pe podium. Pentru ca, prin
forþa împrejurãrilor, sã se metamorfozeze subit în îngerul „alb
albastru” de la Ploeºti. A fost un
an fotbalistic sub posibilitãþile
echipei din Bãnie, care emitea
pretenþii, ºi încã justificate, la
„event”. Refrenul, care avea sã
eºueze în folclor de mahala, s-a
bucurat persistent de o retoricã
acoperitoare: „dacã nu acum,
când?...” Acum, la orizont, iþeºte turul I preliminar al Ligii Europa, unde CSU Craiova poate
întâlni echipe dificile, precum
Legia Varºovia, Malmo FF,
Glasgow Rangers, Norkoping
sau Spartak Târnava, dar ºi echipe facile (sã scuipãm în sân):
Alaºkert (Armenia), FC Ventspils (Letonia), Fola Esch (Luxemburg) sau FC Vaduz (Liechtenstein). La fel de adevãrat este
cã ºi CFR Cluj, în Liga Campionilor, turul I preliminar, ºi
FCSB sau Viitorul, în Liga Europa, trag de pe acum cu ochiul
întâmplãrii la obsedantele urne
de la Nyon, doar-doar vor ieºi
de acolo niºte nume ceva mai
accesibile. Ediþia de campionat
2018-2019 s-a dovedit calitativ,
ºi e doar o pãrere, sub ediþia anterioarã. Curând vom vedea la
lucru naþionalele conduse de
Cosmin Contra ºi Mirel Rãdoi,
ºi atunci ne vom face o idee mai
clarã.
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Râmnicu Vâlcea:
Primãria va
construi cinci
blocuri de
locuinþe sociale
Primãria municipiului Râmnicu
Vâlcea a trimis Agenþiei Naþionale
pentru Achiziþii Publice documentaþia tehnicã a execuþiei de
lucrãri în vederea avizãrii ºi
declanºãrii procedurilor de licitaþie publicã pentru realizarea
ansamblului de locuinþe sociale
în zona de Sud a cartierului
Ostroveni, pe str. Frunziºului (în
vecinãtatea locuinþelor sociale de
la fostul cãmin de bãtrâni), informeazã Primãria Râmnicu Vâlcea.

C

Publicitate

onform municipalitãþii, „Investiþia va
fi realizatã cu fonduri de la Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei
Publice în baza Legii Locuinþei nr. 114/1996 ºi
constã în cinci blocuri cu regim de înãlþime P+3,
totalizând 120 de unitãþi locative, din care 75
de apartamente cu douã camere ºi 45 de garsoniere. În responsabilitatea bugetului local vor
fi doar amenajãrile exterioare ºi sistematizarea
verticalã – racordul la reþelele de utilitãþi, iluminatul public, alei de acces, spaþii verzi, amenajarea unui loc de joacã etc. În cel mai scurt
timp, se va semna ºi acordul de finanþare cu
MDRAP, ce va fi urmat, dupã finalizarea procedurii de achiziþie pentru execuþia de lucrãri,
de încheierea contractului ºi demararea efectivã a lucrãrilor”.
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