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Timpul le rezolvã, în
general, pe toate. Unele
mai repede, altele mai
greu. Se pare cã, pariul
pus de administraþia
localã cu reabilitarea
parcului „Nicolae Roma-
nescu” este foarte aproa-
pe de a fi câºtigat de
autoritãþi. Ieri, mai mult
de jumãtate din cea mai
frumoasã carte de vizitã a
Craiovei era savuratã, la
pas domol, de sute de
persoane. Bunici, nepoþi,
practicanþi de sport sunt
câteva dintre categoriile
faþã de care minunea
verde a municipiului îºi
deschide, din nou, binefa-
cerile. În linii mari,
aleile sunt gata, polipla-
nul ce va acoperi acope-
riºul de la Teatrul de
Varã se apropie de întin-
derea completã, foiºoare-
le primesc umbra stufu-
lui rustic iar bãncile sunt
strãjuite de falnicii
arbori sub care s-au
consumat mii ºi mii de
amintiri.

Despre grâulDespre grâulDespre grâulDespre grâulDespre grâul
Doljului!Doljului!Doljului!Doljului!Doljului!

Se discutã nu cât ar trebui,
deloc în suficientã mãsurã,
despre strângerea grâului,
culturã agricolã emblematicã,
cu o majorã mizã de securita-
te alimentarã ºi strategicã,
„petrolul de aur”, cum l-au
botezat cercetãtorii în ºtiinþe
agricole de la Bordeaux. Fran-
þa, în parantezã, rãmãnând al
cincilea exportator mondial ºi
primul exportator european
de cereale (40,7 milioane
tone  grâu recoltate anul tre-
cut, în Hexagon, bãtându-se
orice record istoric). Deloc
întâmplãtor....

Nietzsche sauNietzsche sauNietzsche sauNietzsche sauNietzsche sau
despre profeþiiledespre profeþiiledespre profeþiiledespre profeþiiledespre profeþiile
involuntareinvoluntareinvoluntareinvoluntareinvoluntare

Profet indiscutabil al mai tu-
turor dezastrelor ºi aporiilor
prin care defunctul secol al XX-
lea a marcat sfârºitul moder-
nitãþii ºi a facilitat trecerea la
postmodernitate, în ciuda inte-
resului fãrã precedent pe care
l-au stârnit opera ºi destinul
sãu, Friedrich Nietzsche a con-
tinuat sã sfideze curiozitatea
multor exegeþi, fie ei filosofi de
profesie, psihologi ori psihana-
liºti, literaþi ori sociologi. ªi ori-
când de paradoxal ar pãrea,
dacã exegeza operei a atins di-
mensiunea unei întregi biblio-
teci...
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Mãrirea salariilor
ºi pensiilor
a dus la creºterea
depozitelor
populaþiei
cu 13%, în opinia
ministrului
Finanþelor

Creºterile salariale de 15%
ºi a pensiei reale cu 8% au
dus la creºterea depozitelor
populaþiei cu aproximativ
13% ºi creeazã un context
economic prielnic pentru a
oferi instrumente alternative
de investiþie, a declarat, joi,
ministrul Finanþelor Anca
Dragu. “Considerãm cã este
un context economic favora-
bil pentru a lansa un aseme-
nea instrument de economisi-
re. Pe primele patru luni ale
anului avem creºteri salariale
de peste 15%, creºteri în
termeni reali, iar pensia
realã s-a majorat cu 8%. De
aceea vedem ºi o creºtere a
depozitelor populaþiei, cu
cca. 13%. Considerãm cã
existã contextul economic,
dupã cum spuneam, prielnic
pentru a oferi instrumente
alternative de investiþie”, a
spus Anca Dragu, la Palatul
Victoria, cu ocazia lansãrii
tilului de stat “Fidelis Cente-
nar”. În opinia ministrului
de Finanþe, dobânda este
2,15% pe an este una “atrac-
tivã” pentru acest instrument
de economisire ºi largi
categorii de investitori pot fi
interesaþi sã achiziþioneze
titlurile de stat. “Orice
persoanã peste 18 ani are
acces la aceste titluri de stat,
poate cumpãra titluri de stat,
fie dacã persoana este rezi-
dentã sau nerezidentã în
România”, a spus Dragu.
Ministrul a evocat faptul cã
în timpul unei deplasãri
externe a primit semnale
pozitive ºi din partea mediilor
investiþionale, inclusiv dupã
Brexit.
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Noul ministru al Educaþiei, Mircea Dumitru,
a fost pânã în prezent rector al Universitãþii din
Bucureºti, fiind la al doilea mandat. În manda-
tul sãu de rector al Universitãþii din Bucureºti,
în iulie 2012, Comisia de Eticã a Universitãþii
din Bucureºti a analizat ºi a decis cã premierul

”Agenda Summitului vizeazã,
cu prioritate, adoptarea de mãsuri
privind consolidarea posturii de
apãrare ºi descurajare a Alianþei, pe
fondul multiplicãrii provocãrilor de
securitate, precum ºi proiectarea
stabilitãþii în vecinãtãþile esticã ºi
sudicã ale NATO. (...)preºedintele
României va sublinia importanþa
îndeplinirii în totalitate a angaja-
mentelor asumate la Summitul pre-
cedent din Marea Britanie, precum
ºi necesitatea continuãrii adaptãrii
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Preºedintele Klaus Iohannis va participa, în perioa-
da 8- 9 iulie, la Summitul NATO de la Varºovia, unde

va pleda pentru creºterea atenþiei NATO asupra regiu-
nii Mãrii Negre ºi pentru asigurarea unei prezenþe

aliate echilibrate pe întreg flancul estic.

Alianþei Nord-Atlantice, inclusiv
prin asigurarea unei prezenþe Alia-
te înaintate echilibrate ºi proporþi-
onale pe întreg flancul estic. De
asemenea, România pledeazã pen-
tru creºterea atenþiei NATO asu-
pra regiunii Mãrii Negre, precum
ºi pentru sprijinirea eforturilor Alia-
te în plan regional de asigurare a
stabilitãþii ºi securitãþii”, se aratã
într-un comunicat de presã al Ad-
ministraþiei Prezidenþiale remis
MEDIAFAX.

În cadrul Summitului NATO de
la Varºovia vor fi organizate mai
multe reuniuni în formatul Consi-
liului Nord-Atlantic, o reuniune a
Comisiei NATO-Ucraina, precum ºi
o întâlnire în formatul Misiunii Re-
solute Support pentru Afganistan.
“România susþine adoptarea unei
declaraþii comune NATO-UE, care
va contribui la structurarea parte-
neriatului strategic între cele douã
organizaþii ºi sprijinã eforturile
NATO de consolidare a capacitãþi-
lor de apãrare ale partenerilor Alian-
þei. În acest sens, în cadrul Sum-
mitului se va pune un accent deo-
sebit ºi pe aprofundarea cooperãrii
NATO cu partenerii estici, în spe-
cial Ucraina, Georgia ºi Republica
Moldova”, potrivit sursei citate.

ªeful statului va susþine conti-
nuarea politicii „uºilor deschise” ºi
va saluta invitarea Muntenegrului

ca al 29-lea stat membru al NATO.
De asemenea, potrivit Preºedinþiei,
va fi reconfirmat angajamentul
României pentru întãrirea securi-
tãþii spaþiului euro-atlantic, atât în
ceea ce priveºte creºterea bugetu-
lui alocat apãrãrii, cât ºi în privinþa
contribuþiei þãrii noastre la stabili-
zarea Afganistanului ºi la eforturi-
le de combatere a ISIL/Daesh.
Duminicã, dupã Summit, la invi-
taþia omologului polonez, Klaus
Iohannis va efectua o vizitã oficialã
bilateralã. ”Consultãrile cu Preºe-
dintele Poloniei, Andrzej Duda, vor
viza adoptarea de mãsuri, la cel mai
înalt nivel, pentru adâncirea ºi ex-
tinderea Parteneriatului Strategic
dintre România ºi Polonia, precum
ºi discutarea modalitãþilor celor mai
eficiente de continuare a iniþiative-
lor regionale lansate de cele douã
state”, a mai anunþat Preºedinþia.

Procurorii DNA Braºov l-au
trimis în judecatã pe preºedinte-
le Senatului Cãlin Popescu Tãri-
ceanu pentru mãrturie mincinoa-
sã ºi favorizarea fãptuitorului,
alãturi de acesta urmând sã fie
judecat pentru mãrturie minci-
noasã ºi Dorin Marian, fost ºef
al Cancelariei premierului, dosa-
rul având legãturã cu declaraþiile
pe care cei doi le-au dat în cauza
privind retrocedarea presupus
nelegalã a unei suprafeþe din Pã-

Cãlin Popescu Tãriceanu, preºedintele Senatului, a fost
trimis în judecatã de DNA pentru mãrturie mincinoasã
Cãlin Popescu Tãriceanu, preºedintele Senatului, a fost

trimis în judecatã de procurorii anticorupþie pentru mãrturie
mincinoasã ºi favorizarea fãptuitorului, dosarul acestuia

urmând sã fie soluþionat de instanþa supremã.

durea Snagov ºi a Fermei Bãnea-
sa. În cazul lui Cãlin Popescu Tã-
riceanu este vorba despre decla-
raþia pe care a dat-o la DNA Bra-
ºov la data de 15 aprilie 2016, în
care “a menþionat în mod nereal
cã nu a avut cunoºtinþã despre: -
retrocedarea cãtre Paul Philippe Al
României a unor suprafeþe de te-
ren în Bãneasa (fosta fermã rega-
lã) ºi Snagov (trunchiul de pãdu-
re Fundul Sacului), - implicarea
inculpaþilor Tal Silberstein, Beny

Steinmetz, Moshe Agavi ºi a al-
tor persoane în procedurile de
retrocedare, - actele de vânzare–

cumpãrare vizând aceste bunuri”,
anunþã DNA printr-un comunicat
de presã.

Noii miniºtri Mircea Dumitru, Sorin Buºe ºi Maria Ligor
au depus jurãmântul la Cotroceni
Noii miniºtri Mircea Dumitru (Educaþie), Sorin Buºe (Transporturi)

ºi Maria Ligor (Relaþia pentru românii de pretutindeni) au depus, joi,
jurãmântul de învestire în funcþie, în prezenþa preºedintelui Klaus

Iohannis ºi a pemierului Dacian Cioloº.

în funcþie la acea datã, Victor Ponta, a
plagiat în teza sa de doctorat “Curtea Pe-
nalã Internaþionalã”, susþinutã sub îndur-
marea lui Adrian Nãstase, la Facultatea de
Drept a Universitãþii.

Sorin Buºe, care va prelua portofoliul
Transporturilor, are o experienþã de peste
25 de ani în industria auto globalã, între
septembrie 2010 ºi mai 2015 fiind vice-

preºedinte al Inginerie Renault Globale ºi Di-
rectorul General al Renault Technologie Rou-
maine (RTR). Anterior, tot în cadrul grupului
Renault, în perioada iulie 2009 – septembrie 2010
a fost Director General adjunct al RTR, iar în
perioada septembrie 2008 – iunie 2009, Inginer

ªef Adjunct pentru Rusia.
Noul ministru delegat pentru Relaþiile cu

Românii de Pretutindeni, Maria Ligor, este di-
plomat de carierã din 1996, fiind în prezent
ambasador al României în Canada. Ea a preluat
postul de la Ottawa la sfârºitul lunii mai 2013.
Între iulie 2006 ºi august 2011 a fost ambasa-
dorul României în Regatul Spaniei ºi Reprezen-
tant Permanent pe lângã Organizaþia Mondialã
a Turismului. Anterior, în perioada 2003-2006,
a fost director general pentru afaceri europene
în Ministerul Afacerilor Externe, în timpul ne-
gocierilor de aderare la UE, contribuind la fina-
lizarea negocierilor ºi la pregãtirile pentru sem-
narea Tratatului de Aderare.
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Despre grâul Doljului!Despre grâul Doljului!Despre grâul Doljului!Despre grâul Doljului!Despre grâul Doljului!
MIRCEA CANÞÃR

Se discutã nu cât ar trebui,
deloc în suficientã mãsurã, de-
spre strângerea grâului, culturã
agricolã emblematicã, cu o ma-
jorã mizã de securitate alimen-
tarã ºi strategicã, „petrolul de
aur”, cum l-au botezat cercetã-
torii în ºtiinþe agricole de la Bor-
deaux. Franþa, în parantezã, rã-
mãnând al cincilea exportator
mondial ºi primul exportator eu-
ropean de cereale (40,7 milioa-
ne tone  grâu recoltate anul tre-
cut, în Hexagon, bãtându-se ori-
ce record istoric). Deloc întâm-
plãtor, cercetãtorii de la Centrul
internaþional de înalte studii
agronomice mediteraneene (Ci-
heam), în asociere cu Institutul
de relaþii internaþionale ºi stra-
tegice (Iris), la 18 iunie a.c., pre-
zentau lucrarea „Geopolitica
grâului, produs vital pentru
securitatea mondialã”. La
225 de milioane hectare se ridi-

cã suprafaþa cultivatã în lume,
ºi 720 de milioane tone repre-
zintã producþia mondialã de
grâu, puþin mai micã decât cea
de 980 milioane tone, la porumb.
La noi, Geo Bogza numea grâul
„plantã fundamentalã”, ºi repre-
zenta pentru el, la ceasul recol-
tãrii, marea, prin tãlãzuirea ºi
foºnetul unic al lanurilor, care în-
totdeauna îl vindecaserã de
tristeþe ºi moarte. Marea de
grâu. Ar fi vrut sã scrie, înþele-
gând mistere la care puþini
aveau acces, „Cartea grâului”,
fãrã o clipã de obosealã pe toa-
tã durata ei, care putea fi o Car-
te a Omului, a Pãmântului ºi a
lui Dumnezeu. ªi acum sã ve-
dem cum stãm, prin pãrþile lo-
cului, cu planta fundamenta-
lã. Fiindcã dacã ar fi vorba de a
învãþa mereu ceva, atunci ar fi
vorba de lanul de grâu ºi cerul
spuzit de stele. Asta ne învãþa

Geo Bogza, pe care mulþi l-au
uitat. Din pãcate. Din 175.000
de hectare cu grâu, cultivate în
toamna trecutã, s-a strâns rodul
pe aproape 120.000 de hectare,
media la unitatea de suprafaþa
lãsându-se uºor sub 4.000 de kg
la hectar. Zona colinarã cu te-
renurile sale podzolice ºi reci, ne
spun specialiºti DGA Dolj, va
diminua sensibil media pe judeþ,
ca de altfel an de an. Poate mai
bine ca în alþi ani, dar nu încã
atât cât ar trebui, producþia de
grâu a Doljului bate la
600.000 de tone, ceea ce
atestã cã efectiv conteazã în ori-
ce balanþã cerealierã a þãrii. Nu
existã deocamdatã un „top 10”
al marilor producãtori de grâu
din Dolj, dar de bunã seamã Cer-
vina ºi Oltyre Segarcea se aflã
bine plasate. ªi, în general, ex-
ploatãrile agricole consacrate,
din sudul judeþului, au ceva de

spus. Neîndoielnic, grâul este lo-
comotiva comeþului cu cereale.
ªi asta în virtutea faptului cã, în
general, Doljul produce un grâu
de acceptabilã calitate. Acum
dispunde de mari ºi moderne
spaþii de depozitare. Cel mai
mare dintre acestea, cu o capa-
citate de 60.000 de tone, se aflã
la Segarcea. Ca sã devinã ºi
deplin competititiv – Doljul –
mai sunt încã multe lucruri de
fãcut. O agriculturã intensivã,
competitivã, la care se nãzuieº-
te, având ca deziderate calita-
tea, cantitatea ºi dezvoltarea
durabilã nu poate neglija aspec-
tele comerciale. Fiindcã pentru
a face faþã concurenþei ºi a-ºi
prezerva pieþele tradiþionale, ne
asigurã hebdomadarul francez
„L’usine nouvelle”, din octom-
brie 2015, cercetãtorii francezi
trudesc „pe rupte” la îmbunãtã-
þirea calitãþilor grâului. Fiindcã

prin exportul de grâu, Franþa îºi
menþine influenþa politicã în
numeroase þãri din Africa ºi
Orientul Mijlociu ºi îºi regleazã
balanþa comercialã. Am fãcut
referiri la ceea ce se întâmplã
în Franþa, fiindcã aceastã þarã
deþine în momentul de faþã, cum
spuneam, locul întâi atât la pro-
ducþia de grâu, cât ºi la export,
în Europa. ªi a început expor-
tul de grâu în anii ’70, spre Afri-
ca de Nord. Competiþa e acer-
bã pe pieþele de cereale, ºi re-
cunoaºterea ca actor de luat în
seamã întâmpinã multe dificul-
tãþi. Dar pânã la o asemenea
discuþie, cu rostul ei, întrega
producþie trebuie strânsã ºi co-
respunzãtor depozitatã. Într-un
cadru organizatoric precar,
cum este cel existent, exceden-
tul de producþie poate crea ºi
dureri de cap. Dacã nu cumva
ºi au ºi început.

Craiova, fãrã administrator publicCraiova, fãrã administrator publicCraiova, fãrã administrator publicCraiova, fãrã administrator publicCraiova, fãrã administrator public

Funcþia de administrator public
al oraºului sau city-manager nu
este obligatorie în organigrama
primãriilor, dar a fost înfiinþatã,
totuºi, chiar la începutul primu-
lui mandat al primarului Olguþa
Vasilescu. Primul care a deþinut
aceastã funcþie a fost Gheorghe
Nedelescu, care avusese, la rân-
dul lui, experienþa unui mandat de
viceprimar. Nedelescu a activat
doi ani în acest post, la finele lui
2014 plecând la Complexul Ener-
getic Oltenia unde se aflã ºi acum.
Cum postul nu mai putea fi des-
fiinþat – legea spune cã acesta
funcþioneazã pe durata întregului

Postul de administrator public al oraºului a sã-
rit, momentan, din organigrama Primãriei Craio-
va. Odatã cu încetarea mandatului lui Radu Pre-
da, autoritãþile locale au renunþat, pe moment, la
acest post, iar atribuþiile pe care acesta le îndepli-
nea au fost împãrþite celor doi viceprimari, Mihail
Genoiu ºi Adrian Cosman. Noul director al Zonei
Metropolitane Craiova este, de ieri, Alexandra
Presurã, preºedintele TSD Dolj.

mandat – autoritãþile au fost ne-
voite sã gãseascã o altã persoanã
care sã-l înlocuiascã pe Gheor-
ghe Nedelescu.

City-managerul
a funcþionat un mandat

Aºa a apãrut în schemã Radu
Preda. Ciudat este cã Primãria Cra-
iova a fost nevoitã sã scoatã la con-
curs de douã ori acest post pânã
sã gãseascã o persoanã care sã
preia funcþia ºi toate atribuþiile de
rigoare. La al doilea concurs, în
februarie 2015, s-a prezentat Radu
Preda. Unic candidat, acesta a câº-
tigat concursul de proiecte pentru

city-manager cu media finalã
96,49. În cei doi ani de adminis-
traþie, acesta ocupase douã funcþii
de director, prima datã fiind numit
la RAADPFL Craiova, iar apoi la o
regie ºi mai grea – RAT Craiova.
Despre ambele, Radu Preda a spus
cã a reuºit sã le readucã pe profit,
de unde ºi experienþa pentru a în-
deplini acest post.

Autoritãþile nu au anunþat
nici un concurs

Odatã cu finalul mandatului de
primar, a încetat ºi cel de city-
manager. Acum se pune din nou
problema cine va fi persoana care

va ajunge în aceastã funcþie, una
cu mare rãspundere. Odatã cu
plecarea lui Dan Daºoveanu din
funcþia de viceprimar - în locul
lui fiind numit Adrian Cosman –
se vehiculeazã cã acesta ar fi ur-
mãtorul city-manager. Deocam-
datã, autoritãþile nu au confirmat
nimic în acest sen, iar postul în
sine nu apare în organigramã. Mai
mult decât atât, pentru cã sunt
atribuþii care trebuie duse la în-
deplinire, primarul Lia Olguþa Va-
silescu le-a delegat celor doi vi-
ceprimari în funcþie.

Adrian Cosman coordoneazã
aproape toate regiile

Din câte se pare, cea mai mare
parte a atribuþiilor de city-mana-
ger au fost preluate de noul vice-
primar, Adrian Cosman. Acesta
se ocupã de Direcþia Administra-
þie Publicã ºi Asistenþã Socialã,
Direcþia Fond Locativ ºi Control
Asociaþii de Proprietari, Direcþia
Servicii Publice, Serviciului Ad-
ministrare ºi Monitorizare Trans-
port Public Local ºi Siguranþa
Circulaþiei; Serviciul Administra-
tiv, Întreþinere, Compartimentul
Expert Local pentru Romi ºi
Compartimentul Secretariat.
Adrian Cosman se va ocupa de

coordonarea regiilor RAADPFL,
Termo Craiova, Pieþe ºi Târguri,
Salubritate Craiova, Cãminul pen-
tru Persoane Vârstnice Craiova,
Serviciul Public Management Spi-
tale, Cabinete Medicale ºi Creºe
ºi cele trei spitale subordonate
municipalitãþii.

Genoiu a preluat RAT Craiova
ºi Sport Club Municipal

Viceprimarul Mihai Genoiu a
preluat ºi el o parte dintre atribu-
þiile pe care le avea administrato-
rul public al oraºului, ºi anume
coordonarea RAT SRL, a tuturor
instituþiilor de culturã care se aflã
în subordinea primãriei, dar ºi a
Sport Club Municipal Craiova. În
rest, acestuia îi revin toate atri-
buþiile pe care le-a avut ºi în man-
datul trecut, ºi anume coordona-
rea Direcþiei de Impozite ºi Taxe,
Direcþiei Economico-Financiare,
Direcþiei Juridice, Asistenþã de
Specialitate ºi Contencios Admi-
nistrativ; Direcþiei Relaþii Publice
ºi Management Documente, Di-
recþiei Servicii Publice-Serviciul
Administrare ºi Monitorizare
Transport Public Local ºi Sigu-
ranþa Circulaþiei ºi Serviciul Re-
gistrul Agricol.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Caravana constã n deplasarea
unui centru de formare mobil în
care se vor organiza cursuri de in-
struire a populaþiei pentru acorda-
reade prim-ajutor în situaþii de ur-
genþã. Centrul mobil este construit
special pe structura unui tir, are o
salã de ºcolarizare cu o capacitate
de 40 de persoane ºi este dotat cu
toate echipamentele medicale ºi de
prim-ajutor, dispozitive portabile,
inclusiv simulatoare, ce permit in-
struirea eficientã a cursanþilor în
cele mai noi tehnici de acordare a
primului ajutor.

„Dezastrele afecteazã toate seg-
mentele de populaþie, dar nu pe
toatã lumea în mod egal. UNICEF
estimeazã cã în jur de 50-60 la sutã
dintre cei afectaþi de un dezastru
sunt copii. Este important ca
aceastã campanie sã se adreseze

Posesor de mandat
în spatele gratiilor

În cursul zilei
de miercuri, po-
liþiºtii Secþiei 4
Craiova, au pus
în executare un
mandat de exe-
cutare a pedepsei
cu închisoarea,
emis de magis-
traþii Judecãtoriei
Ploieºti pe nume-
le lui  C. Gabriel,
de 48 ani,  din
Craiova, con-
damnat la 12 ani
închisoare pen-
tru comiterea in-
fracþiunii de înºelãciune. Craioveanul a fost încarcerat în
Penintenciarul Craiova.

Neatenþia la volan
ºi alcoolul, combinaþie
periculoasã

În data de 6
iulie, în jurul orei
22.45,  N.  Da-
niel, 31 de ani,
din comuna Gîn-
giova, a condus
un autoturism pe
strada Maria Tã-
nase, din muni-
cipiul Craiova,
iar la intersecþia
cu strada Nico-
lae Titulescu, nu
a respectat sem-
nificaþia indica-
torului “Cedeazã
trecerea” ºi nu a acordat prioritate de trecere unui alt
autoturism, cu care a intrat în coliziune. În urma acci-
dentului a rezultat rãnirea uºoarã a lui N. Daniel ºi a Ro-
dicãi N., pasagerã în primul  autoturism. În urma testãrii
cu aparatul alcooltest, în cazul lui N. Daniel a rezultat o
concentraþie de  0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Bãrbatul a fost condus la Spitalul Clinic Judeþean Craio-
va, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în ve-
derea stabilirii alcoolemiei. Poliþiºtii au întocmit un dosar
penal pentru vãtãmare corporalã din culpã ºi conducere
sub influenþa alcoolului.

La volan, fãrã permis
de conducere

Miercuri sea-
ra, în jurul orei
23.30, poliþiºtii
posturilor de po-
liþie Mãceºu de
Sus ºi Mãceºu de
Jos l-au depistat
pe Z. Dragoº, de
19 ani, din co-
muna Bîrca, în
timp ce condu-
cea, pe DJ 561
H, în comuna
Mãceºu de Sus,
un autoturism cu
toate cã nu pose-
da permis de
conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Pe nu-
mele  tânãrului, poliþiºtii au întocmit un dosar penal.

Caravana SMURD ajunge în 20Caravana SMURD ajunge în 20Caravana SMURD ajunge în 20Caravana SMURD ajunge în 20Caravana SMURD ajunge în 20
de localitãþi în urmãtoarele trei lunide localitãþi în urmãtoarele trei lunide localitãþi în urmãtoarele trei lunide localitãþi în urmãtoarele trei lunide localitãþi în urmãtoarele trei luni

Tânãr reþinut pentru tâlhãrieTânãr reþinut pentru tâlhãrieTânãr reþinut pentru tâlhãrieTânãr reþinut pentru tâlhãrieTânãr reþinut pentru tâlhãrie
Poliþiºtii craioveni au reþinut pen-

tru 24 de ore un tânãr de 25 de
ani, bãnuit de comiterea infracþiu-
niii de tâlhãrie. Miercuri, în jurul
orei 08.30, poliþiºtii din cadrul Sec-
þiei 4 Poliþie Craiova au fost sesi-
zaþi de cãtre B. Antonio, 48 de ani,
din Craiova, cu privire la faptul cã,
în data de 5 iulie, în timp ce se afla
în cartierul Brazda lui Novac, din
Craiova, in aproprierea Pieþei No-
vaci, a fost deposedat de telefonul
mobil prin folosirea de ameninþãri,
de cãtre un tânãr. În urma verifi-
cãrilor efectuate, poliþiºtii craioveni
au identificat autorul faptei, stabi-
lind cã se numeºte  I. Nicuºor, 25
de ani din comuna Salcia, judeþul
Teleorman. În baza probelor admi-
nistrate, oamenii legii l-au reþinut
pe I. Nicuºor pentru 24 ore, ieri
fiind prezentat magistraþilor Jude-
cãtoriei Craiova cu propunere de
arestare preventivã. Pentru a nu
cãdea victimã unor astfel de infrac-
þiuni, poliþiºtii doljeni recomandã sã

evitaþi sã mergeþi la ore târzii prin
parcuri, locuri izolate sau întune-
coase; dacã locuiþi la periferie ºi
mergeþi pe stradã dupã lãsarea în-
tunericului, evitaþi sã fiþi neînsoþiþi
ºi circulaþi pe strãzi iluminate; aveþi
grijã la ceea ce se întâmplã în jurul
dumneavoastrã, atunci când sun-

teþi pe stradã; neatenþia poate atra-
ge interesul infractorilor; când vi se
pare cã vã urmãreºte cineva, veri-
ficaþi acest lucru traversând stra-
da. Dacã persoana respectivã alege
aceeaºi rutã, îndreptaþi-vã spre o
zonã aglomeratã sau intraþi într-un
magazin. Cereþi sprijinul poliþiei

Caravana SMURD „Fii pregãtit”, de instruire a populaþiei
pentru a face faþã situaþiilor de urgenþã, va ajunge în 20 de
localitãþi din toatã þara în perioada 8 iulie – 30 septembrie a.c.
Proiectul este iniþiat de Fundaþia pentru SMURD ºi derulat cu
sprijinul Fundaþiei Vodafone România. Valoarea totalã a
investiþiei este de peste 523.000 de euro, din care contribuþia
Fundaþiei Vodafone România este de 400.000 de euro, restul
sumei fiind asigurat de Fundaþia pentru SMURD.

în principalcopiilor, deoarece aceº-
tia îºi pot influenþa în mod pozitiv
pãrinþii prin ceea ce învaþã. Studii-
le au arãtat cã un copil care a tre-
cut printr-un astfel de program
educativ este mai puþin afectat în
cazul în care trãieºte pe viu un de-
zastru”, a declarat dr. Raed Ara-
fat, fondatorul SMURD.
Cursuri de instruire medicalã

Caravana „Fii pregãtit” va ple-
ca din Cluj Napoca ºi va parcurge
întreaga þarã, oprindu-se atât în
marile oraºe, cât ºi în zonele rura-
le. Cursurile oferite în fiecare lo-
calitate vor include prezentarea
principalelor dezastre naturale care
pot afecta România - cutremure,
inundaþii, alunecãri de teren, incen-
dii ºi modul în care populaþia se
poate pregãti pentru a le face faþã.

Participanþii vor putea urmãri fil-
me realizate de Departamentul pen-
tru Situaþii de Urgenþã ºi Inspecto-
ratul General pentru Situaþii de Ur-
genþã, iar cursul va conþine si o
parte practicã interactivã, n care
vor fi prezentate mãsurile de prim-
ajutor de cãtre un paramedic
SMURD, precum ºi demonstraþii
de stingere a incendiilor.

„Existã situaþii limitã, când
avem la dispoziþie câteva secunde
pentru a lua decizii. În acele mo-
mente viteza de reacþie ºi soluþiile
alese pot salva vieþi. Fie cã vorbim
de incendii, inundaþii, cutremure
sau accidente, avem ºanse mult mai
mari sã facem faþã dezastrelor dacã
suntem instruiþi. Este motivul pen-
tru care am ales sã ne implicãm în
programe care învaþã populaþia
cum sã reacþioneze în situaþii difi-
cile”, a spus Angela Galeþa, direc-
torul Fundaþiei Vodafone România.

Cursurile de instruire medicalã
se adreseazã atât populaþiei, cât ºi
profesioniºtilor din cadrul sistemu-
lui de urgenþã ºi sunt susþinute de
formatori specializaþi, angajaþi ai
Inspectoratului General pentru Si-
tuaþii de Urgenþã.
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Parcul „Nicolae Romanescu”
este înscris în Patrimoniul Cultu-
ral Naþional al României sub codul
LMI  DJ-II-a-A-07924. Inaugurat
în 1903, între anii 1901-1903 au
fost finalizate Belvedere, Podurile
de piatrã, Ruina goticã, Casa grã-
dinarului ºef. Ulterior, în intervalul
1901-1902 se creeazã Podul sus-
pendat ºi Casa conservatorului par-
cului; la 1903 apare Chioºcul de
muzicã ºi Hipodromul, iar în 1905
se edificã Grota ursului. Parcul
“Nicolae Romanescu”, cel mai
mare parc natural din estul Euro-
pei, ca întindere se aflã pe locul al
doilea în România, aproximativ 90
de ha, dupã Herãstrãu, zonele
verzi, aleile ºi zonele împãdurite
conferindu-i statutul de cea mai
verde zonã urbanã din România.
De menþionat cã, aleile ºi potecile
însumeazã peste 35 de km lungi-
me. “Bijuteria Craiovei”, cum îi
place primarului Craiovei, Lia Ol-
guþa Vasilescu. sã-i spunã.

Dupã prefacerile spectaculoase
ale Grãdinii Botanice vine, acum,
rândul parcului „Nicolae Romanes-
cu”, destinaþie cu care noi toþi ne
mândrim, în care generaþii întregi
au cunoscut emoþia, sãrutul, pri-
mii paºi sau chiar legarea unor prie-
tenii de-o viaþã se apropie cu paºi
repezi de finalizare. Ieri, sub adie-
rele calde de vânt, sute de craio-
veni savurau momentele de tihnã,
pãºind pe aleile proaspãt renovate.

Acoperiºul Teatrului de Varã,
aproape de finalizare

Dupã ce s-a rezolvat problema
arcelor, firma constructoare de la
Teatrul de Varã a trecut la ultimul
pas: punerea poliplanului sau a aco-
periºului care va fi dintr-o pânzã
subþire. Un prim semicerc a fost
deja acoperit în proporþie de 80%,
pentru ca, în zilele urmãtoare, sã

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Timpul le rezolvã, în general, pe toa-
te. Unele mai repede, altele mai greu.
Se pare cã, pariul pus de administra-
þia localã cu reabilitarea parcului „Ni-
colae Romanescu” este foarte aproape
de a fi câºtigat de autoritãþi. Ieri, mai
mult de jumãtate din cea mai frumoa-
sã carte de vizitã a Craiovei era savu-
ratã, la pas domol, de sute de persoa-
ne. Bunici, nepoþi, practicanþi de sport

sunt câteva dintre categoriile faþã de
care minunea verde a municipiului îºi
deschide, din nou, binefacerile. În li-
nii mari, aleile sunt gata, poliplanul
ce va acoperi acoperiºul de la Teatrul
de Varã se apropie de întinderea com-
pletã, foiºoarele primesc umbra stufu-
lui rustic iar bãncile sunt strãjuite de
falnicii arbori sub care s-au consumat
mii ºi mii de amintiri.

fie acoperit în totalitate. Partea de
sonorizare ºi reflectoarele au fost
ºi ele montate, astfel încât, în scurt
timp, la Teatrul de Varã sã se poa-
tã þine spectacole.

Reabilitarea Teatrului de Varã
din parcul „Nicolae Romanescu”
are o valoare de 4.391.603,26 lei,
din care contribuþia U.E. este de
3.489.624,51 lei, cea a Guvernu-
lui României este de 766.544,77
lei, iar cea a beneficiarului de
135.433,98 lei.

Bãncile proaspãt lãcuite
îºi aºteaptã noile taine

Aºa cum am prezentat în coti-
dianul nostru, la 26.05.2016, 200
de bãnci au fost refolosite ºi 100
au fost comandate ca noi. De o
lãþime generoasã, bine lãcuite, bãn-
cile sunt gate sã-ºi primeascã „stã-
pânii vremelnici”, ºi aºa cum doar
acestea ºtiu mai bine, de zeci de
decenii, sã þinã doar pentru ele se-
cretele nevinovate rostite de fiecare

dintre noi.
Pe ici, pe colo, unele mãmici

se plângeau cã, dacã nu sunt su-
ficient de atente, micuþele odras-
le se pot accidenta în timp ce ºi-
ar grãbi paºii dinspre mijlocul ale-
ii spre margini, unde pietrele cu-
bice sunt dispuse, uneori, la înãl-
þime neuniformã.

Exagerãri despre vegetaþie
Când lucrãrile în parc erau în

toi, multe voci avertizau cã zona
verde ºi arbori cu vechime vor fi
afectate. Iatã cã, nimic nu a fost
adevãrat din toate acestea ºi natu-
ra ºi-a fãcut treaba cum ºtie mai
bine, printr-o reglare fierascã, nu-
mai de ea ºtiutã. Ba chiar, acum,
loturi mari de paºiºti sunt cosite,
având ca destinaþie refacerea sto-

curilor de furaje pentru animale, în
sezonul rece. Aºa cum am mai pre-
cizat în cotidianul nostru, con-
structorul a lucrat dupã planurile
de lucru puse la dispoziþie de pro-

iectant. Cu alte cuvinte, chiar dacã
prin intervenþiile sale era nevoit sã
sape pe lângã rãdãcinile arborilor,
executantul nu avea altã soluþie,
fiind obligat sã respecte, la centi-
metru, planºele proiectantului.

Reabilitarea parcului „Nicolae
Romanescu”, oazã naturalã veri-
tabilã, va fi gata în curând. Unde-
va pe la sfârºitul acestei luni, spu-
ne constructorul. Nu este un ter-
men forþat. Ceea mai mare parte a
aleilor este, deja, refãcutã. Mai este
de lucru la zona dintre Valea Fetii

ºi Debarcader. Cei peste 250 de
muncitori aflaþi ºi ieri pe ºantier
sunt dovada cã termenul de finali-
zare se apropie. Mai trebuie lucrat
însã ºi la comportamentul nostru.

De pildã, noua fântânã cu apã po-
tabilã de lângã lac era, ieri, atinsã
de „mãrinimia” unor concetãþeni.
A fost obligatorie intervenþiea echi-
pajului de mentenaþã pentru a o
face aptã destinaþiei.

RAADPFL intrã în forþã
Pentru siguranþa cetãþenilor,

mai ales dupã crima, încã neelu-
cidatã, comisã în august 2015,
autoritatea localã a luat mãsura
montãrii a 100 de camere video.
Unele dintre acestea sunt mobi-
le, fiind dotate cu senzori de miº-
care. Toate sunt conectate la ser-
verul Poliþiei Locale. Sã sperãm
cã unii dintre noi vor da dovadã
de o conduitã civicã ºi, mãcar, la
gândul cã imaginile captate le pot
fi folosite ca probe, vor cugeta
mai mult înainte de a vandaliza
mobilierul urban al parcului.

Angajaþii RAADPFL ºi-au luat
în primire zonele de lucru. Efor-
tul acestora a fost intens, mai
ales cã la fiecare lucrare efectua-
tã în apropierea copacilor, riscu-
rile de afectare a arborilor trebu-
iau eliminate sau diminuate, pe cât
mai mult posibil. „Avem arii bine
delimitate, de care noi rãspun-
dem. Cu acordul constructoru-
lui am ºi efectuat cosirea pe anu-
mite parcele, pentru cã este se-
zonul de asigurare a furajelor
pentru animale. Va trebui sã re-
facem plantele de la zero, acolo
unde este cazul. Ne vom ocupa
ºi de Sere. Pot sã vã spun cã,
astãzi, (n.r. - ieri) am avut o de-
legaþie din mai multe þãri, specia-
liºti în amenajarea teritoriului. Au
vizitat, acum, grãdina zoologicã
ºi sunt foarte încântaþi. Mai târ-
ziu, tot în cursul zilei, vor merge
sã vadã Grãdina Botanicã. Sunt
convinsã cã avem cu ce veni în
întâmpinarea oaspeþilor ºi la acest
capitol, Grãdina Botanicã fiind
unul dintre cele mai încântãtoare
spaþii de agrement ale Craiovei.
ªi vã spune acest lucru o per-
soanã care lucreazã, zilnic, 3-4
ore în asemenea spaþiu remarca-
bil”, ne-a precizat Rela Filip,
director RAADPFL, pe care am
întâlnit-o, ieri, în parcul „Nico-
lae Romanescu” planificând în
detaliu acþiunile angajaþilor din
subordine.
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Aprobarea criteriilor ºi a pro-
cedurii de organizare ºi desfã-
ºurare a concursului de ocupa-
re a postului vacant de admi-
nistrator public din cadrul apa-
ratului de specialitate al Consi-
liului Judeþean Dolj, precum ºi
a procedurii de numire ºi elibe-
rare din funcþie a acestuia au
fost îndelung dezbãtute. La ni-
velul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeþean Dolj exis-
tã postul vacant de administra-
tor public. „Potrivit dispoziþii-
lor art 113, alin 2 din Legea ad-
ministraþiei publice locale, nu-
mirea ºi eliberarea din funcþie a
administratorului public se fac
de preºedintele consiliului jude-
þean, pe baza unor criterii, pro-
ceduri ºi atribuþii specifice,
aprobate de consiliul judeþean.
Numirea în funcþie se face pe
bazã de concurs. Prin HG 286/
2011, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, a fost apro-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Consilierii judeþeni s-au reunit ieri, în
prima ºedinþã ordinarã, dupã constitui-
rea noului Consiliu Judeþean. 28 de pro-
iecte s-au regãsit pe ordinea de zi, plus
interpelãrile. La propunerea preºedinte-
lui CJ Dolj, Ion Prioteasa a fost scos pen-
ultimul proiect care se referea la reve-

nirea drumului judeþean DJ 561D la ve-
chiul traseu prin municipiul Bãileºti,
urmând sã fie introdus pe ordinea de zi
la viitoare ºedinþã. Proiectul legat de
ocuparea postului vacant de administra-
tor public a stârnit un ºir lung de discu-
þii. Motivul: studiile.

Compania Poºta Românã este
operatorul naþional de servicii
poºtale ºi liderul pieþei din Româ-
nia, acþionarii fiind statul român
prin MCSI care deþine 75% din
pachetul total de acþiuni ºi Fon-
dul Proprietatea SA care deþine
25% din pachetul total de acþi-
uni. Bugetul de venituri ºi chel-
tuieli al Companiei a fost elabo-
rat având în vedere direcþiile ºi
obiectivele cuprinse în Planul de
administrare al CN Poºta Româ-
nã 2015-2019 ºi în Planul de
Management, respectiv realizarea
profitului anual cel puþin la nive-
lele prevãzute în bugetul de ve-
nituri ºi cheltuieli începând cu
2015 ºi menþinerea companiei pe

Societatea are prevãzute plãþi
restante de 79 milioane lei, cu
21,7% mai mici decât cele realiza-
te anul trecut, ºi creanþe restante
de 66,553 milioane lei, cu 12% mai
mici faþã de cele realizate la sfârºi-
tul anulului 2015.

profit operaþional.
Veniturile totale estimate sunt

în sumã de 1.175,740 milioane
lei, prezentând o creºtere cu
6,6% faþã de anul 2015. Aceas-
ta este determinatã de creºterea
veniturilor de exploatare cu
5,4%, în principal ca efect al
creºterii veniturilor din produc-
þia vândutã. „Veniturile au fost
prognozate având în vedere be-
neficiile aduse din poºta de scri-
sori, care prezintã o creºtere cu
11,0%, venituri din colete (creº-
tere cu 0,7%), venituri din ser-
viciul de confirmare de primire
(majorare cu 8%), venituri din
servicii ramburs (majorare cu
9,9%), de livrare specialã (cu

8,5%) ºi serviciul express (cu
12,6%)”, se precizeazã într-un
comunicat de presã.

Cheltuielile totale sunt estima-
te la 1.171,740 milioane lei, în
creºtere cu 3,5% faþã de realizã-
rile anului trecut. Majorarea se
datoreazã creºterii cheltuielilor de
exploatare, mai mari cu 2,2%,
precum ºi creºterii cheltuielilor
financiare cu 85,9%. De aseme-

nea, cheltuielile cu personalul re-
prezintã 796,761 milioane lei, cu
1% mai mari faþã de cele realiza-
te anul trecut, în condiþiile în
care societatea estimeazã un nu-

mãr de 26.370 salariaþi la sfârºi-
tul anului 2016. Compania a pre-
vãzut investiþii de 65,322 milioa-
ne lei. Profitul brut estimat pen-
tru 2016 este de 4 milioane lei.

bat Regulamentul – cadru pri-
vind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post va-
cant sau temporar vacant co-
respunzãtor  funcþ i i lor  con-
tractuale ºi a criteriilor de pro-

movare în grade sau trepte pro-
fesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plãtit din fon-
duri publice”, se precizeazã în
raportul Consiliului Judeþean.

Cu master sau fãrã
master...

Aceastã funcþie a fost ocu-
patã de Alin Mitricã, care a ple-
cat ca ministru secretar de stat
în Ministerul Fondurilor Euro-
pene. Pe parcursul acestei pe-
rioade, funcþia de administrator
public a fost deþinutã temporar
de Florin Stancu, actual direc-
tor general al DGASPC Dolj,
ulterior, Florin Stancu a reve-
nit la Direcþia de Protecþia Co-
pilului, iar astfel funcþia este
vacantã ºi  trebuie ocupatã de
cineva cu studiile corespunzã-
toare. Exact, acesta a fost sub-
iectul  dezbateri i . . .  s tudii le.

Prof.univ.dr Nicolae Giugea,
consilier judeþean a solicitat pre-
cizarea expresã a studiilor, adi-
cã sã se precizeze în proiectul
respectiv ce fel de studii se
cer. Sã se stipuleze clar cã este
vorba de studiile de lungã du-
ratã, 4 sau 5 ani, depinde de
facultatea absolvitã, sau studii
de scurtã  duratã ,  3  ani ,  cu
obligativitatea susþinerii unui
master, ceea ce mai reprezintã
doi ani în plus de studiu. În cele
din urmã problema a fost lãmu-
ritã dar consilierii liberali s-au
abþinut de la vot, proiectul de
hotãrâre a trecut cu votul con-
silierilor liberali.

Cu cotizaþa la zi...
ªi problema reîncadrãrii  di-

rectorilor de la unitãþile medico-
sanitare din judeþ a iscat contro-
verse. Toate legate de modul în
care sunt stipulate anumite con-
diþii în recenta ordonanþã de gu-
vern. Profesorul Alexandru Brez-
niceanu, consilier judeþean a so-
licitat explicaþii, pentru cã noþiu-
nea de „reîncadrare” înseamnã
altceva decât ceea ce se doreºte
de fapt, ºi anume, ca managerii
sã beneficieze de alte trepte de
salarizare. „Nu am nimic cu ni-
meni, nu discutãm de persoane,

dar trebuie sã înþelegem mai clar
ce înseamnã reîncadrare. A fi
reîncadrat, înseamnã cã ai avut
un mandat, un contract, s-a în-
cheiat ºi acum se solicitã reînca-
drarea...”, a spus consilierul
Brezniceanu. Ulterior, s-au dat
lãmuririle necesare ºi anume cã,
acest termen de „reîncadrare”
apare stipulat negru pe alb chiar
în ordonanþa de guvern, fiind
vorba doar de o terminologie uza-
tã în aceastã ordonanþã. Alexan-
dru Brezniceanu a profitat de
moment ºi a spus a se bucurã
de faptul cã directorului de la
Spitalul Leamna, medicului Ma-
rius Matei, îi creºte salariul, pen-
tru cã astfel ar putea sã-ºi achi-
te cotizaþiile restante la PNL,
unde a fost mult timp membru.
„Domnul Marius Matei a fost
câþiva ani membru de partid la
noi ºi acum cred cã este mem-
bru de partid la PSD. E bine cã
îi creºte salariu, cã poate îºi plã-
teºte ºi domnia sa cotizaþia rã-
masã restantã. Dacã are de plã-
tit ºi la la PSD, atunci cred cã
acum este un moment potrivit sã-
l determinãm pe domnul mana-
ger sã-ºi plãteascã datoriile...aºa
este corect...în plus, þine ºi de
onoare”, a spus ironic Alexandru
Brezniceanu, consilier PNL.

S-a aprobat bugetul de venituri
ºi cheltuieli al Poºtei pentru anul 2016

S-a aprobat bugetul de venituri
ºi cheltuieli al Poºtei pentru anul 2016

S-a aprobat bugetul de venituri
ºi cheltuieli al Poºtei pentru anul 2016

S-a aprobat bugetul de venituri
ºi cheltuieli al Poºtei pentru anul 2016

S-a aprobat bugetul de venituri
ºi cheltuieli al Poºtei pentru anul 2016

S-a aprobat bugetul de venituri
ºi cheltuieli al Poºtei pentru anul 2016

S-a aprobat bugetul de venituri
ºi cheltuieli al Poºtei pentru anul 2016

S-a aprobat bugetul de venituri
ºi cheltuieli al Poºtei pentru anul 2016

S-a aprobat bugetul de venituri
ºi cheltuieli al Poºtei pentru anul 2016

Funcþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºte
controverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilor

Funcþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºte
controverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilor

Funcþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºte
controverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilor

Funcþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºte
controverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilor

Funcþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºte
controverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilor

Funcþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºte
controverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilor

Funcþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºte
controverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilor

Funcþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºte
controverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilor

Funcþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºteFuncþia de administrator public naºte
controverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilorcontroverse pe problema studiilor



 ªTIRI

 ªTIRI

Barack Obama ºi Vladimir
Putin au discutat despre rãzbo-
iul din Siria ºi implicarea Mos-
covei în criza din Ucraina, în
cadrul unei convorbiri telefo-
nice între cei doi lideri de stat.
Preºedintele Vladimir Putin a
cerut omologului sãu american
sã tragã o linie clarã între gru-
pãrile rebele siriene moderate ºi
cele extremiste, a anunþat
Kremlinul. La rândul sãu, Oba-
ma a cerut liderul rus sã punã
mai mult presiune pe regimului
sirian, un aliat al Moscovei,
pentru ca acesta sã respecte un
acord de încetare a ostilitãþilor,
a comunicat Casa Albã. Situaþia din Ucrai-
na a fost un alt subiect major al discuþiei
între cei doi, Obama cerându-i liderului de
la Kremlin sã opreascã “semnificativa in-

Angela Merkel: Þãrile est-europene
se simt ameninþate de acþiunile Rusiei

Cancelarul german Angela Merkel a
declarat ieri cã implicarea Moscovei în
conflictul din Ucraina a neliniºtit
profund þãrile membre NATO din
Estul Europei, adãugând cã statele
baltice ºi Polonia “au nevoie de
asigurãri clare din partea Alianþei
(Nord-Atlantice)”. Într-un discurs
susþinut în faþa Parlamentului ger-
man, înainte de summitul NATO care
urmeazã sã înceapã astãzi, Merkel a
vorbit despre relaþiile Alianþei Nord-
Atlantice cu Rusia, liderul de la Berlin
vorbind chiar despre pierderea încrede-
rii în Rusia. “Dacã prin cuvinte ºi
fapte, validitatea legii ºi inviolabilita-
tea frontierelor sunt puse în discuþie,
atunci, desigur, cã încrederea este
pierdutã”, a declarat Merkel, adãu-
gând cã în ciuda acestui fapt, NATO
va continua sã urmeze o dublã strate-
gie, atât de descurajare (a acþiunilor
agresive), cât ºi de intensificare a
dialogului cu Rusia. Cancelarul
german a mai subliniat cã NATO se
mai confruntã cu alte conflicte ºi cã
“într-o lume turbulentã” trebuie sã
facã faþã efectelor rãzboiului civil din
Siria, instabilitãþii din Irak ºi conflic-
telor din Africa subsaharianã. Pe lista
amenintãrilor la care Alianþa Nord-
Atlanticã trebuie sã rãspundã, Merkel
a mai menþionat criza refugiaþilor,
gruparea teroristã Stat Islamic ºi
criminalitatea informaticã.

Circa 3,7 milioane de est-europeni
lucreazã în Europa Occidentalã

Aproape 3,7 milioane de cetãþeni din
state central ºi est-europene membre
UE lucreazã în Europa Occidentalã, pe
primele locuri fiind românii ºi polone-
zii, aratã date prezentate de Institutul
austriac pentru Studii Economice
Internaþionale (WIIW), informeazã site-
ul publicaþiei Der Standard. Migraþia
cetãþenilor din Europa Centralã ºi de
Est în scopul gãsirii unor locuri de
muncã s-a intensificat semnificativ în
ultimii ani, noteazã cotidianul austriac
Der Standard, precizând cã românii ºi
bulgarii sunt cei mai mobili cetãþeni
europeni. Conform datelor furnizate la
solicitarea publicaþiei Der Standard de
Institutul austriac pentru Studii Econo-
mice Internaþionale (WIIW), 3,67 de
milioane de cetãþeni din þãri central ºi
est-europene membre UE lucreazã în
Europa Occidentalã. Circa 40% dintre
aceºti imigranþi provin din România,
Polonia, Ungaria, Croaþia ºi Bulgaria,
precizeazã Institutul WIIW, specializat
în analize privind Europa de Est.
Cetãþenii din România ºi Polonia par a
fi cei mai mari beneficiari ai libertãþii
de circulaþie la nivelul Uniunii Europe-
ne, observã Institutul WIIW, precizând
cã 15% dintre români ºi 6% dintre
polonezi au locuri de muncã în state
occidentale. Þinând cont de aceste date,
tema ieºirii Marii Britanii din Uniunea
Europeanã este, în mod evident, una
importantã pentru aceste þãri, comen-
teazã Der Standard. Majoritatea cetãþe-
nilor britanici s-au pronunþat în
favoarea ieºirii þãrii din Uniunea
Europeanã. În cadrul negocierilor
privind condiþiile ieºirii din Uniunea
Europeanã, Marea Britanie va încerca
sã menþinã accesul la piaþa unicã
europeanã, însã prin limitarea accesu-
lui cetãþenilor europeni pe piaþa brita-
nicã a muncii.

O nouã reuniune a Consiliului NATO-
Rusia, urmeazã sã aibã loc la Bruxelles pe
data de 13 iulie, într-o încercare de a de-
tensiona situaþia din Europa, la doar câte-
va zile dupã summitul NATO de la Varºo-
via din 8-9 iulie. Dupã o pauzã de aproape
doi ani, relaþiile între cele douã pãrþi fiind
practic îngheþate, prima întrunire a consi-
liului pe acest an avut loc în luna aprilie,
dar discuþiile au evidenþiat “dezacorduri
profunde” în ceea ce priveºte Ucraina ºi
alte probleme. Reuniunea din luna iulie va
avea loc la doar câteva zile dupã summitul
NATO de la Varºovia, unde Alianþa Nord-
Atlanticã ar urma sã anunþe introducerea
de noi mãsuri de descurajare împotriva a
ceea ce considerã ca fiind agresiunea rusã
în Ucraina. Ambasadorul Rusiei la NATO
a declarat cã, în cadrul discuþiilor, Mos-
cova se va concentra asupra deciziilor lua-
te la summitul de la Varºovia, reiterând cã
în opinia sa, întãrirea capacitãþii militare a
Alianþei Nord-Atlantice constituie un fac-

Preºedintele Camerei Reprezentanþilor din
SUA, republicanul Paul Ryan, i-a cerut ofi-
cial directorului Serviciilor americane de in-
formaþii, James Clapper, sã îi blocheze po-
sibilitatea accesului la informaþii clasificate
lui Hillary Clinton, potenþialul candidat de-
mocrat la preºedinþia SUA. “Nu existã nicio
normã legalã care sã permitã furnizarea de

Obama ºi Putin au discutat telefonic despreObama ºi Putin au discutat telefonic despreObama ºi Putin au discutat telefonic despreObama ºi Putin au discutat telefonic despreObama ºi Putin au discutat telefonic despre
conflictul din Siria ºi implicarea Rusiei în Ucrainaconflictul din Siria ºi implicarea Rusiei în Ucrainaconflictul din Siria ºi implicarea Rusiei în Ucrainaconflictul din Siria ºi implicarea Rusiei în Ucrainaconflictul din Siria ºi implicarea Rusiei în Ucraina

tensificare” a luptelor din estul Ucrainei ºi
sã se conformeze prevederilor Acordului
de la Minsk, a precizat Casa Albã. Obama
urmeazã sã participe la summitul NATO,

care va avea loc la Varºovia,
în perioada 8-9 iulie, unde se
va discuta despre rolul Ru-
siei în criza din Ucraina, pre-
cum ºi despre modalitãþile de
întãrire a flancului estic al
Alianþei Nord-Atlantice. În-
tre timp, Statele Unite ºi-au
consolidat legãturile de co-
operare defensivã cu Geor-
gia, prin semnarea unui me-
morandum de cãtre premie-
rul georgian Giorgi Kvirikas-
hvili ºi secretarul de stat
american John Kerry, aflat
miercuri în vizitã la Tbilisi.
Ieri, oficialul american s-a

aflat într-o vizita în Ucraina. Ucraina ºi
Georgia, douã foste republici sovietice, au
aspiraþii de a adera la NATO, simþindu-se
ameninþate de Moscova.

Paul Ryan solicitã oficial ca Hillary Clinton
sã nu mai aibã acces la informaþii clasificate

informaþii clasificate fostului secretar de Stat
Hillary Clinton; dacã va continua sã aibã ac-
ces la astfel de informaþii în pofida conclu-
ziilor FBI, acest lucru ar transmite semnalul
greºit tuturor funcþionarilor implicaþi în pro-
tejarea secretelor naþiunii noastre”, argumen-
teazã Paul Ryan. “Cred cu fermitate cã blo-
carea accesului la informaþii clasificate ar

asigura publicul cã se-
cretele naþiunii noastre
sunt protejate”, a spus
Ryan. Procurorul gene-
ral SUA, Loretta Lynch,
a þinut cont de reco-
mandarea FBI ºi nu a
formulat acuzaþii în an-
cheta privind mailurile
fostului secretar de Stat
Hillary Clinton, favori-
tã sã reprezinte Partidul
Democrat în scrutinul
prezidenþial din noiem-
brie. Biroul Federal
pentru Investigaþii din
Statele Unite a anunþat

marþi cã nu va recomanda punerea sub acu-
zare a fostului secretar de Stat Hillary Clin-
ton în cazul utilizãrii mailului ºi gestionãrii
informaþiilor clasificate. Directorul FBI, Ja-
mes Comey, a declarat cã, în calitatea de
secretar de Stat, Hillary Clinton a fost “ne-
glijentã” utilizând mailul personal în activi-
tãþi oficiale, notând cã ar putea exista riscul
unor sancþiuni administrative. Însã “nu existã
indicii cã doamna Hillary Clinton ar fi trimis
intenþionat sau ar fi primit informaþii clasifi-
cate. Poziþia noastrã este cã niciun procuror
rezonabil nu ar formula acuzaþii în acest
caz”, a subliniat James Comey. Hillary Clin-
ton este favoritã sã reprezinte Partidul De-
mocrat în scrutinul prezidenþial din Statele
Unite. Blocarea accesului la informaþii clasi-
ficate riscã sã atragã efecte asupra statutu-
lui sãu de candidat. Hillary Clinton a fãcut
obiectul unor critici intense pentru cã ar fi
utilizat mailul personal în timp ce ocupa
funcþia de secretar de Stat. Ea a fost audiatã
de agenþi FBI acum câteva zile. Anchetatorii
au verificat 30.000 de emailuri ºi au inter-
vievat zeci de persoane în cadrul anchetei.

Consiliul NATO-Rusia se va reuni pe data de 13 iulie,
la doar câteva zile dupã summitul NATO

tor de risc la adresa
pãcii în Europa Centra-
lã. “Accentul se va
pune în principal pe
securitatea militarã în
urma deciziilor care
urmeazã sã fie luate la
summitul NATO de la
Varºovia”, a declarat
ambasadorul rus Ale-
xander Grushko.
“Sperãm cã vom avea
parte de un dialog sin-
cer ºi serios asupra
problemelor legate de
intensificarea activitã-
þilor NATO în zonele de la frontiera cu
Rusia ºi impactul acestora asupra securi-
tãþii ºi stabilitãþii în Europa”, a adãugat ofi-
cialul rus. La rândul sãu, secretarul gene-
ral al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat
cã “Discuþiile se vor axa pe criza din
Ucraina, precum ºi pe necesitatea de a

pune în aplicare, în totalitate, prevederile
Acordului de la Minsk”. “Vom studia, de
asemenea, ºi activitãþile militare, cu un
accent deosebit pe transparenþã ºi redu-
cerea riscurilor, precum ºi situaþia de se-
curitate din Afganistan”, a mai spus ofi-
cialul NATO.
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Profet indiscutabil al mai tuturor dezas-
trelor ºi aporiilor prin care defunctul secol
al XX-lea a marcat sfârºitul modernitãþii ºi
a facilitat trecerea la postmodernitate, în
ciuda interesului fãrã precedent pe care l-
au stârnit opera ºi destinul sãu, Friedrich
Nietzsche a continuat sã sfideze curiozita-
tea multor exegeþi, fie ei filosofi de profe-
sie, psihologi ori psihanaliºti, literaþi ori so-
ciologi. ªi oricând de paradoxal ar pãrea,
dacã exegeza operei a atins dimensiunea
unei întregi biblioteci, biografia acestui so-
litar gânditor conservã încã destule locuri
obscure continuând sã potenþeze nu puþi-
nele controverse iscate în jurul sãu încã

din timpul straniei sale existenþe.
Un cercetãtor italian, Massimo Fini,

aparþinând generaþiei de intelectuali
afirmaþi la începutul anilor ’60 atunci
când, în Italia ºi în Europa, a explodat
ceea ce s-a numit «cazul Nietzsche»,
a scris ºi publicat, anul acesta, o bio-
grafie a filosofului, cu titlul Nietzsche,
apãrutã la prestigioasa editurã vene-
þianã Marsilio. Fini a parcurs mai bine
de patru decenii lecturând ºi scriind
despre Nietzsche, îndeosebi în pagi-
nile unor publicaþii, printre care «L’Eu-
ropeo», fiind, totodatã, autorul unei
lucrãri de referinþã, „La ragione ave-
va torto?” («Se înºelase raþiunea?»),
apãrutã în 1985.

Printre cele mai evidente merite ale
acestei ultime biografii semnate de
Massimo Fini recenzenþii au semna-
lat stilul cursiv, “jurnalistic”, ce face

lectura fluentã ºi captivantã. Punctul de ple-
care al acestui demers pare sã-l constituie
celebra lucrare a lui Janz, „Viaþa lui Nietz-
sche”, în trei volume, care, aºa cum se ºtie,
e mai mult o bogatã culegere de materiale
documentare decât o biografie. Tocmai va-
lorificând multe din aceste materiale, dar
ºi propriile investigaþii avansate pe teren
(biograful italian a cercetat aproape întrea-
ga “geografie” a existenþei nietzscheene,
începând cu Röcken, mica localitate în care
s-a nãscut filosoful), Fini contureazã un
traiect existenþial documentat, reconstituind
un destin singular, marcat de boli, de scan-
daluri, de solitudine, de misoginism, de re-

laþii încã ambigue ºi azi cu propria sorã, de
“divorþuri” scandaloase (cu Wagner, în or-
dine spiritualã, cu faimoasa Lou Salomé,
în plan sentimental).

Portretul ce se împlineºte la capãtul
acestui demers decantat cu întregul arse-
nal al jurnalistului ce ºtie sã se lase “mani-
pulat” doar de adevãrurile documentate
pare un “jurnal de bord” al unui destin ati-
pic, un personaj concurând ficþiunea dos-
toievskianã.

Astfel, boala misterioasã, miopia aproa-
pe de orbire, statura de scund ºi gras, mai
curând de bondoc, lipsit de agilitate, neno-
rocos în viaþa eroticã, solitar, neînþeles de
mamã ºi de sorã, orfan de tatã la numai
cinci ani, contestat de proprii maeºtri chiar
la debutul editorial, suferind de depresiune
ºi de obsesia sinuciderii, un bãrbat anxios
care, bântuit de insomnii, abuzeazã de som-
nifere; toate acestea contribuie la institui-
rea doar a unor puþine ºi scurte perioade
de concentrare ºi de luciditate ale filoso-
fului. “Fiºa clinicã” a lui Nietzsche este
atât de alarmantã încât un medic de astãzi
nu i-ar da nici o ºansã de supravieþuire
peste limita a câtorva luni.

ªi totuºi, autorul Genealogiei morale
ºi al Consideraþiilor inactuale a reuºit sã-
ºi învingã maladiile, fizice dar mai ales pe
cele “morale” ºi “ideologice”, însã numai
pânã la punctul la care suferinþa s-a croni-
cizat, iar problema supravieþuirii a cãpãtat
o altã mizã, cea a transgresãrii onticului
prin înscrierea sa într-un orizont supra-
mundan.

Profet fãrã voie al veacului al XX-lea,
Nietzsche i-a putut intui ºi anticipa trage-
diile, pariurile, falsitãþile ºi mizele eronate,
aporiile ºi capcanele în care avea sã cadã,
cu umanitatea sa cu tot, prin confuzia va-
lorilor, subminarea interioritãþii din om, an-
tamarea unor þinte greºite, fetiºizarea raþi-
unii ºi mitizarea progresului, toate consti-
tuindu-se, apoi, în tot atâtea atribute tari
ale postmodernitãþii cãreia filosoful i-a pu-
tut desemna, în literã ºi în spirit, aproape
toate manifestãrile ºi consecinþele de care
noi încã ne mai minunãm în descoperirea
lor, nu o datã ingenuã.

Nietzsche sau despreNietzsche sau despreNietzsche sau despreNietzsche sau despreNietzsche sau despre
profeþiile involuntareprofeþiile involuntareprofeþiile involuntareprofeþiile involuntareprofeþiile involuntare

Conform proiectului iniþial, s-a
mers pe încurajarea pãrinþilor în a-
ºi aduce copiii în învãþãmântul
preºcolar, cu o contribuþie financia-
rã (un bon valoric de 50 de  lei/lu-

Astãzi, va avea loc ultima zi
de susþinere a Bacalaureatului,
vorbind de proba scrisã, la ma-
teriile la alegere. „Putem vorbi de
un total de 4.201 de candidþi în-
scriºi la aceastã ultimã probã. La
„Geografie”, sunt 1.869 de ce-
reri , pentru „Biologie” au acce-
sat 661 de tineri, iar pe „Logicã”
au mers 625 de adolescenþi. Spre
„Fizicã” , ºi-au arãtat opþiunile

La Dolj, o secþieLa Dolj, o secþieLa Dolj, o secþieLa Dolj, o secþieLa Dolj, o secþie
a „Caravanei” pentru copiia „Caravanei” pentru copiia „Caravanei” pentru copiia „Caravanei” pentru copiia „Caravanei” pentru copii

În judeþul Dolj, va fi unul dintre cele 12
Centre Naþionale, în care va ajunge „Cara-
vana de varã – Fiecare copil în grãdiniþã ”,
un proiect prin care se doreºte aducerea la
grãdiniþã a fiecãrui minor, în conformita-

te cu prevederile legale. Programul este
accesat de Asociaþia „OvidiuRo”, în parte-
neruat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, Consiliul Judeþean Dolj, DGASPC
Dolj, DSP Dolj, autoritãþi locale .

nar, dar cu obligativitatea prezenþei
zilnice a minorului la cursuri). Ini-
þiativa a avut succes ºi a fost ºi parte
de lege, în sensul în care s-a per-
manetizat, atât cât permite metodo-

logia, ºi s-a ajuns la un procent des-
tul de mare al copiilor implementaþi
în proiect. Dupã patru luni de apli-
care a legislaþiei, aproximativ 65.000
de copii, provenind din familii de-
favorizate, la nivel naþional, au fost
înscriºi în program , 58% dintre ei,
cu prezenþã zilnicã, promind tiche-
tele valorice. Primul efect, ºi cel mai
important, a fost cel prin care s-a
observat o creºtere a frecvenþei la
cursuri. „Caravana” care va porni
la drum îºi propune susþinerea echi-
pelor locale (asistenþi sociali, pro-
fesori, mediatori ºcolari, etc. ) în
identificarea copiilor cu vârsta în-
tre 3-6 ani, încã neînscriºi în învã-
þãmântul preºcolar, la care se adau-
gã ºi informarea pãrinþilor. La fi-
nele acestei veri, iniþiatorii vor se-
lecta comunitãþile eligibile pentru
educaþia minorilor ºi se va merge
pe încdarea în învãþãmântul pre-
timpuriu al tuturor copiilor din
zone cu potenþial de risc al aban-
donului ºcolar.

CRISTI PÃTRU

Peste 4.000 de tineriPeste 4.000 de tineriPeste 4.000 de tineriPeste 4.000 de tineriPeste 4.000 de tineri
vin la ultima probã de BACvin la ultima probã de BACvin la ultima probã de BACvin la ultima probã de BACvin la ultima probã de BAC

Astãzi, 8 iulie, va fi organizatã ultima probã a Bacalaurea-
tului, cea la alegere, unde candidaþii sunt obligaþi sã parcurgã
subiectele de examinare. Sunt zece discipline de concurs, cele

care sunt  de atins.

147 de tineri, pe „Informaticã”
fiind 292 de copii, la care se
adaugã alte discipline (11 la „Fi-
lozofie”, 25 la „Economie”, 661
la „Biologie”, 82 la „Chimie”,
etc.). Suntem pregãtiþi din toate
punctele de vedere”, a menþionat
prof.  Nicoleta Liþoiu, purtãtor
de cuvânt al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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La taifas cu artiºtii Sergiu Corbu Boldor ºi Igor AntoniucLa taifas cu artiºtii Sergiu Corbu Boldor ºi Igor AntoniucLa taifas cu artiºtii Sergiu Corbu Boldor ºi Igor AntoniucLa taifas cu artiºtii Sergiu Corbu Boldor ºi Igor AntoniucLa taifas cu artiºtii Sergiu Corbu Boldor ºi Igor Antoniuc

«Proiectul „2 fire 2 paie”, aºa cum afir-
mã artiºtii, este un proiect unic, flexibil ºi
acustic ce îmbinã rãdãcinile tradiþionale ro-
mâneºti, ºi nu numai, cu sonoritãþile ºi stilu-
rile lor personale. Prin felul de a fi al artiºti-
lor, prin repertoriul ales ºi prin reacþiile ce-
lor care vor fi prezenþi la eveniment, organi-
zatorii îºi propun sã lege un dialog între spec-
tatori, artiºti, sunet, autohton, spaþiu, emoþii
manifestate», precizeazã organizatorii într-
un comunicat de presã.

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” va organiza vineri, 15 iulie, de la ora
19.00, în grãdinã la Social Club Facebar (strada „Traian Demetrescu” nr. 8), o
nouã întâlnire din cadrul proiectului „Taifasuri Rânduite Artistic Despre Emoþii
Manifestate (TRADEM)”. Invitaþi la taifas sunt artiºtii de la „2 fire 2 paie”,
Sergiu Corbu Boldor ºi Igor Antoniuc, care vor veni în faþa craiovenilor cu ceea
ce publicul din þarã a apreciat a fi un „folclor sfâºietor”. Intrarea va fi liberã.

Basarab Nicolescu (n. 25 martie
1942, Ploieºti) a fost oaspete al biblio-
tecii doljene în urmã cu doi ani, pe 7
iulie 2014, când a susþinut aici confe-
rinþa intitulatã „De la Cosmologia Jo-
cului secund la transdisciplinaritate”.
Cunoscutul om de ºtiinþã ºi ambasa-
dor cultural al României peste hotare
aºeazã acum pe rafturile instituþiei nu
numai „lucrãri extrem de rare, biblio-
file, numerotate ºi cu dedicaþii”, ci ºi
„afiºe ºi programe de teatru, concerte
ºi expoziþii, reviste, scrisori autogra-
fe, fotografii, documente”, cea mai
mare parte a acestora acoperind acti-
vitatea exilului românesc din Paris.

Basarab Nicolescu este fizician teo-
retician onorific la Centre National de

Acad. Basarab NicolescuAcad. Basarab NicolescuAcad. Basarab NicolescuAcad. Basarab NicolescuAcad. Basarab Nicolescu
doneazã Bibliotecii Judeþene o mie de volumedoneazã Bibliotecii Judeþene o mie de volumedoneazã Bibliotecii Judeþene o mie de volumedoneazã Bibliotecii Judeþene o mie de volumedoneazã Bibliotecii Judeþene o mie de volume

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” îºi îm-
bogãþeºte colecþiile de carte cu o mie de volume, graþie unei
valoroase donaþii fãcute de academicianul Basarab Nicoles-
cu. Completatã de cunoscutul om de ºtiinþã de-a lungul a
mai bine de 50 de ani, donaþia va fi pusã la dispoziþia cititori-
lor craioveni în luna octombrie a.c.

la Recherche Scientifique (CNRS),
Franþa, ºi profesor la Universitatea
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. Este
membru de onoare al Academiei Ro-
mane, din 1987 preºedinte-fondator al
Centrului International de Cercetãri ºi
Studii Transdisciplinare (CIRET), mem-
bru al Comitetului Director al Fundaþiei
Naþionale pentru ªtiinþã ºi Artã.

Colecþia donatã de domnia sa se
alãturã altor douã, de asemenea foar-
te valoroase, pe care Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” le-
a primit în anul 2013. Atunci, „biblio-
tecile personale ale academicienilor
Dan Berindei ºi Dinu C. Giurescu au
intrat într-un fericit proces de trans-
fer” cãtre instituþie.

 „Convinºi cã la Craiova cele douã
colecþii de carte vor fi conservate în
bune condiþii ºi valorificate la adevã-
ratul potenþial de toþi cei care se aplea-
cã asupra istoriei, diplomaþiei sau rela-
þiilor internaþionale, cei doi academi-
cieni români, Dan Berindei ºi Dinu
C. Giurescu, ne-au îmbogãþit cu un
fond de carte care depãºeºte 50 de
mii de unitãþi. Constând în cãrþi ºi
materiale de istorie, manuscrise ºi lu-
crãri în ediþii limitate, piese de mobi-
lier ºi tablouri, cele douã colecþii au
sporit în mod fericit fondul de carte
al bibliotecii noastre ºi ne-au adus re-
numele de important depozitar al va-
lorilor istorice”, spun reprezentanþii
bibliotecii.

Bogdan Bobin a studiat la Universitatea
de Arhitecturã ºi Urbanism „Ion Mincu” din
Bucureºti, dar nu a profesat decât o scurtã
perioadã dupã absolvire. S-a apropiat apoi
de picturã, influenþat fiind ºi de mama sa,
de formaþie inginer, însã cu un deosebit ta-
lent artistic, pe care mãrturiseºte cã îl moº-
teneºte. Cu mama sa face ºi azi muncã de
echipã, rezultatul fiind nu numai aprecierea
publicului, ci ºi câteva expoziþii deschise în
Craiova, Calafat ºi în alte oraºe.

La Galeria „Vollard” a Casei de Culturã
„Traian Demetrescu” revine dupã numai un
an, la jumãtatea lunii iunie 2015 prezentând
aici o expoziþie intitulatã tot „Manufactura
de culoare”. Acum, ca ºi atunci, aduce în
faþa publicului lucrãri pline de originalitate ºi
culoare, unele dintre ele realizate pe supor-
turi inedite, constituind veritabile obiecte de
artã ambientalã, dupã cum remarca ºi gazda

Lucrãri de graficã, sculpturi în lemn, tiugi de diverse
mãrimi într-un colorit vesel, cuiere pictate, cu forme va-
riate… Pe scurt, „Manufactura de culoare” – expoziþia ar-
tistului plastic Bogdan Bobin, din Calafat, pe care o puteþi
vizita la Galeria „Vollard” a Casei de Culturã „Traian De-
metrescu” din Craiova. Ornamentale sau funcþionale, lu-
crãrile sunt realizate de expozant în colaborare cu mama
sa, Mariana Bobin, prin cromaticã ºi motivele decorative
unele apropiindu-se de arta tradiþionalã, altele de cea abs-
tractã. Expoziþia este una cu vânzare ºi cu intrare liberã ºi
mai rãmâne deschisã pânã pe data de 13 iulie a.c.

vernisajului din 22 iunie a.c. „Cred cã mare-
le merit al artistului este cã reuºeºte sã adu-
cã, odatã cu realizarea acestor lucrãri, bu-
curie, luminã ºi curãþenie încãperilor în care
ele se regãsesc”, a apreciat Mihai Cornel
Ungureanu, referent în cadrul instituþiei.

«„Manufactura de culoare” este o temã
mai veche, abordatã în urmã cu câþiva ani,
pe care o continui. O perioadã, dupã facul-
tate, am ºi sculptat. De formaþie fiind arhi-
tect, am avut avantajul unui desen exact,
tehnic, precis. Iar de vreo patru-cinci ani
experimentez ºi culoarea. A fost o vreme în
care am pictat foarte mult ºi încet-încet cu-
loarea s-a extins ºi în celelalte zone, chiar ºi
în cea a funcþionalului. Cuierele pictate se
apropie, de exemplu, de tradiþional, iar din
zona funcþionalului ele duc spre cea a deco-
rativului, a artei. La un moment dat, nu m-
am mai stãpânit ºi am experimentat culoa-
rea pictând inclusiv scaune, mese, pereþi,
tavane!», povesteºte Bogdan Bobin.

Portretelor ºi lucrãrilor de graficã în to-
nuri tari, cu forme abstracte – exprimãri
ale trãirilor interioare dintr-o anumitã pe-

rioadã a creaþiei –, ca ºi sculpturilor reali-
zate în lemn de plop, artistul le alãturã o
sumedenie de tiugi, pe care culorile vii
aleargã în voie. Cultivã personal dovlecii,
în grãdina de la Calafat, ºi ºtie cum sã îi
pregãteascã pentru a deveni un suport pe
cât de inedit, pe atât de potrivit pentru ex-
primarea sa artisticã. „În tiugi… e vorba
de multã inovaþie!”, afirmã artistul, serios
chestionat la vernisaj în legãturã cu moda-
litatea de realizare a picturii pe suprafaþa
acestora ºi tipul de culori folosit.

Bogdan Bobin îºi situeazã creaþia „între
funcþional ºi decorativ” ºi recunoaºte cã
îºi cautã încã în artã zona care îl repre-
zintã. „Existã perioade în abordarea artis-
ticã. Lucrezi pânã când ajungi la o oare-
care definire a stilului, dupã care treci mai
departe. Practic, începe o nouã înþelege-
re…”, spune artistul calafetean. Îi puteþi
vedea ºi cumpãra lucrãrile la Galeria „Vol-
lard” – spaþiu mereu primitor ºi deschis
ideilor ºi manifestãrilor artei în diversele
ei forme.

Calitatea show-ului este recomandatã de
activitatea impresionantã a artiºtilor, care au
experienþã în foarte multe genuri muzicale
(rock, pop, folclor, muzicã clasicã etc.) ºi
activeazã ºi colaboreazã cu trupe ca Phoe-
nix, Taxi, Celelalte Cuvinte, Dirty Shirt, Ad
Hoc, Partizan, Lexem, El Negro, Flavius
Hosu º.a.

Proiectul „Taifasuri Rânduite Artistic De-
spre Emoþii Manifestate (TRADEM)” a fost
iniþiat cu scopul de a promova relaþia dintre

cunoaºtere, raþiune ºi emoþii manifestate prin
dialogul cultural-artistic dintre specialiºti în
diferite domenii ºi publicul larg. Întâlnirile
au loc lunar, pânã în prezent în fotoliul invi-
taþilor aºezându-se Cezar Stanciu – doctor
în istorie, publicist ºi profesor în cadrul
Universitãþii Valahia din Târgoviºte; Elena Lo-
trean (Sibiu); acad. Basarab Nicolescu; ma-
tematicianul Gabriel Prãjiturã – profesor în
SUA; Cristian China Birta – antreprenor, con-
sultant ºi blogger la Kooperativa.ro; Horia
Stoicanu – compozitor, textier, critic muzi-
cal, solist vocal ºi instrumentist (chitarã);
Vladimir Panã – fiul scriitorului Saºa Panã;
psihiatrul Augustin Cupºa; scriitorii Flo-
rin Pîtea ºi Vasile Ernu; poeta sibianã Teo-
dora Coman º.a.
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de culoare a artistului Bogdan Bobinde culoare a artistului Bogdan Bobinde culoare a artistului Bogdan Bobinde culoare a artistului Bogdan Bobinde culoare a artistului Bogdan Bobin
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de culoare a artistului Bogdan Bobinde culoare a artistului Bogdan Bobinde culoare a artistului Bogdan Bobinde culoare a artistului Bogdan Bobinde culoare a artistului Bogdan Bobin
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de culoare a artistului Bogdan Bobinde culoare a artistului Bogdan Bobinde culoare a artistului Bogdan Bobinde culoare a artistului Bogdan Bobinde culoare a artistului Bogdan Bobin
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de culoare a artistului Bogdan Bobinde culoare a artistului Bogdan Bobinde culoare a artistului Bogdan Bobinde culoare a artistului Bogdan Bobinde culoare a artistului Bogdan Bobin
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SÂMBÃTÃ - 9 iulie

07:00 Preþuieºte viaþa!
07:45 Vorbeºte corect!
07:55 Jocurile Olimpice Rio

2016
08:00 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Zon@
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:10 O datã’n viaþã
12:25 Jocurile Olimpice Rio

2016
12:35 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Descãlecaþi în Carpaþi
15:00 Ora regelui
16:00 Olimpicii României
16:15 Francis in the Navy
1955, Comedie, Fantastic
17:40 Vorbeºte corect!
17:45 FILLER
17:50 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
20:00 Telejurnal
20:50 Olimpicii României.
20:57 Meteo
21:00 Ediþie specialã*Summit

NATO
22:10 Un detectiv cu greutate
1991, SUA, Acþiune
23:50 Olimpicii României
00:00 Jurnal Euro
00:15 Atentatul
02:15 Telejurnal

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Locuri, oameni ºi comori
08:30 Cap compas
09:00 Naturã ºi sãnãtate
09:30 Mic dejun cu un campion
10:20 Interzis, arestat, cenzurat
10:30 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
11:20 Poveºti citadine
11:30 Destine ca-n filme
12:30 Dincolo de viitor
13:00 Deportaþii
14:10 Tribul curcubeului
2008, Cehia, SUA, Comedie,

Familie
15:40 Olimpicii României
15:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Locuri, oameni ºi comori
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Jane Eyre
1996, SUA, Dramã
22:20 Stormy Monday
1988, SUA, Marea Britanie,

Crimã, Dramã, Muzical, Romantic,
Dragoste

00:10 Diamante
1997, Belgia, Acþiune, Dramã
01:00 Naturã ºi aventurã
02:00 Deportaþii

TVR 2

07:35 Filme ºi vedete
08:05 Dezastrul din San

Andreas
10:00 Bhopal: O rugãciune

pentru ploaie
11:45 Clasa bogatã
13:10 Acasã la tata
14:45 Iubire sub stele
16:10 Cel mai lung drum
18:15 Hai sã fim poliþiºti!
20:00 Mistress America
21:25 Dezastrul din San

Andreas
23:20 Poltergeist
00:55 Sãlbãticie

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Arena bucãtarilor
10:30 Stuart Little 2
2002, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie
12:00 Comoara Naþionalã:

Cartea Secretelor (R)
2007, SUA, Acþiune, Aventuri
14:30 Un an bun
2006, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
16:45 Plan de joc (R)
2007, SUA, Comedie, Familie,

Sport
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Need for Speed:

Începuturi
2014, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
00:00 Joc periculos 4
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister, Thriller
01:45 Las fierbin?i (R)
2012,  România, Comedie
02:45 Need for Speed:

Începuturi (R)
2014, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
05:15 Stuart Little 2 (R)
2002, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

ACASÃ

08:00 Puterea destinului (R)
09:15  Trandafirul negru (R)
11:30 Hasta el fin del mundo (R)
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Regina inimilor
20:00 Hasta el fin del mundo
22:00 Vise de smarald
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Regina inimilor (R)
03:15 Regina (R)
04:45 Soþ de închiriat (R)
05:45 Lecþii de viaþã

07:15 Ce se întâmplã doctore ?
07:45 La Mãruþã (R)
08:45 Insula interzisã (R)
10:00 La bloc (R)
12:15 Michael Jackson: Asta-i tot

(R)
14:45 Crimã în Greenwich (R)
16:30 La bloc
18:45 A 19-a soþie
20:30 Idiocraþie
22:15 Ospiciul
23:45 Idiocraþie (R)
01:30 Cine A.M.
06:45 Mamã pe fugã

PRO CINEMA

10:00 Chefi la cuþite

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul

meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul

meu

19:00 Observator

20:00 FanTastic Show

22:00 Poftiþi pe la noi! (R)

01:00 Insula iubirii (R)

04:00 Camera Cafe

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Pastila de râs (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de râs

09:15 Dragostepunctro

10:30 Sport, dietã ºi o vedetã

11:00 Cei 7 ani de acasã (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Se strigã darul (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

21:30 Ne vedem la tribunal

23:00 Samariteanul

2012, Canada, Crimã, Dramã,

Thriller

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:15 Asta-i România! (R)

03:45 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

10:00 Secrete de stil

10:30 Roºcovanul

1976, România, Aventuri

12:30 Cu lumea-n cap

13:00 Killer Karaoke

14:00 Focus

15:00 Apel de urgenþã (R)

16:00 Totul pentru fotbal (R)

1982, Germania, Comedie

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Trupe de elitã II

1998, SUA, Acþiune, Thriller

22:30 Mesagerul

1987, Rusia, Comedie,

Dramã, Romantic, Dragoste

00:30 Trupe de elitã II

1998, SUA, Acþiune, Thriller

02:30 Killer Karaoke (R)

03:30 Capcan TV (R)

05:00 Cireaºa de pe tort

(R)

05:45 Focus

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Highlights UEFA Euro 2016
11:30 ªtiri Sport.ro
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro

2016
16:00 ªtiri Sport.ro
17:00 Marea Þãcãnealã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Highlights UEFA Euro

2016
19:00 Fotbal UEFA Euro 2016
21:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
21:30 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 Local Kombat Craiova

"Bãtaia Maximã"
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

DUMINICÃ - 10 iulie

07:00 Teleenciclopedia
07:55 Jocurile Olimpice Rio

2016
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Descãlecaþi în Carpaþi
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:10 Seri de varã la Mamaia
18:00 Lozul cel mare
18:35 Exodul mamelor
19:30 Vorbeºte corect!
19:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
20:00 Telejurnal
21:15 Drumul spre glorie
22:35 Garantat 100%
23:30 Charlot si Fatty cheflii
1914, Comedie, Scurt metraj
23:50 Charlot, noul îngrijitor
00:00 Jurnal Euro
00:05 Repriza a treia
00:45 Seri de varã la Mamaia
02:30 Telejurnal
03:20 Exodul mamelor
04:10 Vorbeºte corect!
04:15 Universul credinþei
05:35 Tezaur folcloric
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
11:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:30 Pasiuni ºi cariere
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Filip cel bun
1975, România, Dramã
15:50 Olimpicii României
16:00 Gustul Moldovei
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Ilustrate cu flori de câmp
1975, România, Dramã
21:50 Olimpicii României
22:10 Eu când vreau sã fluier,

fluier
2010, România, Dramã, Thriller
23:50 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
00:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:50 Buzunarul cu pâine
02:30 A doua emigrare
03:00 Ferma
04:00 Gustul Moldovei
05:00 Drumul lui Leºe
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Drumul spre regãsire
09:20 Bunul Dinozaur
10:50 Mistress America
12:15 Controversata Lady W
13:45 Muntele magic
15:15 Paul, mare poliþist la mall 2
16:50 SpongeBob: Aventuri pe

uscat 3D
18:25 Aºa e viaþa
20:00 Bunul Dinozaur
21:35 Marea Neagrã
23:30 Hot Pursuit: Urmãrire

periculoasã
01:00 Warren Jeffs: Un profet

poligam

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce spun românii (R)
11:00 Un an bun (R)
2006, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
13:15 Apropo Tv
14:15 Cum ºtii dacã ai noroc?
2010, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
16:45 Minþi diabolice
1997, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal UEFA Euro 2016:
00:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
00:30 Apropo Tv (R)
01:30 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:15 Minþi diabolice (R)
1997, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
04:15 Cum ºtii dacã ai noroc?

(R)
2010, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ

08:00 Vise de smarald (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Hasta el fin del mundo (R)
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Regina inimilor
20:00 Hasta el fin del mundo
22:00 Vise de smarald
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Regina inimilor (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:00 Vorbeºte lumea

08:30 Stuart Little 2 (R)
10:00 La bloc (R)
12:15 A 19-a soþie (R)
14:00 Michael Jackson: Asta-i tot

(R)
16:30 La bloc
18:45 Renunþã, Dorothy!
20:30 Gentlemen Broncos
22:15 Bãieþii care fac istoria
00:30 Gentlemen Broncos (R)
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Paulie
1998, SUA, Aventuri, Comedie
11:00 August Rush
2007, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
13:00 Observator
13:15 Nord ºi Sud
2004, Marea Britanie, Dramã
14:15 Plasa de stele – Rãzbu-

narea vedetelor (R)
16:00 Observator
16:45 FanTastic Show (R)
19:00 Observator
20:00 Cartea Junglei
1967, SUA, Animaþie, Comedie,

Muzical
21:30 Pasiune periculoasã (R)
1998, SUA, Comedie, Dramã
00:00 Cartea Junglei (R)
1967, SUA, Animaþie, Comedie,

Muzical
01:30 August Rush (R)
2007, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
03:15 Pasiune periculoasã (R)
1998, SUA, Comedie, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
08:00 Teleshopping
08:45 Pastila de râs
09:15 Dragostepunctro
10:30 Cei 7 ani de acasã (R)
12:00 Pastila de râs
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Teleshopping
13:45 Adio, dar Te iubesc
15:30 Ne vedem la tribunal (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Se strigã darul
22:00 Ochii din umbrã (R)
23:30 Veriga sãlbaticã
2008, SUA, România, Acþiune,

SF, Thriller
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Ochii din umbrã (R)
04:00 Cei 7 ani de acasã (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:15 La TV (R)
2015, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
14:00 Focus
15:00 Focus Magazin
16:00 Dupã ea
2007, România, Dramã
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Trãdaþi în dragoste
00:30 Dupã ea (R)
2007, România, Dramã
02:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
04:00 Interviurile Cristinei

Þopescu (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Highlights UEFA Euro

2016
11:30 ªtiri Sport.ro
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro

2016
16:00 ªtiri Sport.ro
17:00 Marea Þãcãnealã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Highlights UEFA Euro

2016
19:00 Fotbal UEFA Euro 2016
21:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
21:30 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 Nãscuþi campioni Viena:

"Inamicul României"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu! S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoa-

te la licitaþie publicã în vederea
închirierii urmãtoarele spaþii si-
tuate în Craiova: - cartier Rovi-
ne, bl.A64, ap.1 - suprafaþa 48,89
mp, profil prestãri servicii; - Pia-
þa Gãrii, bl.V, parter – suprafaþa
57,79 mp, profil magazin gene-
ral; - str.Simion Barnuþiu, nr.36
– suprafaþã 73,39 mp, profil
prestãri servicii; - cartier Lãpuº,
bl.T7, parter – suprafaþã 37,00
mp, profil prestãri servicii; -
str.Lipscani nr.20, pivniþã – su-
prafaþã 94,94 mp, profil cluburi:
tip sportiv; Licitaþia va avea  loc
la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova,
situat în str.Brestei nr.129, CUI:
RO 7403230, în data de
22.07.2016, data limitã de depu-
nere a ofertelor 21.07.2016, ora
16.00. Preþul documentaþiei de
atribuire este de 176 lei, se poa-
te achiziþioana de la sediul R.A-
.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul Con-
tracte. Relaþii suplimentare la
telefon 0251.411.214;

C.N.T.E.E. “Transelectrica”
S.A., Bucureºti – Sucursala de
Transport Craiova, cu sediul în
Craiova, str. Brestei nr. 5, jud.Dolj,
scoate la concurs urmãtoarele
posturi vacante: - 1 post de “ºef
turã” (duratã nedeterminatã) la
Staþia 400 kV Porþile de Fier; - 1
post de “ajutor ºef turã” (duratã
nedeterminatã) la Staþia 220 kV
Tr. Severin Est. Relaþii suplimen-
tare se pot obþine la numãrul de
telefon 0251/307.117.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova
scoate la licitaþie publicã în
vederea închirierii urmãtoa-
rele spaþii situate în Craiova:
- str. Lipscani nr.22, pivniþã –
suprafaþã 95,00 mp, profil
prestãri servicii; - str.Mihail
Kogalniceanu nr.13, demisol
– suprafaþã 97,46 mp, profil
spaþii de depozitare: în alte
construcþii; - str. Fraþii Bu-
zeºti nr. 4A, pivniþã – supra-
faþã de 156,44 mp, profil lo-
caluri de noapte (baruri, re-
staurant, etc.); - str. Fraþii Bu-
zeºti nr.4A, pivniþã – supra-
faþã de 100,00 mp, profil lo-
caluri de noapte (baruri, re-
staurant, etc.); - str. Theodor
Aman nr. 6 – suprafaþã 29,42
mp, profil -cofetãrie, patise-
rie, gogoserie, covrigãrie; -
str. Unirii nr. 31, - suprafaþã
67,09, profil spaþii de depo-
zitare: în alte construcþii; - str.
Mihail Strejan, bl.14, sc. 2, ap.
8 – suprafaþã 49,96 mp; pro-
fil – locuinþã; Licitaþia va avea
loc la sediul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, situat în str. Brestei
nr. 129, CUI: RO 7403230, în
data de 25.07.2016, data limi-
tã de depunere a ofertelor
22.07.2016, ora 14:00. Preþul
documentaþiei de atribuire
este de 176 lei, se poatea
achiziþioana de la sediul R.A-
.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul
Contracte. Relaþii suplimen-
tare la telefon 0251.411.214;

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã în perioada imediat urmãtoare la sediul cen-
tral din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs pentru ocuparea pe duratã nedeterminatã a urmãtoare-
lor posturi contractuale de execuþie vacante din cadrul Direcþiei Baze Sportive ºi Agre-
ment Craiova, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- referent (salvamar), studii medii, treapta profesionalã II – ºapte (7) posturi;
- referent (profesor înot), studii medii, treapta profesionalã II – un post.
Conform H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, poate partici-

pa la concurs orice persoanã care îndeplineºte urmãtoarele:
I. condiþii generale:
a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
b) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciþiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe

baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
f) îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice

potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii,

contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împie-
dicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni
sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia
situaþiei în care a intervenit reabilitarea.

II. condiþii specifice:
1. pentru posturile de referent (salvamar), studii medii, treapta profesionalã II:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 1 an;
- certificat de calificare în meseria de salvamar;
- fiºã de aptitudine eliberatã de medicul de medicina muncii privind exercitarea func-

þiei de salvamar;
2. pentru postul de referent (profesor înot), studii medii, treapta profesionalã II:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 1 an;
- certificat de calificare profesor/instructor înot;
- fiºã de aptitudine eliberatã de medicul de medicina muncii privind exercitarea func-

þiei de profesor înot.
Pentru înscrierea la concurs, candidaþii vor prezenta un dosar de concurs care va

conþine urmãtoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei

publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit

legii, dupã caz;
c) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor ºi ale altor acte care atestã

efectuarea unor specializãri, precum ºi copiile documentelor care atestã îndeplinirea
condiþiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituþia publicã;

d) carnetul de muncã sau, dupã caz, adeverinþele care atestã vechimea în muncã, în
meserie ºi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraþie pe propria rãspundere cã nu are antecedente
penale care sã-l facã incompatibil cu funcþia pentru care candideazã;

f) adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu
cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului
sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul

Resurse Umane.


Familia Bercea -Florea

Georgicã anunþã, cu durere
în suflet, trecerea în nefiinþã
a celui care a fost soþ, tatã ºi
bunic, BERCEA - FLOREA
DUMITRU, în etate de 73
de ani. Corpul neânsufle-
þit se aflã depus la Capela
Bisericii Ungureni. Înhu-
marea va avea loc azi ,
08.07.2016, începând cu
ora 11.00. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!


OFERTE SERVICIU

Angajãm mecanic auto.
Telefon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste maro-
chinãrie. Telefon: 0730/
584.449; 0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi persoa-
nã fizicã independentã în
Anglia – Regiune Essex.
Cuplul lucreazã împreunã
la curãþenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de telefon
la e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cuplurile
alese vor primi pe email-ul
lor toate detaliile. Preþul dru-
mului este suportat de fie-
care, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Pentru lucrãri de zugrãveli
lavabile vopsitori la blocul
turn M7 sc. 1, Calea Bu-
cureºti nr. 8, Craiova (spa-
te Patria) invitãm la blocul
respectiv în data 14-15 iu-
lie a.c. orele 16.00- 18.00,
firmele interesate, pentru
constatãri la faþa locului ºi
apoi depunerea ulterioa-
rã oferte tehnico econo-
mice, la sediul asociaþiei
de proprietari. Telefon:
0748/239.924.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garan-
tez calitatea. Telefon: 0755/
010.296.

Fotografier, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964;
0351/416.198.

LICITAÞII
CASA DE INSOLVENTA
GMC SPRL - lichidator ju-
diciar în dosarul nr. 5582/
63/2015 privind SC BEA-
RINGS RO SRL Podari,
organizeazã licitaþie publi-
cã în vederea vânzarii ur-
mãtoarelor bunuri imobi-
le din patrimoniul societãþii
falite: Garaj auto (halã de-
pozitare) situat în Podari,
Str. Principalã, nr. 1, în su-
prafaþã de 340 mp, ºi re-
gim de înãlþime P, cu te-
ren aferent în suprafaþã
de 400 mp, preþul de por-
nire fiind de 162.630 lei.
Licitaþiile se vor desfãºu-
ra saptãmânal, în data de
25 Iulie 2016 ora 12,00
cu reluare în data de 01
August 2016, 08 August
2016 ºi 15 August 2016
la aceeaºi orã, la sediul
lichidatorului judiciar din
Craiova,  str. Unirii, nr. 36,
judeþul Dolj. Relaþii la tele-
foanele: 0251/415.330;
0745/157020.
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ANUNÞ

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul cen-
tral din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru
ocuparea urmãtoarei funcþii publice de execuþie temporar
vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional principal - Direcþia Juri-
dicã, Asistenþã de Specialitate ºi Contencios Administrativ din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc în data de 21.07.2016, ora 10:00 –
proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã po-
trivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor
publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respec-
tiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã, în domeniul ºtiinþelor inginereºti sau
în domeniul ºtiinþelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice: 5 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 8 zile de la data publi-
cãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obliga-
toriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235

interior 358, Serviciul Resurse Umane.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucu-
reºti, Dristor, 24.000
Euro. Exclus agenþii. Te-
lefon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbunã-
tãþirile. Telefon: 0745/
995.125.
Vând apartament Braz-
dã 1/4 semidecomandat,
3 camere, 2 balcoane,
îmbunãtãþit. Telefon:
0765/715.591.

CASE
VÂND vilã vis-a-vis de
Spitalul nr.1. Pretabil fir-
mã/policlinicã. Nr. de
contact: 0742/107.584.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând 2 apartamente în
vilã intrãri separate, pre-
tabil firmã sau locuinþã.
Parter 120 mp, demisol
70 mp, teren 400 mp,
zonã centralã. Telefon:
0736/ 139.179.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Te-
lefon: 0723/ 447.493.
Vând apartament în vilã
120 mp, teren 150 mp,
zonã centralã. Telefon:
0736/ 139.179.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
VÂND casã+teren, zona
Izvoru Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Vând teren intravilan car-
tier Izvorul Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

VÂND teren 1000 mp,
strada Meriºorului. Tele-
fon: 0740/177.358,
0369/439.276.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªim-
nicu de Jos la DJ – ca-
dastru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA 1300 con-
venabil, avantajos pen-
tru programul Rabla.
Telefon: 0728/272.925.
Craiova.
Vând Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Tele-
fon: 0770/333.559.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electrice;
Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Recaro;
Preþ 2700 Euro, nego-
ciabil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidrauli-
cã mase plastice, 2 bu-
telii. Telefon: 0767/
153.551.

Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se. Telefon: 0251/
427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând bicicletã copii 4-5
ani – 50 lei, televizor
Goldstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Romaneºti
convenabil, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de þea-
vã pentru centrale, cârli-
ge jgheaburi zincate. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând þiglã ELPRECO
verde – 700 buc. 1,5 lei
/ buc. Telefon: 0761/
401.270.
Telefon mobil EBODA
sigilat, cutii metalice pãs-
trare armament cartuºe,
piese  Dacia noi, piei bo-
vinã ºi oaie argãsite- vop-
site, încãlþãminte piele
militare, combinã muzi-
calã Stereo 205, calcu-
lator instruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0774/801.619; 0351/
410.383.
Vând cuier mare. Tele-
fon: 0742/884.839.
Vând în Iºalniþa: pompã
de udat grãdina Kama,
4 bare cornier 70 cm
lungi de 2,80 m 1 leu/
kg, douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã electri-
cã Einºel cu lanþ rezervã
- 220 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând bicicletã damã sau
bãrbaþi, butelii turist. Te-
lefon: 0761/676.223.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.

DIVERSE
Ofer saltea 2x1,20 stare
excepþionalã. Telefon:
0723/535.544
ÎNCHIRIERI OFERTE

APARTAMENT 3 came-
re, supermodern, mobi-
lat ºi utilat, zona Liceului
Energetic. Telefon: 0740/
991.323.
Primesc în gazdã o tâ-
nãrã salariatã cu posibili-
tate de platã a utilitãþilor.
Telefon: 0726/497.404.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut depanator maºinã
de scris. Telefon: 0251/
415.586.

CONDOLEANÞE
Colegii de serviciu
sunt alãturi de fami-
lia Bercea - Florea
Georgicã în aceste
clipe grele, pricinuite
de trecerea la cele
veºnice a tatãlui,
BERCEA – FLOREA
DUMITRU. Sincere
condoleanþe! Dum-
nezeu sã-l ierte ºi sã-
l odihneascã în pace!
Corpul Medical Cra-
iova a mai pierdut un
soldat destoinic,
cinstit dr. BRÃNEÞ
FLORIN specialist gi-
necolog la Spitalul
Nr. 2 Craiova. Since-
re condoleanþe fami-
liei îndoliate ºi Dum-
nezeu sã-l odihneas-
cã în cele mai fru-
moase locuri. Prof.
dr. Corneliu Sabetay.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 8 iulie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Data comunicatului: 08.07.2016

Comunicat de presa

Asociaþia “Mereu pentru Europa”, prin proiectul  “Plan de mana-
gement ºi rãspîndirea informatiilor despre aria Ciuperceni -
Desa”, proiect Co-finantat prin FEDER in cadrul PROGRA-
MUL OPERATIONAL SECTORIAL “MEDIU” 2007-2013, Axa
pioritara 4 Implementarea sistemelor adecvate de management
pentru protecþia naturii, Domeniu major de intervenþie - Dez-
voltarea infrastructurii ºi a planurilor de management pentru
protejarea biodiversitãþii ºi reþelei Natura 2000, anunta:

- In data de 30.06.2016, a fost emis ORDINUL 12481 privind
aprobarea Planului de Management si a Regulamentului ariilor natural
protejate Ciuperceni-Desa: ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA
0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare, 2.392 Ciuperceni-Desa, 2.398 Balta
Lata, 2.397 Balta Neagra.

- In data de 31.07.2016, se finalizeaza proiectul “Plan de mana-
gement ºi rãspîndirea informatiilor despre aria Ciuperceni -
Desa”, proiect Co-finantat prin FEDER in cadrul PROGRA-
MUL OPERATIONAL SECTORIAL “MEDIU” 2007-2013, Axa
pioritara 4 Implementarea sistemelor adecvate de management
pentru protecþia naturii, Domeniul major de intervenþie - Dez-
voltarea infrastructurii ºi a planurilor de management pentru
protejarea biodiversitãþii ºi reþelei Natura 2000, proiect ce si-a
atins toti indicatorii propusi.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia
oficiala a U.E. sau a Guvernului Romaniei.

Proiect cofinanþat din Fondul European de Dezvoltare
Regionalã.

Date de contact:
Cojocaru Irina - Manager proiect

0351 176824 / www.mpe.ro
R O M Â N I A
JUDEÞUL DOLJ
 PRIMÃRIA MALU MARE
Tel. 0251 446145, primariamalumare@yahoo.com

ANUNÞ

Data anunþului: 30.06.2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind ame-
najarea teritoriului ’i urbanismului cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare, a Ordinului 2701/2010, a Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planuri-
lor de urbanism ’i amenajare a teritoriului din competenþa de
avizare ’i aprobare a Consiliului local Malu Mare, judeþul Dolj
aprobat prin HCL 07/2016, supunem:

INTENTIE DE ELABORARE
PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MALU

MARE, JUDEÞUL DOLJ (REACTUALIZARE),

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVA-
TII ªI PROPUNERI.

Observaþiile ºi propunerile se pot adresa în scris la se-
diul Primãriei Malu Mare, telefon/ fax 0251 446145, e-mail
primariamalumare@yahoo.com.

ANUNÞ

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul cen-
tral din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs pentru ocuparea pe duratã
nedeterminatã a postului contractual de conducere vacant de
director din cadrul Direcþiei Baze Sportive ºi Agrement Cra-
iova, din aparatul de specialitate al primarului municipiului
Craiova:

a) studii de specialitate: studii universitare de licenþã absol-
vite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului: minimum 3 ani;

c) disponibilitate pentru program prelungit.
Concursul se organizeazã în trei etape:
- prima etapã - în perioada 22 - 25.07.2016 - selecþia dosa-

relor;
- a doua etapã - în data de 01.08.2016 - proba scrisã;
- a treia etapã - proba de interviu se va stabili conform art.

24 alin. 5 ºi alin. 6 din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 286/
2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau tempo-
rar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din
fonduri publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Criteriile generale ºi specifice, documentele necesare, pre-
cum ºi bibliografia sunt afiºate la sediul instituþiei.

Dosarele de înscriere se vor depune pânã cel târziu în data de
21.07.2016, ora 16.30, la sediul Primãriei Municipiului Cra-
iova din str. A. I. Cuza, nr. 7.

Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235
interior 358, Serviciul Resurse Umane.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Naþionala Portugaliei a obþi-
nut, miercuri searã, prima vic-
torie în 90 de minute la acest
Euro, în compania mega-surpri-
zei Þara Galilor, ºi, dupã 12 ani,
va disputa o nouã finalã conti-
nentalã. Ca ºi starul sãu, Cris-
tiano Ronaldo.

Parteneri în atacul fulminant al
Realului, Ronaldo ºi Bale s-au
aflat pentru întâia oarã faþã în
faþã la “naþionalã”. Britanicul ar
fi dat orice sã-l aibã alãturi pe
Ramsey, dar locotenentul sãu, cu
4 pase decisive ºi un gol în Fran-
þa, se vedea nevoit sã urmãreas-
cã meciul din tribunã. Suspendat,
ca ºi Davies. Totuºi, o veste bunã
ºi pentru Bale. Scãpase de celã-
lalt coleg de la Madrid, Pepe –
accidentat. Stoperul iberic a in-
sistat sã joace. N-a putut.

Portughezii, a 5-a oarã în se-
mifinalele CE în 7 participãri, au
avut un moment fierbinte în ca-
reul advers, în minutul 10. Min-
gea centratã de Nani se îndrepta
spre Ronaldo, dar cãpitanul a fost
prins de gât agresiv în careul mic
de Collins, fundaºul insular cu
alurã de rugbyst. Nu s-a dat ni-
mic! Arbitrul suedez Eriksson era
departe de fazã.

Aceasta a fost una dintre ra-
rele situaþii periculoase din pri-
ma reprizã. Una slabã, fãrã ritm,
fãrã accelerãri ºi cu un singur ºut
pe poartã. Al lui Bale (23), scã-
pat pe contraatac ºi încercând o
rachetã de la 30 de metri. Prinsã
însã de Rui Patricio.

Dupã reluare, mai exact la
cinci munte, Cristiano s-a înãlþat
ireal de lângã Chester, dupã un
corner executat de Raphael Gu-
errero, ºi ce loviturã de cap: 1-0
(50). N-a fost decât începutul,
lusitanii se lansaserã. ªut Ronal-
do, deviat de Nani: 2-0. În doar
trei minute, prima semifinalã era
decisã. Pânã la final, deºi brita-
nicii au încercat sã revinã în joc,
cu preponderenþã prin Bale (de
departe nr. 1 de la britanici), tot

DIGI SPORT 2

12:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Marii
Britanii, la Silverstone: sesiune de antrenamente /
15:00 – TENIS – Turneul de la Wimbledon, în Ra-
gatul Unit, la Londra: ziua a 12-a.

DIGI SPORT 3

16:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Marii
Britanii, la Silverstone: sesiune de antrenamente.

DOLCE SPORT 1

12:00, 16:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al

CAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONATUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPEEEEEAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-A

Cartonaºe galbene: Bruno Alves (71), Ronaldo (72) / Allen (8),
Chester (62), Bale (88).

Arbitru: Jonas Eriksson (Suedia).

Portugalia 2-0 Þara Galilor
Stadion: “Parc Olympique Lyonnais” – Lyon,

spectatori: 55.679.
Au marcat: Ronaldo (50), Nani (53).

Rui Patrício – Cédric Soares, Jose
Fonte, Bruno Alves, Raphael Guer-
reiro – Danilo – Renato Sanches
(Andre Gomes 74), Adrien Silva
(Joao Moutinho 79), João Mário –
Nani (Quaresma 86), Ronaldo. Se-
lecþioner: Fernando Santos.

Hennessey – Gunter, Collins
(J. Williams 66), A. Williams,
Chester, Taylor – Allen, Ledley
(Vokes 58), King – Robson-Kanu
(Church 63), Bale. Selecþioner:
Chris Coleman.

Având în Ronaldo omul meciului,

Portugalia pune capãt minunatei poveºtiPortugalia pune capãt minunatei poveºtiPortugalia pune capãt minunatei poveºtiPortugalia pune capãt minunatei poveºtiPortugalia pune capãt minunatei poveºti
galeze ºi va lupta cu trofeul pe masãgaleze ºi va lupta cu trofeul pe masãgaleze ºi va lupta cu trofeul pe masãgaleze ºi va lupta cu trofeul pe masãgaleze ºi va lupta cu trofeul pe masã

Cealaltã finalistã s-a decis, asearã, din super-încleºtarea Germania – Franþa

portughezii au fost mai pericu-
loºi, irosindind bune oportunitãþi
prin Joao Mario, Danilo ºi ace-
laºi Ronaldo, desemnat ºi omul
meciului.

Aºadar, cum am notat deja,
Portugalia, cu Ronaldo unicul
“supravieþuitor”, va juca dumini-
cã o nouã finalã de Euro, dupã
cea din 2004, când, acasã, la Li-
sabona, a pierdut uluitor, scor 0-
1, în faþa Greciei.

CR7: “Sper ca dupã
finalã sã plâng
de fericire.”
Ce record a egalat
starul lusitan

La finalul meciului cu Þara Ga-
lilor, Cristiano Ronaldo a declarat
cã dupã finalã sperã sã plângã de
fericire. “Este ceva ce am visat de
la început ºi ºtiam cã va fi un drum
lung. Am luptat ºi am trecut printr-
o fazã dificilã, dar mai bine sã în-
cepem prost ºi sã terminãm bine.
Aceºti jucãtori, antrenorul ºi staff-
ul tehnic meritã trofeul, dar încã
nu am câºtigat nimic. Este un vis
sã fim aici. Sper ca dupã finalã sã
plâng de fericire. Mereu am visat
sã câºtig un trofeu cu Portugalia”,
a spus Cristiano Ronaldo.

Pe de altã parte, prin reuºita din
minutul 50, a 3-a la acest turneu
final, Ronaldo l-a egalat pe Michel
Platini în fruntea ierarhiei marca-
torilor de la Euro, cu 9 goluri. Pla-
tini însã a reuºit toate golurile la
acelaºi turneu final, în 1984, ediþie
organizatã ºi câºtigatã de þara sa,
Franþa. Precedentele reuºite pen-
tru Ronaldo au fost în 2004 – douã
goluri, încã unul la Euro 2008 ºi
alte trei la Euro 2012.

Bale: “Nu ne
reproºãm nimic,
ne întoarcem acasã
cu capul sus”

Din tabãra învinºilor, vedeta
Gareth Bale a vorbit despre per-

formanþa reuºitã de naþionala sa
ºi despre Cristiano Ronaldo, co-
legul sãu de la Real Madrid.

“Portughezi i  s -au apãrat
foarte bine ºi ne-a limitat opþi-
unile ofensive. Nu avem nimic
sã ne reproºãm. Suntem o naþi-
une mândrã ºi suntem mândri
de ce am realizat. Sigur cã ne-
ar fi plãcut sã fim în finalã, dar
nu s-a putut.

Cristiano Ronaldo este un

marcator înnãscut ºi a arãtat-o
din nou. Suntem dezamãgiþi, dar
ne vom ridica. Nimeni nu se aº-
tepta sã ajungem aºa departe.
Vom lupta în continuare. Mer-
gem acasã cu capul sus”, a afir-
mat Bale,  potr ivi t  s i te-ului
UEFA.

Momentul aºteptat
de toatã lumea

Suporterii celor douã repre-

zentat ive au aºteptat ,  dupã
meci, momentul întâlnirii din-
tre Cristiano Ronaldo ºi Gareth
Bale.

Portughezul l-a consolat pe
colegul sãu, dupã ce l-a elimi-
nat de la turneul final. Cei doi
au petrecut câteva momente
vorbind ºi s-au îmbrãþiºat.

Acesta a fost al ºaselea meci
direct dintre cei doi (primul la
nivel de naþionale), Ronaldo

câºtigând 5 dintre ele, iar
ce lã la l t  încheindu-se  la
egalitate.

Mesajul
jucãtorilor galezi
pentru fani

Dupã meci, jucãtorii ga-
lezi s-au dus în dreptul ga-
leriei ºi ºi-au aplaudat fanii.
Fotbaliºtii au þinut sã le
mulþumeascã suporterilor
pentru sprijinul acordat ºi
au purtat tricori speciale.

Bale ºi colegii sãi au avut
tricouri pe care scria “Mul-
þumim”, atât în limba gale-
zã, cât ºi în limba francezã.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Marii Britanii, la Silverstone: sesiune de antrenamente.

EUROSPORT 1

13:30 – ATLETISM – Campionatul European, în
Olanda, la Amsterdam: ziua a 3-a / 15:30  – CI-
CLISM – Turul Franþei: etapa a 7-a (L’Isle-Jour-
dain – Lac de Payolle) / 19:00 – ATLETISM – CE,
la Amsterdam.

EUROSPORT 2

15:00 – ATLETISM – Campionatul European, în
Olanda, la Amsterdam: ziua a 3-a.
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Antrenorul Gigi Mulþescu s-a
lãmurit în privinþa valorii lotului,
dupã o lunã de când îi antrenea-
zã pe jucãtorii Universitãþii
Craiova. Tehnicianul spune cã
existã calitate, dar nu este
suificientã concurenþã pe
posturi, însã a fost convins sã
mai aºtepte întãririle, dacã
acesta vor însemna jucãtori de
certã valoare. „Smurd” le
promite fanilor craioveni cã vor
vedea o echipã ofensivã a
Craiovei ºi vor veni de plãcere
la meciurile de pe „Extensiv”. 
„Fanii sã se aºtepte cã echipa
va avea un spirit ofensiv, va
aborda pe atac, vom avea multe
ocazii de gol, vom aduce mult
mingea în faþa porþii adverse.
Vom face presing în jumãtatea
adversã, iar una peste alta, vor
vedea un joc agreabil. Aºa cã

Aºa cum Cuvântul Libertãþii anunþa cu aproape douã sãptãmâni în
urmã, Gheorghiþã Geolgãu este noul manager al Departamentului de Scou-
ting din cadrul Federaþiei Române de Fotbal. El a preluat funcþia de la
Auricã Þicleanu, coechipierul sãu din Craiova Maxima. Geolgãu a con-
dus mai bine de un an departamentul de scouting al ªtiinþei, timp în care
a descoperit ºi a adus la echipã mai mulþi tineri de perspectivã, printre
care ºi Andrei Ivan, adus de la Sporting Piteºti. „Scoutingul este un do-
meniu pe care îl stãpânesc. Am lucrat la Craiova pe acest segment ºi mã
alãtur unui proiect început în urmã cu doi ani. M-am simþit onorat în
momentul în care am primit telefon ºi am fost invitat sã colaborãm. Iau
locul unui fost coleg, prieten, mã ºtiu cu domnul Þicleanu de 40 de ani, ºi
în urma mai multor discuþii cu dânsul despre ce înseamnã aceastã activi-
tate în cadrul Federaþiei Române de Fotbal am fost bucuros sã mã regã-
sesc în multe acþiuni pe care acest departament le-a susþinut”, a declarat
Ion Geolgãu pentru FRF TV.

Echipa de baschet SCMU Cra-
iova începe sã-ºi contureze lotul
pentru sezonul viitor ºi a anunþat
cã a semnat contracte cu 3 jucã-
tori, pe lângã cei 2 rãmaºi în lot
din sezonul trecut, respectiv Ne-
goiþescu ºi Ciotlãuº. Astfel, în se-

TTTTTrei baschetbaliºti înrolaþirei baschetbaliºti înrolaþirei baschetbaliºti înrolaþirei baschetbaliºti înrolaþirei baschetbaliºti înrolaþi
de SCMU Craiovade SCMU Craiovade SCMU Craiovade SCMU Craiovade SCMU Craiova

Will Paul, blocându-l pe Aaron Johnson

zonul viitor vor evolua în Bãnie
doi americani, extrema Jamar
Abrams ºi centrul William Mat-
hias Paul.

Jamar Abrams are 27 de ani,
2,01 metri ºi va debuta în Liga
Naþionalã, el venind de la forma-

þia slovenã Zlatorog Lasko. În
campionatul sloven, americanul a
avut medii de 14 puncte, 5 recu-
perãri ºi 0.8 pase decisive pe meci,
el evoluând ºi în 5 meciuri din
FIBA Eurocup, având cifre de 11
puncte ºi 4,4 recuperãri pe meci.

Al doilea american este pivotul
care a evoluat în campionatul tre-
cut la Atlassib Sibiu, „Will” Paul
(28 de ani ºi 2.08 metri). Acesta
s-a afirmat la formaþia ardeleanã
ca un pivot atipic, care aruncã
destul de bine ºi de la distanþã ºi a
avut prestaþii bune în meciurile cu
SCMU Craiova, fiind probabil ºi
remarcat cu aceste ocazii de ofi-
cialii olteni. Totodatã, al treilea ju-
cãtor anunþat de conducerea clu-
bului din Bãnie este de fapt o cu-
noºtinþã din sezonul trecut, fun-
daºul Florin Popa, care a evoluat
în Bãnie în a doua parte a cam-
pionatului, având medii de: 5,6
puncte ºi 1,4 recuperãri pe meci.

Au plecat de la SCMU Craio-
va: Cãtãlin Burlacu, revenit la Plo-
ieºti, ºi Bogdan Popescu, semnat
de Atlassib Sibiu, în timp ce Da-
rius Hargrove este aproape de
transferul la BC Mureº.

Geolgãu a preluat postul
lui Þicleanu la FRF

Noul antrenor al ªtiinþei spune
cã nu existã concurenþã pe posturi
la echipã, dar este dispus sã mai
aºtepte, dacã vor fi aduºi jucãtori
de valoare

vor venit cu plãcere la stadion”
spune tehnicianul venit în vara
aceasta în Bãnie. Acesta a fost
deja lãudat de noii sãi elevi,
care-l considerã punctul forte al
echipei pentru viitorul sezon.
Rãspunsul lui Mulþescu: „Eu nu
pot fi punctul forte. Eu trebuie
sã fiu un om care sã coaguleze
toate energiile, toate forþele din
echipã ºi din jurul ei. Sã reuºesc
sã fac echipa sã funcþioneze.
Eu sunt dirijorul, dar artiºtii sunt
ei. Îmi doresc sã cânte frumos
ºi bine”.

Mulþescu spune cã în propor-
þie de 90 la sutã, echipa folositã
în meciul de asearã, cu Slovan
Liberec, va fi ºi cea aliniatã în
partida de debut în noul sezon,
peste douã sãptãmâni. Între
timp, Universitatea va mai
disputa un meci amical, în þarã.

Gigi MulþescuGigi MulþescuGigi MulþescuGigi MulþescuGigi Mulþescu
despre...despre...despre...despre...despre...

...lotul Craiovei: „Mi-am fãcut
o pãrere în privinþa grupului, iar
ea este favorabilã în ceea ce pri-
veºte integritatea, calitatea ºi re-
zistenþa psihicã. E un lot unit, bun,
n-am întâlnit multe loturi aºa, cu
jucãtori cuminþi, preocupaþi de
muncã. Sunt foarte mulþumit de
felul cum s-au comportat”

...cantonamentul din Austria:-
 „Sunt mai multe câºtiguri, atât
pe plan fizic, cât ºi tactic. Pen-
tru club importantã este ºi creº-
terea jucãtorilor tineri, din pro-
pria pepinierã. ªi, foarte impor-

tant, transformarea unei echipe
care nu avea un scop în sine sã
atace într-o echipã ofensivã”

...juniorii din lot: „Sunt câþiva
jucãtori talentaþi, care au crescut,
care s-au maturizat mai repede.
Sunt aproape de echipa întâi. În
momentul de faþã nu pot sã spun
cã vreunul din cei doi-trei jucã-
tori remarcaþi pot fi titulari, dar
sunt în anticamera echipei noas-
tre. Pot oricând sã apelez la ei ºi
cred cã pot face faþã”.

…posturile deficitare: „Suntem,
în acest moment, acoperiþi cu câte
un jucãtor pe fiecare poziþie, care
se aflã la nivelul la care dorim noi.
Nu avem concurenþã ºi nu avem
alternative pe toate posturile. ªi sunt
câteva, dar nu vrem sã ne grãbim
pentru cã trebuie sã luãm jucãtori
mai buni decât cei pe care îi avem

noi. Vrem jucãtori de calitate”

...amicalele din Austria: „În
general, în perioada de pregãti-
re, rezultatele nu sunt importan-
te. Numai cã, atunci când apa-
re un rezultat cum este acesta
în faþa unei echipe de top, unei
echipe de Champions League,
e clar cã îþi dã imaginea unei va-
lori pe care nu credeai cã o ai.
Un astfel de rezultat îþi desco-
pere niºte valenþe, niºte posibi-
litãþi, practic s-a forþat limita. Iar
cel mai important pentru mine
este cã pot sã le spun jucãtorilor:
nu mai aveþi cum sã coborâþi sub
nivelul acesta, aþi arãtat cã pu-
teþi. Dacã nu rãmâneþi la nivelul
acesta, este ceva în neregulã. În
toate meciurile de pânã acum, cã
am marcat sau am ratat, am mers
pe cartea atacului”.
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