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EVENIMENTE. Un Pitești VIU, un Pitești TÂNĂR, un Pitești COOL! LET’S ROCK!
Păstrarea tinerilor în comunitate și atragerea altor tineri din zone diferite ale țării sunt direct
relaționate cu gradul de atractivitate a vieții sociale din municipiu.
► În Piteștiul cool pe care îl proiectez, NE REÎNTÂLNIM LA PIETRE! Ne reîntâlnim (și nu este
deloc greu de realizat acestă dorință!) să ascultăm muzică live, să reînviem sunetul chitarei în
centrul Piteștiului, să reînviem socializarea, primele iubiri și sentimentul de apartenență la o
comunitate! Vom recrea această locație de suflet a unor generații întregi, atât printr-o minimă
reamenajare urbană, cât mai ales prin organizarea de evenimente care să readucă tinerii
piteșteni într-un “cuib” dedicat doar lor și pasiunilor lor.
►În Piteștiul cool pe care îl proiectez nu trebuie să lipsească (pentru că nu suntem cu nimic
diferiți de ei!) FESTIVALURILE DE AMPLOARE NAȚIONALĂ care fac din alte municipii centrul
distracției, al turismului de eveniment și un magnet pentru tânăra generație. Există loc, în
agenda evenimentelor naționale, pentru multe alte zeci de proiecte de gen, altele decât cele
consacrate deja în cartea de vizită a unor orașe precum Cluj, București sau Constanța! Să ne
pregătim, să vibrăm, să primim tinerii din toate colțurile țării și din afară, să avem hotelurile pline
și nopțile albe!
►În Piteștiul efervescent pe care îl proiectez îmi doresc ÎNCURAJAREA ARTIȘTILOR ȘI A
TUTUROR MIJLOACELOR DE EXPRIMARE ARTISTICĂ, îmi doresc amenajarea de locații și
organizarea de evenimente în care tânăra generație să poată să-și expună pasiunile.
Piteștiul trebuie să devină locația ideală pentru târguri de carte, festivaluri de film, teatru de
stradă, artă urbană, expoziții în aer liber, concerte live, seri de jazz, concursuri de fotografie.
Trebuie să fie, permanent, tânăr și viu!
►În Piteștiul festiv pe care îl proiectez îmi doresc desfăşurarea unor EVENIMENTE DE SEZON,
organizate după modele occidentale care încurajează turiştii şi cetăţenii să se reunească în
adevărate comunităţi îmbrăcate în haine de sărbătoare: târguri de Crăciun care să aducă
povestea în centrul oraşului, sărbători şi festivaluri tradiţionale anuale, evenimente dedicate
producătorilor din industria agro etc.
►În Piteştiul atractiv şi accesibil, ne propunem realizarea şi mediatizarea unui CALENDAR AL
EVENIMENTELOR PUBLICE ŞI CULTURALE DESFĂŞURATE, facilitând astfel nu numai
accesul populaţiei, dar şi accesul operatorilor în turism în scopul proiectării de oferte şi pachete
turistice şi promovării din timp a acestora. În aceeaşi idee, ne propunem încurajarea realizării
unui sistem de abonamente care să permită accesul rapid al vizitatorilor la obiectivele de pe
teritoriul municipiului sau la evenimentele organizate de instituţiile noastre de cultură, valabil pe
o perioadă determinată de la achiziţionare şi disponibil în mai multe puncte de vânzare, în
agenţiile de turism sau în recepţiile hotelurilor.
►În Piteştiul permanent conectat, vom implementa un proiect destinat INTRODUCERII DE

FREE WIFI în parcuri și staţii de autobuz
►În Piteştiul IUBITORILOR DE CULTURĂ ŞI ISTORIE, vom finanţa toate proiectele propuse
de specialiştii din domeniu şi venim cu propriile noastre obiective:
√ Sprijinirea reabilitării clădirilor din zonele istorice (Sfânta Vineri, Târgul din Vale);
√ Înființarea Galeriei Municipale de Artă Modernă și Contemporană în incinta Casei Cărții.
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