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Ministrul Muncii, Olguþa
Vasilescu: Amendamentele
adoptate de Senat la Legea
salarizãrii depãºesc
32 miliarde lei

Ministrul Muncii, Olguþa
Vasilescu, a anunþat, ieri, cã
amendamentele adoptate de
Senat la proiectul Legii
salarizãrii depãºesc anvelopa
salarialã de 32 de miliarde de
lei, reprezentând fondul total
de salarii pe patru ani, ea
arãtând cã la Camerã nu e
dispusã sã susþinã majorãri.
„S-a fãcut un calcul, dupã
amendamentele adoptate de
Senat, ºi se depãºeºte valoarea
de 32 de miliarde. Din cauza
asta trebuie sã vedem ce se
întâmplã ºi la Camera Depu-
taþilor. Le-am ºi spus colegi-
lor (de la PSD, n.r) cã sunt
dispusã sã susþin orice amen-
damente de scãdere, dar nu de
majorare, pentru cã de
majorare deja va fi foarte
greu”, a spus Olguþa Vasiles-
cu, dupã discuþia avutã cu
deputaþii PSD la sala grupu-
lui PSD din Camerã. Ea
arãtat cã a mai primit 40 de
amendamente la proiectul
Legii salarizãrii ºi cã intenþia
este aceea de a trece acest
proiect prin Comisia de
Muncã a Camerei în cursul
zilei de luni ºi de marþi, astfel
încât sãptãmâna viitoare sã se
poatã da votul final pe
aceastã lege. „Am mai primit
40 de amendamente. Acum
merg la Comisia de Muncã
împreunã cu domnul preºe-
dinte, Solomon, sã ne uitãm
peste ele, sã vedem dacã mai
sunt scãpãri ºi dacã mai
admitem ceva. Am stabilit ca
ºi strategie - azi ºi mâine
(luni ºi marþi, n.r) - sã trecem
legea prin comisie, sã dãm
posibilitatea o sãptãmânã
Finanþelor ca sã calculeze
impactul încã o datã, ca
sãptãmâna viitoare sã putem
sã dãm votul final pe aceastã
lege”, a mai spus Vasilescu.
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Emmanuel Macron a sur-
prins lumea, anunþând întâlni-
rea sa cu Vladimir Putin, - la
puþin timp dupã alegerea ca pre-
ºedinte al Franþei -, nu în altã
parte decât în istoricul Palat
Versailles, unde în 1717, Petru
cel Mare, sedus de  „copilul
rege”, Louis al XV-lea, a avut
un gest spontan, ce a marcat
istoria, strângând în braþele sale
pe tânãrul monarh, cu afecþiu-
ne paternalã. Pentru dedrama-
tizarea primului rendez-vous cu
Vladimir Putin, Emmanuel Ma-
cron, cel mai tânãr ºef de stat,
39 de ani, a decis sã organize-
ze o restrânsã reuniune, cu oca-
zia unei expoziþii menitã a cele-
bra întâlnirea de acum 300 de
ani între þarul Rusiei ºi regele Franþei. Aºadar,
invitaþia a fost fãcutã de Emmanuel Macron, în
cursul discuþiei telefonice din 18 mai a.c., când
cei doi ºefi de stat, în pofida divergenþelor ºi
poziþiilor asimetrice pe diferite subiecte fierbinþi,
au evocat relaþiile vechi între þãrile lor. Expozi-
þia de la Versailles marcheazã 300 de ani de la
deschiderea ambasadei Rusiei la Paris, de un
þar care dorea ca þara sa sã priveascã spre Eu-
ropa. Primirea preºedintelui Vladimir Putin, la
Versailles, a avut loc ieri, la ora 15:15, întâmpi-
nat fiind de însuºi Emmanuel Macron pe covo-
rul roºu. Contextul este unul particular, dacã
avem în vedere discursul cancelarului Angela
Merkel, duminicã, la Munchen, în faþa a 2.500
de militanþi ai Uniunii Creºtin-Sociale, braþul
bavarez al CDU, dupã G7 de la Taormina (Sici-
lia): „Noi europenii trebuie sã luãm în mâini pro-
priul destin”. Cuvinte ce comprimã o constata-
re pragmaticã, amarã, dar ºi o nouã situaþie în
raporturile cu SUA, din perspectiva dialogului
cu Donald Trump. Fireºte, la Berlin, nu poate
fi uitat Planul Marchall, podul aerian (1948-

“Domnul Arafat nu doreºte sã
semneze protocolul în forma pro-
pusã de Ministerul Sãnãtãþii. Dom-
nul Arafat nu doreºte ca achiziþia
sã se facã la Ministerul Sãnãtãþii,
ci la Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã”, a declarat, ieri, Flori-
an Bodog, dupã discuþia avutã cu
premierul Sorin Grindeanu.

Ministrul Sãnãtãþii a reiterat ide-
ea potrivit cãreia motivul pentru
care vrea un nou protocol este evi-
tarea contestaþiilor, aºa cum, spu-
ne Bodog, s-a întâmplat în cazul
licitaþiei iniþiate de Inspectoratul
General pentru Situaþii de Urgenþã
la începutul anului. “Propunerea
este trimisã la Ministerul de Inter-
ne. În propunerea noastrã este tre-
cutã, propunerea de acord între noi
ºi Ministerul de Interne, este tre-
cut ca Ministerul Sãnãtãþii, prin
noua structurã pe care o are, de
achiziþii în cadrul direcþiei de pro-
grame sã facã achiziþia pentru toa-
tã România. (..) Repet, eu doresc
ca aceastã achiziþie, indiferent
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1949), discursul lui John Fitzgerland Kennedy
„Ich bin ein berliner”. Cu toate acestea, anexa-
rea Crimeei, destabilizarea Estului Ucrainei, ºi
angajamentul rus alãturi de preºedintele sirian
Bashar al Assad, veto-ul sistematic al Rusiei la
toate rezoluþiile Consiliului de Securitate al ONU,
de altfel dosare deloc noi, la care mai trebuie
adãugat refuzul livrãrii portavioanelor Mistral –
deja vândute în 2015 -, dialogul îngheþat al lui
Francois Hollande cu Vladimir Putin, încât în
octombrie anul trecut liderul de la Kremlin n-a
mai participat la inaugurarea noi catedrale or-
todoxe de la Paris – proiect din luna de miere
între el ºi Nicolas Sarkozy - au pus în umbrã
seculara prietenie franco-rusã. Rezonabilã pe
mandatul preºedinþilor Jacques Chirac ºi Ni-
colas Sarkozy. La nivelul UE, Franþa a susþi-
nut sancþiunile contra Rusiei, ridicarea aces-
tora rãmânând condiþionatã de materializarea
acordurilor de la Minsk, din 2015, încheiate
sub „tutela” lui Francois Hollande ºi Angela
Merkel. De altfel, literã moartã, dincolo de în-
cetarea focului. Dupã summitul NATO din 25

mai ºi G7, din 26 ºi 27 mai, de
la Taormina, aceastã întâlnire
conferã o alurã internaþionalã
tânãrului preºedinte francez.
Dar vizita este importantã ºi
pentru Vladimir Putin a cãrui
politicã de apropiere de Asia
patineazã, în timp ce relaþiile cu
SUA rãmân tensionate. Ar pu-
tea conta, de bunã seamã, ºi
primirea Marinei Le Pen, în bi-
roul lui Vladimir Putin, la Krem-
lin, fotografia împreunã de
acum cunoscutã, din timpul
campaniei electorale, pentru ale-
gerile prezidenþiale. Staff-ul lui
Macron s-a plâns ºi de cyber-
atacuri atribuite hackerilor ruºi.
Dar existã un timp al campaniei
ºi unul al puterii. Emmanuel

Macron se doreºte un redutabil tactician, cum
a demonstrat la Bruxelles ºi Taormina. Deºi
rece, aproape la unison, presa francezã nu ex-
clude ideea cã este timpul ieºirii din impas, în-
cât s-ar putea vorbi de o resetare a relaþiilor
cu Moscova. Instalarea lui Donald Trump la
Casa Albã, cu „încurajarea Kremlinului”, în
fruntea primei puteri a lumii, a schimbat date-
le discuþiei: este ora pe care a anunþat-o Ange-
la Merkel la mitingul de la Munchen. În discu-
þie: comunitatea de valori. Niciodatã dezacor-
durile între Berlin ºi Washington, pe fond ºi
formã, nu au fost atât de evidente. ªi conse-
cinþele sunt multiple. Tete-a-tete, cei doi pre-
ºedinþi, înainte de a dejuna împreunã cu dele-
gaþiilor ºi de a vizita expoziþia, au discutat de-
spre relaþiile franco-ruse actuale, ºi viziunile
lor privind viitorul UE, lupta antiteoristã ºi cri-
zele regionale (Siria, Coreea de Nord, Libia,
Ucraina). Încarnând viziuni opuse, fãrã a mai
vorbi de diferenþele de vârstã, Vladimir Putin
ºi Emmanuel Macron au dat un semnal. Rã-
mâne de urmãrit, cu ce consecinþe.

Arafat nu doreºte ca achiziþia de ambulanþe
noi sã se facã la Ministerul Sãnãtãþii, ci la IGSU

Raed Arafat nu vrea semnarea protocolului în forma
propusã de Ministerul Sãnãtãþii pentru cã nu doreºte ca

achiziþia sã se facã la instituþia condusã de Florian Bodog, ci
la Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã, a declarat minis-
trul Sãnãtãþii, dupã discuþia cu premierul Sorin Grindeanu.

unde se realizeazã, sã se realizeze
în condiþiile legii pentru a preveni
contestaþiile ºi pentru a preveni sã
ne judecãm, pentru cã dacã ne apu-
cãm sã ne judecãm pe aceastã pro-
cedurã, o sã se ducã doi ani sau
cât dureazã procesul în toatã aceas-
tã perioadã. Pacienþii vor fi privaþi
de ambulanþe noi… “, a mai spus
Bodog.

Florian Bodog a mai spus cã s-
a fãcut o confuzie între ANAP
(Agenþia Naþionalã pentru Achiziþii
Publice) ºi ANAF (Agenþia Naþio-
nalã de Administrare Fiscalã), în
declaraþiile sale. “ANAP, s-a pre-
luat greºit. Practic, cu cei de la
ANAP am avut o discuþie. Practic,
ANAP a sesizat la momentul res-
pectiv cã existã niºte probleme. S-
a fãcut o contestaþie ºi atunci s-a
ales ca aceastã procedurã sã fie
coborâtã de pe SEAP. Decizia apar-
þine IGSU, care a constatat cã
existã probleme în contractul ridi-
cat pe SEAP. Problemele pentru
care s-a coborât de pe SEAP au

fost legate de discordanþe între
acordul cadru ºi modelul de con-
tract pus pe SEAP, iar comisia care
a analizat caietul de sarcini a gãsit
mai multe potenþiale probleme, pe
care noi am dorit sã le eliminãm,
astfel încât sã nu mai existe con-
testaþii”, a mai spus ministrul Sã-
nãtãþii.

În replicã, Raed Arafat a decla-
rat cã un nou protocol între Mi-
nisterul Sãnãtãþii ºi Ministerul Afa-
cerilor Interne va aduce doar în-
târzieri ºi semnatarii acestuia ar tre-

bui sã-ºi asume decesele cauzate
de lipsa ambulanþelor. Secretarul de
stat în MAI a mai precizat cã, dacã
se alege varianta unui nou proto-
col, nici mãcar anul viitor în varã,
serviciile de ambulanþã ºi SMURD-
ul nu vor avea echipamente noi.

La rândul lui, premierul Sorin
Grindeanu a anunþat cã va avea
discuþii pe aceastã temã cu minis-
trul Sãnãtãþii, Florian Bodog, ºeful
Departamentului pentru Situaþii de
Urgenþã (DSU), Raed Arafat ºi
ministrul de Interne, Carmen Dan.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au
admis, ieri, propunerea procurorilor
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj ºi au dispus prelungirea arestãrii
preventive pentru Samuel David Par-
ra, de 48 de ani, din Paris, cetãþeanul
francez care la începutul lunii aprilie a
împuºcat un doljean de 22 de ani, pe
marginea drumului, în satul Gura Vãii,
comuna Podari: „Dispune prelungi-
rea mãsurii arestului preventiv dis-
pusã prin încheierea 98/08.04.2017
a Tribunalului Dolj faþã de inculpa-
tul PARRA SAMUEL DAVID, pe o
perioadã de 30 de zile, începând cu
data de 07.06.2017, pânã la data de
06.07.2017, inclusiv. Respinge cere-
rea de înlocuire a mãsurii arestului
preventiv cu mãsura la arestului la
domiciliu ca nefondatã. Cu drept de
contestaþie in 48 de ore de la pro-
nunþare. Pronunþatã în sedinþa din
camera de consiliu din data de
29.05.2017”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a instanþei. 

Reamintim cã, potrivit procurori-
lor Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, Samuel David Parra a venit
în România pe 6 aprilie a.c., în comu-
na Bârca, la domiciliul Doinei A., cu

Tragedia s-a petrecut duminicã
searã, în jurul orei 19.00, pe DN 65,
la km 20. Din cercetãrile poliþiºtilor
Serviciului Rutier Dolj s-a stabilit
faptul cã, Alexandru Radu, de 21 de
ani, din oraºul Balº, judeþul Olt în

Campania are drept obiective prin-
cipale îmbunãtãþirea nivelului de infor-
mare cu privire  la cancerul  de col ute-
rin ºi creºterea gradului de conºtienti-
zare referitor la importanþa vitalã a pre-
venþiei în lupta cu aceastã boalã. De
asemenea, campania îºi propune sã fa-
ciliteze accesul unui numãr cât mai
mare de femei la testarea gratuitã
Babeº-Papanicolau, în cadrul Progra-
mului Naþional pentru depistarea acti-
vã precoce iniþiat de Ministerul Sãnã-
tãþii, contribuind, astfel, la ameliorarea
efectelor devastatoare pe care boala le
are în rândul femeilor din  România.

Povara cancerului de col uterin este
cea mai mare dintre statele europene,
þara noastrã fiind pe primul loc atât în
ceea ce priveºte incidenþa (în Româ-
nia, 34,9 la 100.000 de femei, de trei ori
mai mare decât media Uniunii Euro-
pene, respectiv 11,3), cât ºi în ceea ce
priveºte mortalitatea. Pentru femeile
active (15-44 ani), cancerul de col ute-
rin este al doilea cel mai frecvent tip
de cancer ºi reprezintã principala ca-
uzã de  deces prin cancer. Peste 1.900
de femei din România pierd, în fiecare
an, lupta cu cancerul de col uterin,
mai multe decât în oricare altã þarã din
cadrul Uniunii Europene.

Acþiune de informare
în Piaþa „Mihai Viteazul”

Campania de conºtientizare pri-

Arest prelungit pentru francezul
care a împuºcat un doljean în cap

Magistraþii Tribunalului Dolj au prelungit, ieri, arestarea
preventivã a cetãþeanului francez de 48 de ani acuzat de
tentativã de omor, dupã ce a împuºcat un doljean în cap.

Victima, un tânãr în vârstã de 22 de ani, este în continuare în
comã, la Spitalul Bagdasar-Arseni din Bucureºti. Francezul,

venit în vizitã la „iubita sa”, pe care o cunoscuse ca prostitua-
tã în Paris, l-a împuºcat pe doljean, amic de-al femeii, pe
marginea drumului, în satul Gura Vãii, comuna Podari.

care a mers la Segarcea, apoi
au revenit la locuinþa din Bâr-
ca, unde îi aºteptau Ulis
Ghiusi Ioniþã, de 22 de ani, ºi
Daniel Andrei, acesta din
urmã recomandându-se a fi
soþul Doinei, iar celãlalt o cu-
noºtinþã. Între francez ºi cei
prezenþi s-au iscat o serie de
discuþii, astfel cã a completat
douã file CEC, în valoare de
20.000 euro fiecare, pe nume-

le presupusului soþ ºi pe cel al cum-
natei Doinei, ºtiind cã banii nu pot fi
încasaþi de la nici o bancã din Româ-
nia. Au venit în Craiova, însã bãncile
erau închise aºa cã, dupã ora 23.00,
au pornit înapoi spre Bârca. Pe drum,
pe DJ 561, în satul Gura Vãii, comuna
Podari, francezul a oprit autoturismul
pe partea dreaptã a carosabilului, a
coborât împreunã cu Andrei Daniel
ºi Ioniþã Ulis Ghiusi, sã-ºi facã ne-
voile, iar la întoarcerea cãtre maºinã,
francezul a scos pistolul ºi l-a îndrep-
tat cãtre Ioniþã Ulis Ghiusi ºi a tras
un foc în direcþia acestuia, împuºcân-
du-l în cap, în zona occipitalã. A vrut
sã-l împuºte ºi pe Andrei Daniel, dar
pistolul s-a blocat. Doljenii au urcat
rãnitul în maºinã ºi au plecat spre
spital, iar francezul a rãmas la faþa
locului ºi s-a ascuns în zona verde
din laterala drumului, unde a fost
gãsit a doua zi, vineri, 7 aprilie a.c., în
jurul prânzului, de poliþiºti. France-
zul a îngropat pistolul lângã un co-
pac, oamenii legii reuºind destul de
greu sã-l gãseascã. A fost reþinut
pentru 24 de ore, iar pe 8 aprilie a fost
arestat preventiv.

CARMEN ZUICAN

În fiecare an, peste 4.000 de
românce descoperã cã sunt afectate
de cancerul de col uterin, þara
noastrã ocupând primul loc în
Uniunea Europeanã în ceea ce
priveºte incidenþa acestei boli.
Femeile active, cu vârsta cuprinsã
între 15 ºi 44 de ani, sunt cel mai
afectate de cancerul de col uterin.
În aceste condiþii, ieri, la Craiova
a avut loc o amplã acþiune de
informare a populaþiei cu privire
la aceastã afecþiune oncologicã.

vind cancerul de col uterin „Prote-
jeazã-i aripile!” – demersul MSD Ro-
mânia ºi al Institutului Naþional de
Sãnãtate Publicã - a ajuns ieri ºi la
Craiova. Evenimentul gãzduit de Di-
recþia de Sãnãtate Publicã Dolj a fost
urmat de o activitate amplã de infor-
mare pentru publicul larg, care s-a
desfãºurat în Piaþa „Mihai Viteazul”.

„14% dintre femeile din Oltenia nu
ºi-au fãcut analizele de rutinã anuale
ºi jumãtate dintre ele nu ºi-au fãcut în
ultimii 3 ani niciun test pentru depis-
tarea cancerului de col uterin. 55%
dintre femeile care au auzit de aceastã
boalã nu o asociazã cu infecþia cu vi-
rusul HPV, infecþie responsabilã pen-
tru 99% din cazurile de cancer de col
uterin diagnosticate la nivel mondial.
Cancerul de col uterin este un cancer
cumsecade: poate fi prevenit. Preven-
þia primarã ºi secundarã pot contribui
substanþial la reducerea incidenþei
cancerului de col ºi a mortalitãþii aso-
ciate cu aceastã boalã”, a declarat Dr.
Carmen Ungurean, coordonator al
Programului naþional de screening
pentru cancerul de col uterin, Institu-
tul Naþional de Sãnãtate Publicã.

Peste 100 de cazuri
se înregistreazã anual

la Spitalul Judeþean din Craiova
Dr. Bogdan Fãnuþã, managerul

Spitalului Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, a subliniat importanþa
utilizãrii ambelor metode de preven-

þie disponibile în lupta împotriva can-
cerului de col uterin. “Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã din Craiova
face parte din acest program de
aproape cinci ani. În aceastã perioa-
dã aproximativ 50.000 de femei au fost
testate împotriva cancerului de col
uterin. Aº vrea sã atrag atenþia cã
acest tip de cancer poate fi depistat
extrem de precoce prin acest test
Babeº- Papanicolau care este gratuit.
Progresul în lupta împotriva cance-
rului de col uterin se poate realiza
doar folosind metodele de prevenþie
activã, adicã vaccinarea anti-HPV.
Momentan, noi facem doar preven-
þie pasivã, în cadrul programului de
screening, dar ambele mãsuri sunt la
fel de necesare”, a precizat dr. Bog-
dan Fãnuþã, managerul al Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.

Prof. univ. dr Nicolae Cernea, co-
ordonatorul Unitãþii Regionale de
Sud-Vest, Programul naþional de
screening pentru cancerul de col
uterin, a precizat cã 100-150 de ca-
zuri ajung în fiecare an la Secþia de
Obstetricã-Ginecologie a Spitalului
Judeþean de Urgenþã Craiova cu can-
cer de col uterin. „Împreunã, progra-
mul de screening prin testare Babeº-
Papanicolaou ºi vaccinarea HPV ar
putea reduce semnificativ atât povara
acestei boli asupra populaþiei Româ-
niei, cât ºi costurile cu tratamentul
suportate de stat”, a adãugat prof.
univ. dr. Nicolae Cernea.

RADU ILICEANU

Doi fraþi morþi în accident la RobãneºtiDoi fraþi morþi în accident la RobãneºtiDoi fraþi morþi în accident la RobãneºtiDoi fraþi morþi în accident la RobãneºtiDoi fraþi morþi în accident la Robãneºti
Doi tineri, de 21, respectiv 23 de ani, fraþi,

din Balº, judeþul Olt, ºi-au pierdut viaþa, du-
minicã seara, într-un grav accident de circu-
laþie petrecut pe DN 65, în comuna doljeanã
Robãneºti. Poliþiºtii doljeni de la Rutierã au
stabilit cã, din cauza vitezei cu care circula,

tânãrul de 21 de ani, a pierdut controlul di-
recþiei de mers, a pãtruns pe contrasens,
unde s-a ciocnit violent de un alt autoturism.
Pompierii doljeni i-au scos pe cei doi fraþi
dintre fiarele contorsionate ale maºinii, însã
n-au mai putut sã-i ajute cu nimic.

timp ce conducea un autoturism
marca Opel dinspre Balº cãtre Cra-
iova, într-o succesiune de curbe, din
cauza vitezei cu care circula, a pier-
dut controlul asupra direcþiei de
mers, a intrat în derapaj, pãtrunzând

pe sensul opus de mers, unde s-a
ciocnit violent cu un Ford condus
de Vladimir Movilescu, de 55 de ani,
din Bucureºti. În urma impactului,
Opelul s-a fãcut praf, la faþa locului
fiind solicitate sã intervinã echipaje
de Descarcerare ºi SMURD din ca-
drul Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã (ISU) Dolj. Pompierii l-
au scos pe ºofer ºi pe pasagera afla-
tã pe locul din dreapta faþã, Corne-
lia Radu, de 23 de ani, sora lui, care
rãmãseserã încarceraþi, însã fata era
moartã. Pe Alexandru Radu medicii
SMURD s-au luptat sã-l salveze,
însã manevrele de resuscitare au rã-
mas fãrã rezultat, astfel cã a fost de-
clarat ºi decesul sãu. Ambulanþa
SMURD l-a transportat la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova
pe ºoferul Fordului, pentru îngrijiri
medicale, medicii stabilind cã, din fe-
ricire, leziunile suferite nu-i pun via-
þa în primejdie. „Poliþiºtii rutieri
ajunºi la faþa au întocmit în cauzã
dosar de cercetare penalã sub as-

pectul comiterii infracþiunii de uci-
dere din culpã ºi vãtãmare corpo-
ralã din culpã”, a declarat purtãto-

rul de cuvânt al IPJ Dolj, inspector
principal Cãtãlin Dochia.

CARMEN ZUICAN
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Pe esplanada Casei Bãniei, într-
un decor natural splendid – parcul
fiind o explozie de trandafiri înflo-
riþi, în aceastã perioadã - au urcat
pe scenã tineri dansatori, pasionaþi
de tradiþiile populare. Primii care
au evoluat au fost elevii de la ªcoala
Goimnazialã nr. 32 „Alexandru
Macedonski” – coordonaþi de pro-
fesorul Ionuþ Feraru. Îmbrãcaþi în
frumoase costume populare, mi-
cuþii au jucat ºi au cântat, aducând
prospeþime ºi multã bunã dispozi-
þie. „În fiecare dintre aceste trei
zile, vor urca pe scenã ansambluri
recunoscute din judeþ –
«Hora Desnãþuiului», «Ro-
zele Calafatului», «Bârsãn-
cuþa» - care vor avea repre-
zentaþii în intervalul 17.00 –
19.00, pe scena amenajatã
pe platoul de pe faþada nor-
dicã a Casei Bãniei. Aducem
ºi douã grupuri de copilaºi
de la ºcolile craiovene”, a
precizat Irinel Cãnureci,
ºeful Secþiei de Etmografie
a Muzeului Olteniei.

Comandat de PNL Dolj, executat de S.C. ED PRESS COM SRL- CUI MANDATAR FINANCIAR 21170006

Zilele Craiovei au luat startul pe ritmuri populareZilele Craiovei au luat startul pe ritmuri populareZilele Craiovei au luat startul pe ritmuri populareZilele Craiovei au luat startul pe ritmuri populareZilele Craiovei au luat startul pe ritmuri populare
„Zilele Craiovei” au debutat, ieri, pe pla-

toul din faþa Casei Bãniei, acolo unde meº-
teºugarii populari îºi amintesc cã a avut loc
chiar prima ediþie a acestei sãrbãtori. Star-
tul a fost dat pe acorduri de muzicã popula-
rã, pe scenã urcând dansatori inimoºi care

au oferit, totodatã, ºi o frumoasã prezenta-
re a costumului popular. Meºterii populari
au oferit apoi – la fel cum o vor face ºi as-
tãzi ºi mâine - lecþii preþioase despre cum
se confecþioneazã un instrument muzical,
ocarina, sau cum se modeleazã lutul.

În programul de dupã-amiaza, au
evoluat dansatorii profesioniºti din
diferite localitãþi ale Doljului, care
au venit special pentru a le împãr-
tãºi craiovenilor frumuseþea jocu-
lui popular românesc, iar astãzi este
invitat grupul de dansatori a Liceu-
lui Teoretic „Henri Coandã” – co-
ordonaþi de profesor Tanþa Pãuna.
Colþul meºteºugarilor

Pe parcursul a trei zile, tot pe
esplanada Casei Bãniei, pasionaþii de
tradiþii se pot iniþia ºi în tehnici de
confecþionare a diferitelor obiecte

populare. Cei care le vor împãrtãºi
din cunoºtinþele lor preþioase, do-
bândite de-a lungul întregii vieþi,
sunt meºteºugarii autentici, care au
acceptat invitaþia de a participa la
atelierele demonstrative organizate
în cadrul Zilelor Craiovei.

Unul dintre meºteºugari este
Cosma Popescu. Învãþãtor pensi-
onar, acesta este pregãtit sã arate
tuturor cum se fabricã ocarina, un
instrument muzical de suflat care,
în ciuda simplitãþii formei, necesi-
tã un meºteºug special. „Confec-
þionez ocarine de aproximativ ºase

decenii ºi nu pot sã spun cã
fac ocarina perfectã, e loc ºi
pentru mai bine. Meºteºugul
acesta l-am moºtenit de la ta-
tãl meu care cânta ºi lucra
aceste instrumente. Se poate
face ºi din lemn, dar este mult
mai greu, materialul obiºnuit
fiind lutul”, explicã meºterul
popular. Pe mãsuþa de lucru
improvizatã se gãseºte o pun-
gã cu lut frãmântat ºi un vas
cu apã. ”Am nevoie de matri-

þã cu care lucrez cele douã pãrþi
componente. Dupã cum vedeþi,
ocarina este încheiatã aici, pe mij-
loc. Dupã care i se dã forma res-
pectivã ºi îi facem orificiile pentru
suflat”, continuã lecþia, cu multã bu-
nãvoinþã, meºterul nostru. De la
dânsul aflãm cã, spre deosebire de
fluier, care are ºase sau ºapte orifi-
cii, ocarina are zece, detaliu care îi
dã muzicalitatea specificã. ”Ultima
etapã este sã aºezi ocarina pe scara
muzicalã ton-semiton. Îþi trebuie
ureche muzicalã, ca la orice instru-
ment, orificiile mai mari fiind pen-
tru ton, iar cele mici sunt pentru

semi-ton...”, dezvãluie meºteºuga-
rul Cosma Popescu care, acasã, în
comuna Terpeziþa, îºi dedicã mult
timp copiilor dornici sã deprindã
acest meºteºug, al confecþionãrii in-
strumentelor muzicale.

În cadrul Zilelor Craiovei, vã
puteþi întâlni, aºadar, cu meºterul
de ocarine, Cosma Popescu, dar
ºi cu alþi oameni talentaþi: ªtefan
Truºcã de la Oboga, meºter olar
ºi iconarii Doru Dragomir ºi Cãtã-
lin Ostroveanu. Miercuri  se des-
chide atelierul de bijuterii, susþinut
de meºteºugarul Costinela Iacob.

LAURA MOÞÎRLICHE
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A rãmas, dacã se poate spune
aºa, cel din urmã cartier al Craio-
vei la capitolul echipare edilitarã.
Dacã mai toate celelalte zone ale
municipiului au fost modernizate,
aducându-le la standarde fireºti de
civilizaþie, în zona 1 Mai timpul
pãrea încremenit în pasivitate. Pa-

radoxal, am putea spune. Pentru
cã, aici, sunt ridicat ultimele blo-
curi de locuinþe din Craiova, con-
struite în perioada 1985-1989; aºa
numitele K-uri, V-uri, S-uri.

Adio prafului
Locurile de parcare, pânã acum,

erau direct pe pãmânt. Nicio ame-
najare clasicã. Uºor-uºor, multe
dintre parcãri au fost, în aceste
sãptãmâni, acoperite cu bitum.
Bordurile au încadrat trotuare mai
late sau mai înguste, dupã cum a
permis fiecare locaþie în parte. Mai

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Parcãri nou-create, trotuare largi, garduri de împrej-
muire a zonelor verzi ºi strãzi modernizate sunt imagi-
nea de ansamblu, din aceste zile, a cartierului craiovean

1 Mai. Vorbim de reabilitãri în perimetre de acces
pietonal ºi rutier, ce nu au mai fost în lucru de aproape

trei decenii. Dintre toate cartierele Craiovei putem
spune, fãrã sã greºim, cã acesta a rãmas cel mai vitregit,
la capitolul dotãri edilitare. Ieri, pe str. Victor Gomoiu
se turna covorul asfaltic, la fel ºi pe trotuarele din veci-
nãtate. O problemã va fi, însã, igienizarea terenului din
jurul rampei de gunoi învecinatã direct cu ªcoala Gim-

nazialã nr. 36 „Gheorghe Bibescu”. Aici, mirosurile
pestilenþiale, intensificate de apropiata instalare a

anotimpului cald ºi focarele de infecþie pe care le gene-
reazã vor da, cu siguranþã, de lucru autoritãþilor locale.

nou, se lucreazã la amplasarea gar-
durilor de împrejmuire a spaþiilor
verzi dintre blocuri. Cu totul ºi cu
totul altã imagine a cartierului. Pri-
mãvara lasã sã se vadã destul de
mult din frumuseþea verde a zo-
nei. Foiºorul construit în urmã cu
ceva ani, aici, în dreptul singurei

staþii de taxi, s-a transformat ra-
pid într-un loc de relaxare pentru
pensionari.

Despre praful ridicat de autotu-
rismele ce trec pe strãzile cartie-
rului 1 Mai putem spune cã va de-
veni istorie. Ieri, utilajele construc-
torului ce se ocupã cu asflatarea
erau în lucru pe str. Victor Gomo-
iu. Mixtura asfalticã beneficiazã, în
aceste zile, de temperaturi optime
pentru aplicare, iar vântul sau ploa-
ia nu-ºi fac simþitã prezenþa.

„Vremea favorabilã ne-a permis
sã continuãm lucrãrile de asfaltare

din Craiova. Toate zonele care ne-
cesitã reparaþii de alei carosabile,
trotuare ºi locuri de parcare vor
beneficia de atenþia noastrã în pe-
rioada urmãtoare. Nu acþionãm
doar pe strãzile din cartierul 1 Mai,
ci ºi în alte zone ale Craiovei. Pro-
gramul pe acest an va cuprinde mai
multe strãzi, îndeosebi acolo unde
nu s-au realizat reabilitãri de foar-
te mulþi ani”, a precizat Sorin
Manda, Administratorul public al
municipiului Craiova.

O zonã prea
puþin salubrã

Cu toate schimbãrile din acest
cartier, mai este nevoie de o stra-
tegie coerentã pentru igienizarea
zonei de depozitare a gunoiului
menajer din apropiere ªcolii Gim-
naziale „Gheorghe Bibescu”. Aici,
în partea de est a unitãþii de învã-
þãmânt este un loc destul de îm-
bâcsit de reziduuri de tot felul, mai
ales din cauza cãutãtorilor prin
containerele de gunoaie. Nu este
împrejmuit. Lipsa betonului face
ca, pe timp ploios, acest perime-
tru sã se transforme într-un ame-
ninþãtor focar de infecþie. Sã mai
punctãm cã, la nici 20 de metri de
containere se aflã locurile de joacã
pentru cei mici. Aºadar, dacã pe
vremea când era administrator pu-
blic al muncipiului Craiova, Radu
Preda s-a þinut de cuvânt ºi a igie-
nizat aleea de acces dinspre str.
Nicolae Romanescu spre cartierul
1 Mai, mai exact cea care trece pe
latura din stânga a Administraþiei
Bazinale de Apã Jiu Craiova, sun-
tem convinºi cã, ºi acum, cu ac-
tuala conducere administrativã lo-
calã, lucrurile se pot rezolva pen-
tru sãnãtatea publicã a celor de aici.

Proximitatea
celei mai
frumoase
oaze naturale

O altã parcare, de aceastã datã
privatã, pentru noul supermarket
dechis recent aici, ridicã frumu-
seþea cartierului. Oricum, local-
nicii trebuiau sã meargã în alte

cartiere pentru a trece pragul hi-
permarketurilor.

Aerul proaspãt, curat ºi mai
puþin cald care se simte la lãsarea
serilor vine în acest cartier din-
spre Parcul „Nicolae Romanes-
cu”. Cele aproape 100 de hectare
de naturã veritabilã sunt o bine-
cuvântare pentru craioveni. Plim-
barea de searã, pentru foarte
mulþi, s-a metamorfozat într-un
tabiet. Recent, autoritãþile locale
au putut asigura publicului primul
spectacol desfãºurat la Teatrul de
Varã din Parcul „Nicolae Roma-
nescu”. O investiþie în valoare de
4.391.603 lei, din care contribu-
þia Uniunii Europene este de
3.489.624 lei, fiind a doua ca
mãrime dupã cea a Grãdinii Zoo-
logice.

Capacitatea Teatrului de Varã
este de 878 de locuri, iar ceea ce
impresioneazã este acoperiºul cu
arcade ºi învelitoare demontabi-

lã. Fundaþia construcþiei este de
3,80×3,80 la trei metri adâncime.
Douã tone de oþel beton au fost
folosite pentru fundaþie ºi 158
metri cubi de beton. Acoperiºul
are, în arcadã, þeavã cu diametrul
406 x 12 mm grosime. Sunt 5
arce, cu o lungime între 45 ºi 77
metri, care sunt prinse pe plãci
metalice înglobate în armãturã ºi
prezoane ce cântãresc 1.800 kg.
Protecþia anticorozivã s-a fãcut

cu trei straturi de grund ºi douã
de vopsea. Asamblarea arcelor s-
a fãcut în fundaþie, cu buloane de
diametru 96, cu ajutorul cheilor
dinamometrice. Într-o expresie:
ceva splendid!

Craiova,
în totalitate,
s-a transformat

În urmã cu mulþi ani era o vor-
bã printre oameni: Ce bine ar fi
sã fie alegeri cât mai des! Ar face
ºi politicienii mai mult pentru
oraº! Iatã cã alegerile au fost, cu
o singurã excepþie, cea actualã,
la termenele obiºnuite, dar în
municipiul Craiova amprenta
pusã de o femeie-edil în adminis-
traþia localã ºi-a spus cuvântul.
Cine mai credea vreodatã cã vor
dispãrea câinii comunitari, ce
muºcaserã inclusiv tineri în timp
ce se antreau pe stadionul cen-

tral; cine mai credea cã parcurile
Craiovei vor primi înfãþiºarea de
acum; sau cã asflatul va acoperi
sute de kilometri de alei ºi strãzi?
Dacã lucrãrile continuã în ace-
laºi ritm, administraþia localã pu-
tem spune cã ºi-a îndeplinit ro-
lul. Pentru cã nu mai e timp de
pierdut. Iar adaptarea din mers
la necesitãþile mereu diverse ale
urbei va fi regula oricãrei bune
conduceri locale.
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Parcarea subteranã de sub es-
planada Teatrului Naþional este
disponibilã gratuit tuturor ºoferi-
lor, în aceastã sãptãmânã cât se
deruleazã sãrbãtorile Craiovei.
Potrivit autoritãþilor, nu se va per-
cepe nici un tarif pentru staþiona-
re pânã duminicã, 4 iunie, la ora

Parcarea subteranã,
folositã gratuit de Zilele Craiovei

24.00, când se încheie, oficial,
Zilele Craiovei, mãsurã fiind luatã
special pentru aceastã ocazie. În-
trucât este de aºteptat ca parcarea
sã fie supra-solicitatã, autoritãþile
au precizat cã accesul va fi, totuºi,
permis în limita locurilor disponi-
bile. În plus, se menþin ºi restric-

þiile impuse prin regulament, ºi
anume cã este interzis accesul au-
tovehiculelor cu instalaþii GPL ºi cu
remorci. De asemenea, nu au voie
în parcarea subteranã nici autotu-
rismele cu mai mult de nouã locuri
ºi nici taxiurile.

LAURA MOÞÎRLICHE

Peste 280 de craioveni ar putea
ajunge în Italia, la muncã. O sutã ca
infirmierii,  140 ca asistenþi medicali
ºi 40 îngrijitori la domiciliu. Germa-
nia duce lipsã de ºoferi profesioniºti.
În acest domeniu se gãsesc 50 de
locuri de muncã vacante. Nici cu
educatorii nu stau foarte bine nemþii,
se cautã 15 dascãli, dar cu condiþia
sã cunoascã limba germanã, care nu
este chiar la îndemâna oricui.

ªi în þara lui Merkel se duce lipsa
personalului medical, 25 de job-uri
de asistenþi medicali sunt libere. În
Germania piaþa forþei de muncã este
foarte generoasã, se cautã de la  fi-
zioterapeuþi pânã la betoniºti. Patru

Olanda ºi Danemarca se bat peOlanda ºi Danemarca se bat peOlanda ºi Danemarca se bat peOlanda ºi Danemarca se bat peOlanda ºi Danemarca se bat pe
cãpºunarii din Româniacãpºunarii din Româniacãpºunarii din Româniacãpºunarii din Româniacãpºunarii din România

Doljenii în cãutarea unui loc de mun-
cã pot sã opteze pentru unul oferit în
Spaþiul Economic European.  Angaja-
torii oferã  prin intermediul reþelei EU-
RES România, 857 locuri de muncã va-
cante. De exemplu, în Italia sunt la

mare cãutare infirmierii ºi asistenþii
medicali. În Germania se cautã dascã-
lii, iar în Marea Britanie îngrjitorii de
personae. Danemarca în continuare
prefer românii la culesul cãpºunilor, iar
cehii duc lipsã de ºoferi de autobus.

excavatoriºti sunt solicitaþi pentru
perioada aceasta, precum ºi patru
montatori izolaþii clãdiri, patru spe-
cialiºti sisteme de canalizare, patru
zidar, trei bucãtari, trei ingineri tes-
tare echipamente semiconductoare
automate, trei operatori utilaje pen-
tru construcþii, trei operatori maºini
ºi instalaþii fabricare produse din plas-
tic, doi electricieni în construcþii, doi
electricieni în construcþii cabluri, doi
lucrãtori în construcþii, doi maiºtri
construcþii reþele de cabluri, doi
maiºtro hidroizolaþii clãdiri, doi
maiºtri construcþii de drumuri, doi
maiºtri construcþii civile, doi opera-
tori maºini, doi ospãtari.

Inginerii ofertaþi de Germania
Sunt vacante, tot în Germania

douã locuri de personal auxiliar în
domeniul, tehnician electronist –
douã locuri, un job de ambalator,
un post demichef de cuisine, un
demichef de rang, un post de dez-
voltator software Backend, un job
de dezvoltator software Frontend,
un dulgher, un  grãdinar, un in-
stalator/montator þevi, un instala-
tor clãdiri,  infirmier, un îngrijitor
persoane vârstnice, un post de ha-
mal, un inginer electronist ºi soft-
ware, un inginer/expert unitãþi hi-
drostatice, un inginer proiect sis-
teme hidraulice, un post de insta-
lator, un job de manager calitate,
un manager în construcþii, un loc
de maistru construcþii civile, un
mecanic instalaþii sanitare, un
muncitor în construcþii din beton
armat, un montator acoperiºuri,
un operator stivuitor, un operator
pompe beton, un post de perso-
nal în domeniul hotelier dar ºi un
recepþioner, un sudor, un meca-
nic industrial ºi nu în ultimul rând,
un inginer electronist.

Cehia duce lipsã de ºoferi de
autobuz

În Marea Britanie piaþa duce

lipsã în continuare de personal
medical specializat.  96 locuri de
muncã sunt vacante în acest
moment, mai mult de jumãtate
sunt pentru îngrjitor persoane,
25 asistenþi medicali, 10 tâm-
plar/dulgher naval, 6 îngrijitor

persoane, 5 îngijiritor persoane
ºi îngrijitor copii. În Danemar-
ca sunt aºteptaþi la muncã 60 de
muncitori necalificaþi pentru cu-
les de cãpºuni, mazãre ºi car-
tofi. De asemenea duc lipsã de
distribuitori de ziare ºi colete –
30 de locuri. În Republica Cehã
sunt 70 de job-uri vacante. Ce-
hia duce lipsã de ºoferi de auto-
bus – 30 de locuri, dar ºi de  ºle-
fuitori – 20 de posturi. Zece su-
dori ar putea sã-ºi gãseascã un
job bine plãtit în Cehia, dar sunt
cãutaþi ºi electricienii auto – 5
job-uri ºi nu în ultimul rând, me-
canici auto – 5 locuri. ªi în Slo-
vacia sunt locuri de muncã va-
cante,  30 lucrãtori în produc-
þie,  doi bucãtari ºefi ºi doi chel-
neri. Olanda e la mare concu-
renþã cu Danemarca. ªi aici se
cautã culegãtorii de cãpºuni. În
þara lalelor sunt 20 de locuri de
muncã vacante în agriculturã.

MARGA BULUGEAN
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Este în plinã desfãºurare exame-
nul de admitere în învãþãmântul li-
ceal, dupã probele vocaþionale, dar
ºi Bacalaureatul se aflã în aceeaºi fazã
de debut. „Între 24 – 27 mai, s-au
desfãºurat probele de aptidudini ,
pentru admiterea în învãþãmântul li-
ceal, în ceea ce înseamnã educaþia
vocaþionalã. Pe 29 mai, s-au afiºat
rezultatele la aceste probe ºi s-au
depus ºi contestaþiile, acolo unde
metodologia permite acest lucru. Au
fost respinºi 15 elevi la „Limba fran-
cezã”, 144 la „Limba spaniolã”, 130
la „Limba englezã”. Dacã ne uitãm
pe  datele statistice, se poate vorbi
de un numãr mare de respinºi, dar

Au fost stabilite perioadele de
desfãºurare a examenelor de cori-
genþã, pentru anul ºcolar 2016/
2017, conform legislaþiei în vigoa-
re. Astfel, pentru cei din clasa a VIII-
a, examinãrile vor avea loc în zilele de
24 – 25 iulie, în acelaºi interval parti-
cipând ºi cei din clasele terminale de
liceu, stagii de pregãtire practicã, în-
vãþãmânt profesional. Pentru cei din
ciclul primar, învãþãmântul gimnazial,
liceal ºi profesional (altele decât
cele terminale), ºcoala postlicealã
ºi de maiºtri, perioada este 30 au-
gust – 5 septembrie. „Elevii de cls.
a VIII-a, care au susþinut corigen-
þa, se pot înscrie la admiterea în cls.
a IX-a, pe locurile rãmase libere, în

Ieri, în cadrul unei conferinþe de presã, inspecto-
rul general al învãþãmântului doljean a prezentat

situaþia actualã a procesului educaþional, cu atât mai
mult cu cât cele douã examene majore – „Evaluarea

naþionalã” ºi „Bacalaureatul” – au debutat.

trebuie sã þinem seama ºi
de cei înscriºi. Astfel, la
„englezã” am avut 713 de
cereri, cu 163 pentru „echi-
valare”, la „francezã” – 457
(cinci pentru recunoaºte-
rea studiilor), 398 la „spa-
niolã”, 202 (douã echiva-
lãri) la Limba germanã.
Dacã vorbim de contesta-
þii, numãrul acestora depã-
ºeºte 50 – 22 la „Limba en-
glezã”, 26 la „spaniolã”,
trei la „germanã”. Pe 31 mai
, vor fi afiºate rezultatele
finale, în urma contestaþii-
lor la probele de aptitu-
dini”, a precizat prof.  Mo-

nica Leontina Sunã, inspector ge-
neral al Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj.  În perioada 22 – 23 mai ,
2.505 de elevi (mulþi dintre ei fiind
înscriºi pe mai multe discipline), au
participat la probele de aptitudini,
pentru „vocaþional”. Centralizatã, si-
tuaþia, pentru cei înscriºi, stã astfel:
Liceul de Arte „Marin Sorescu” din
Craiova – 98 (28 pentru „muzicã”, 70
pentru „arte vizuale”), Colegiul Naþi-
onal Pedaogic „ªtefan Velovan” – 203
(învãþãtor - educator), Liceul cu Pro-
gram Sportiv „Petrache Triºcu” (peste
230 de locuri), Seminarul Teologic
„Grigorie Teologul” (21 de poziþii), Li-
ceul Adventist (24).

Peste 3.000 de cereri
pentru susþinerea „BAC-ului”
Bacalaureatul a debutat ºi este

în plinã desfãºurare. „Pe 26 mai s-
au încheiat cursurile clasei a XII-a,
atunci fiind  finalizatã ºi înscrierea
candidaþilor pentru prima sesiune
a Bacalaureatului. Pânã în acest
moment, în baza electronicã centra-
lizatã, sunt depuse 3.127 de cereri.
În zilele 6 – 7 iunie, va avea loc eva-
luarea competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba românã,
iar în 9, 12, 13 iunie va avea loc eva-
luarea competenþelor digitale ºi,
acolo unde nu sunt condiþii, se poa-
te susþine proba ºi ulterior, pe 14
iunie, dar numai dupã o aprobare a
Comisiei Naþionale, bazatã pe moti-
ve cât se poate de plauzibile. Între
14 – 16 iunie, se vor verifica compe-
tenþele lingvistice într-o limbã de cir-
culaþie internaþionalã, iar calenda-
rul va merge în continuare ºi va fi
respectat. Vom asigura tot ceea ce
þine de mãsurile de siguranþã pen-
tru desfãºurarea examenului de Ba-
calaureat, iar cei care vãd neconcor-
danþe în aplicarea metodologiei de
desfãºurare a examenului pot apela
telefonic, la nr. 0800.801.100”, a mai
menþionat Monica Sunã.

CRISTI PÃTRU

a doua etapã, conform normativelor
legale. Cei corigenþi din clasele ter-
minale de gimnaziu, liceu, învãþãmân-
tul profesional ºi cei care au parcurs
stagiile de pregãtire practicã, dar
care nu pot participa la sesiunea din
24 – 25 iulie, se pot înscrie în sesiu-
nea urmãtoare. Cei din clasele ter-
minale, care nu au promovat exame-
nul din iulie, sunt declaraþi repetenþi.
Elevii care au promovat, din clase-
le terminale de liceu, se pot înscrie
pentru Bacalaureat, sesiunea de
toamnã, în data de 27 iulie”, a pre-
cizat prof.  Monica Leontina Sunã,
inspector general al Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Craiovenii sunt invitaþi astãzi
dupã-amiazã sã vinã în centrul Cra-
iovei ºi sã ia cu ei o carte ºi o pãtu-
rã pentru a se întinde la o sesiune
ineditã de lecturã, pentru a se bu-
cura de naturã, muzicã, poezie ºi
artã. Când se va lãsa întunericul,
lecturile vor fi fãcute la lumina lu-
mânãrilor, alãturi de scriitori cra-
ioveni. «Dacã vii de la serviciu, de
la ºcoalã sau de oriunde altundeva
ºi nu ai cu tine o pãturã,  Bibliote-
ca „Aman” te invitã pe pãturile spe-
cial amenajate pentru acest eveni-
ment ºi îþi oferã o carte pe care sã
o lecturezi», precizeazã reprezen-
tanþii instituþiei

Pe lângã lectura în aer liber, eve-
nimentul cuprinde o serie de alte
activitãþi cultural-educative. Astfel,
elevii Liceului de Arte „Marin So-

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” organizeazã
astãzi, cu începere de la
ora 18.00, în centrul
Craiovei, pe pajiºtea
verde din spatele statuii
lui Mihai Viteazul, cea
de-a II-a ediþie a eveni-
mentului cultural „Pãtu-
ra care citeºte”. Pe
lângã lecturi publice,
aceasta mai cuprinde
dialoguri cu participanþii
pe tema cititului ºi
scrisului, un spectacol
de muzicã ºi expoziþii de
picturã.

rescu” (coord. prof. Angi Melania
Cristea) vor susþine mai multe reci-
taluri vocale, la chitarã ºi vor recita
poezii hazlii. Cu acelaºi prilej, mem-
brii Cenaclului „Constantin Brân-
cuºi” din Craiova vor vernisa o ex-
poziþie de artã plasticã. În încheie-
re, la cãderea serii, toþi cei prezenþi
vor fi antrenaþi de Alexandru Mo-
goºeanu –  director Radio Oltenia
Craiova, conf. univ. dr. Cosmin
Dragoste ºi prof. Angi Melania Cris-
tea într-o sesiune de „lecturi aprin-
se”. De asemenea, participanþilor le
sunt rezervate surprize, premii ºi
jocuri interactive.

Potrivit managerului Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”, Lucian Dindiricã, succe-
sul pe care „Pãtura care citeºte”
l-a avut în rândul cititorilor în urmã

cu doi ani, la prima ediþie organi-
zatã la Craiova, i-a determinat pe
reprezentanþii instituþiei sã repete
experienþa ºi în acest an, în cadrul
Zilelor Municipiului Craiova. «Ne
bucurã faptul cã ideea unui picnic
urban de lecturã este bine primitã
ºi la Craiova. Craiovenii, indiferent
de vârstã, sunt aºteptaþi, cu sau
fãrã o pãturã proprie, la provoca-
rea pe care le-o adreseazã bibliote-
carii. Nu va fi deloc o sarcina grea.
Vom socializa ºi ne vom împãrtãºi
preferinþele literare. Vrem ca marþi
seara sã citeascã în public un nu-
mãr cât mai mare de cetãþeni», a
declarat Lucian Dindiricã, adãu-
gând cã, alãturi de aceastã acþiu-
ne, Biblioteca „Aman” desfãºoarã
o serie de alte activitãþi cu ocazia
Zilelor Craiovei.

Muzeul Olteniei va vernisa mâi-
ne, 31 mai, ora 11.00, la Secþia de
Istorie-Arheologie (strada „Mado-
na Dudu” nr. 14), expoziþia „Sta-
tui romane din Oltenia”. Aceasta
cuprinde fragmente statuare din
marmurã ºi bronz, precum ºi re-
constituiri realizate de arheologi,
reprezentate fiind zeitãþi ºi împãraþi
romani. Cele mai multe dintre ele
provin din castrul roman de la Rã-
cari, unde cercetãrile arheologice
ale Muzeului Olteniei se desfãºoarã

La Muzeul de Artã Craiova va avea loc mâine, 31 mai, ora 18.00,
închiderea expoziþiei „Despre infante, menine, dive ºi alte graþii” a
artiºtilor Marijana ºi Relu Biþulescu. Lucrãrile de tapiserie, colaj textile
ºi picturã vor putea fi admirate însã, de-acum înainte, în catalogul care
va fi lansat cu acest prilej. „Într-o prezentare graficã de þinutã, ce îi
aparþine lui Relu Biþulescu, catalogul este o însoþire frumoasã de
imagine ºi cuvânt, textele critice fiind semnate de Cãtãlin Davidescu,
Emilian ªtefârþã, Laura Tiparu, Adrian Guþã ºi Cãtãlin ªtefãnescu. Vã
invitãm sã îl rãsfoiþi în cel mai potrivit cadru pentru consumarea artei”,
menþioneazã reprezentanþii muzeului. Expoziþia celor doi artiºti a fost
vernisatã la Craiova pe data de 25 aprilie a.c.

„Statui romane din Oltenia” Expoziþia artiºtilor Marijana
ºi Relu Biþulescu, la final

Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” – Secþia pen-
tru Copii ºi Tineret va organiza
mâine, 31 mai, ora 12.00, Con-
cursul de recitãri „Pe aripile po-
eziei”. Ajuns la cea de-a 43-a edi-
þie, acesta este dedicat Zilei In-
ternaþionale a Copilului – 1 Iu-
nie ºi are scopul de a evidenþia
talentul interpretativ al copiilor ºi
prezenþa lor scenicã.

Pânã ieri, instituþia primise pes-
te 40 de înscrieri, la cele douã ca-
tegorii de vârstã: preºcolari – cla-
sa a IV-a ºi clasele a V-a – a VIII-

La Secþia de ªtiinþele Naturii a
Muzeului Olteniei are loc astãzi,  ora
16.00,  în cadrul proiectului cultu-
ral educativ „Bios Art”, vernisajul
expoziþiei „Foto-copilãria în ima-
gini – 4 anotimpuri”. Aceasta cu-
prinde fotografii cu plante tipice
pentru  anotimpul primãvara, reali-
zate de preºcolarii din grupa mare
„Spiriduºii” de la Grãdiniþa „Dum-
brava minunatã”, ºi este parte a unui
proiect-cadru extins pentru plante
specifice pentru toate cele patru
anotimpuri ale anului. Coordonato-
rii proiectului sunt Sorina ªchiopu
– director al grãdiniþei, Mariana Ola-
ru – profesor învãþãmântul primar
ºi  drd.  Lila Gima – muzeograf la
Muzeului Olteniei.

Fotoexpoziþie a „Spiriduºilor” de
la Grãdiniþa „Dumbrava minunatã”

Peste 40 de participanþi la Concursul
de recitãri „Pe aripile poeziei”

a. Cei mai mulþi sunt de la institu-
þii de învãþãmânt din Craiova –
Colegiile Naþionale „Carol I” ºi
„Fraþii Buzeºti”, Liceul cu pro-
gram sportiv „Petrache Triºcu”,
ªcolile Gimnaziale „Nicolae Bãl-
cescu”, „Mihai Viteazul”, „Mircea
Eliade”, „Sf. Gheorghe” º.a.

„Spre deosebire de ediþiile an-
terioare, a crescut numãrul co-
piilor înscriºi din judeþul Dolj –
din comunele Melineºti, Apele Vii,
Leu, Castranova, Celaru º.a. De
asemenea, ºi-au exprimat dorin-
þa de a concura elevi de la ªcoa-

la Gimnazialã „Pan M. Vizirescu”
din Bîrza, judeþul Olt”, a preci-
zat Rodica Pãvãlan, ºef Serviciu
Relaþii cu Publicul în cadrul Bi-
bliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”. De ziua lor, copiii
sunt aºteptaþi ºi la alte activitãþi
organizate de instituþie.

de ani buni ºi urmeazã a fi reluate
în curând, iar altele – din siturile
arheologice de la Sucidava (Cora-
bia, judeþul Olt) ºi Cioroiu Nou (co-
muna Cioroiaºi, judeþul Dolj).

„Statuile epocii romane din Ol-
tenia, în particular, ºi din Dacia, în
general, reprezintã încã un subiect
destul de puþin documentat. Moti-
vele acestei insuficienþe constau în
vandalizarea castrelor ºi oraºelor
antice dupã retragerea romanilor
din Dacia, precum ºi în nevoia de

metal (în cazul statuilor de bronz)
sau de material de construcþie (în
cazul statuilor de piatrã sau mar-
murã, cele din urmã putând fi uºor
transformate în var). Concret, sta-
tuile de bronz ºi marmurã care îm-
podobeau odinioarã forurile oraºe-
lor sau comandamentele castrelor
romane din Oltenia au fost distru-
se sistematic din motivele ce le-
am menþionat anterior. Din aceste
cauze, s-au mai pãstrat pânã în zi-
lele noastre doar sumare fragmen-
te (capete, membre, picioare,
mâini, degete) ale acelor veritabile
opere de artã ale antichitãþii. Este
sarcina arheologului sau a istori-
cului de artã reconstituirea din mi-
cile bucãþi pãstrate a statuilor epo-
cii clasice greco-romane”, spune
dr. Dorel Bondoc, arheolog în ca-
drul Muzeului Olteniei.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

-Asta nu e bine, Popescule, cã la
noi cinci împing la cãruþã ºi unul
stã în ea cu biciul.

„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”„Pãtura care citeºte”, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei
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Regimul de la Phenian a lan-
sat o nouã rachetã balisticã cu
razã scurtã de acþiune în Ma-
rea Japoniei, aceasta aterizând
în zona exclusivã economicã
japonezã, însã nu au fost înre-
gistrate pagube. “Aceastã lan-
sare de rachetã este foarte pro-
blematicã din perspectiva sigu-
ranþei navigaþiei ºi a traficului
aerian ºi este o încãlcare clarã
a rezoluþiilor consiliului de Se-
curitate al ONU”, a declarat un
purtãtor de cuvânt al guvernu-
lui Japoniei. “Japonia nu mai
poate tolera acþiunile provoca-
toare repetate ale Coreei de
Nord. Am protestat cu putere
în faþa Coreei de Nord ºi condamnãm acþiunile
sale în cei mai puternici termeni”, a mai decla-
rat acesta. Premierul japonez Shinzo Abe a anun-
þat cã Japonia, SUA ºi Coreea de Sud au dema-
rat acþiunile necesare, prin intermediul Consi-
liului de Securitate al ONU, pentru a rãspunde
testelor cu rachete balistice desfãºurate de cã-
tre Coreea de Nord. „Coreea de Nord continuã
sã neglijeze apelurile comunitãþii mondiale ºi sã

Partidul preºedintelui

Emmanuel Macron,

favorit la câºtigarea

alegerilor parlamen-

tare din Franþa
Republica în Miºcare

(REM), organizaþia politicã
înfiinþatã de preºedintele
francez Emmanuel Macron,
se claseazã pe primul loc în
intenþiile de vot înaintea
scrutinului legislativ progra-
mat pe 11 ºi 18 iunie, potrivit
unui sondaj de opinie prezen-
tat ieri. Potrivit unui sondaj
de opinie realizat de Odoxa
pentru postul de radio France
Inter ºi publicaþia L’Express,
formaþiunea Republica în
Miºcare (liberal-socialã) va
obþine 29% dintre voturi la
scrutinul parlamentar din
iunie. Partidul de extremã-
dreapta Frontul Naþional se
aflã pe locul secund în
preferinþele de vot, cu 17%.
Formaþiunea de centru-
dreapta Republicanii este
creditatã cu 15%. Partidul de
extremã-stânga Franþa
Nesupusã, al candidatului la
prezidenþiale Jean-Luc
Melenchon, ar obþine 14% în
cadrul alegerilor parlamenta-
re. Alte sondaje recente au
sugerat, de asemenea, cã
partidul lui Emmanuel
Macron ar urma sã devinã
cea mai importantã formaþiu-
ne din camera inferioarã a
Parlamentului francez, în
faþa socialiºtilor ºi conservato-
rilor. Preºedintele francez
Emmanuel Macron intenþio-
neazã sã transmitã o reformã
privind reglementãrile în
domeniul muncii pânã la
sfârºitul lunii septembrie,
înainte de a aborda schemele
de pensii, în 2018.

Doi britanici, reþinuþi

dupã ce au intrat

cu maºina într-un

grup de oameni

în Marbella
Autoritãþile spaniole au

reþinut doi britanici care au
intrat cu maºina într-un grup
de oameni, duminicã, în
oraºul Marbella, rãnind opt
persoane, inclusiv un bebeluº.
Un purtãtor de cuvânt al
poliþiei a precizat cã cei doi
pãreau sã fie în stare de
ebrietate. Poliþia a eliminat
ipoteza unui act terorist în
cazul acestui incident rutier.
Autoritãþile au explicat cã
ºoferul a fugit cu maºina de
la un punct de control ºi a
lovit mai mulþi pietoni,
ciocnindu-se ºi cu alte vehi-
cule. ªoferul (27 ani)  a
suferit rãni serioase în urma
accidentului. Celãlalt pasager
din autoturism are 28 de ani.

Marea Britanie va rãmâne un
partener solid al Uniunii Europe-
ne, chiar dacã va pãrãsi Blocul
comunitar, a declarat Amber
Rudd, ministrul britanic de In-
terne, dupã ce cancelarul ger-
man Angela Merkel a sugerat cã
UE nu se mai poate baza pe SUA
ºi Regatul Unit. “Deºi ne pregã-
tim de începerea negocierilor
pentru pãrãsirea UE, vom reasi-
gura Germania ºi celelalte þãri
europene cã vom fi un partener
ferm pentru ele. Un partener
solid în domeniul apãrãrii, secu-
ritãþii ºi sperãm cã ºi în cel al
comerþului”, a declarat Rudd la
postul de radio BBC. Angela
Merkel, cancelarul Germaniei, a

Agenþia britanicã de informa-
þii, MI5, ar fi fost avertizatã de
omologii americani cã Salman
Abedi plãnuia un atentat terorist

TTTTTensiunile între Coreea de Nordensiunile între Coreea de Nordensiunile între Coreea de Nordensiunile între Coreea de Nordensiunile între Coreea de Nord
ºi Japonia ating cote alarmanteºi Japonia ating cote alarmanteºi Japonia ating cote alarmanteºi Japonia ating cote alarmanteºi Japonia ating cote alarmante

provoace, ceea ce est total nejustificat. Având
în vedere acordurile încheiate la summitul G7,
considerãm cã aceasta este cea mai urgentã pro-
blemã. Împreunã cu Statele Unite, vom lua
mãsuri specifice pentru a constrânge Coreea
de Nord”, a declarat Abe. Racheta ar fi fost
una de tip Scud, cu razã scurtã de acþiune, care
a cãzut la aproximativ 450 de kilometri de la
lansare, conform armatei sud-coreene. Preºe-

dintele american Donald
Trump a fost informat despre
acest nou test nord-coreean,
a informat Casa Albã. ªi auto-
ritãþile de la Moscova au con-
damnat testul balistic efectuat
de cãtre forþele regimului
nord-coreean ºi au îndemnat
comunitatea internaþionalã la
precauþie privind o acþiune
militarã în zonã.  “În mod cert,
condamnãm aceastã acþiune ºi
ne exprimãm îngrijorarea cu
privire la evoluþiile ulterioare.
Dar, în acelaºi timp, îndemnãm
partenerii cu care lucrãm în
aceastã chestiune sã manifeste
reþinere, inclusiv în ceea ce pri-

veºte activitatea militarã în aceastã regiune”, a
declarat adjunctul ministrului rus de Externe, Vla-
dimir Titov. Preºedintele Coreei de Sud, Moon
Jae-In, a convocat o ºedinþã de urgenþã a consi-
liului de securitate, iar armata sud-coreeanã a
trimis un avertisment cãtre autoritãþile de la Phe-
nian. Coreea de Sud a atras atenþia cã lansarea
rachetei balistice este o încãlcare gravã a rezolu-
þiilor Consiliului de Securitate al ONU.

FBI ar fi avertizat MI5 cã Abedi
plãnuia un atentat terorist

pe teritoriul Marii Britanii, cu trei
luni înainte de întreprinderea ata-
cului sinucigaº de la Manchester
Arena, informeazã surse citate de

The Independent. Agenþii FBI ar
fi informat oficialii britanici cã
tânãrul în vârstã de 22 de ani fã-
cea parte dintr-o celulã teroristã
a Stat Islamic din Africa de Nord
ºi plãnuia un atac terorist în Ma-
rea Britanie. Abedi ar fi fost pla-
sat de SUA pe o listã de teroriºti
supravegheaþi, dupã ce a ajuns în
atenþia agenþiilor serviciilor de in-
formaþii în urma unei investigaþii
asupra unui grup terorist ce ope-
ra în Libia. “La începutul lui 2017,
FBI ar fi anunþat MI5 cã Abedi
aparþinea unei grupãri teroriste
nord-africane din Manchester, ce
cãuta o þintã politicã în acel stat”,
a declarat o sursã a serviciilor de
securitate. “Acest fapt a reieºit din
interceptarea convorbirilor sale de
cãtre agenþi americani federali,

ce-l investigau pe Abedi de la ju-
mãtatea lui 2016, ºi din informaþii
descoperite în Libia, unde familia
sa avea legãturi cu grupãri tero-
riste”, a adãugat acesta. “În urma
acestor informaþii, Abedi ºi alþi
membri ai grupãrii au fost cerce-
taþi de MI5. La acel moment se
considera cã Abedi plãnuia asasi-
narea unei personalitãþi politice”,
a mai spus sursa. MI5 a trebuit
sã rãspundã unor întrebãri în pri-
vinþa faptului cã Abedi se afla în
atenþia servicilor de informaþii, ºi
cu toate acestea a putut întreprin-
de atacul sinucigaº. Oficiali ai
agenþiei britanice de informaþii au
replicat cã simultan se ocupã de
manevrarea a 500 investigaþii an-
titeroriste ce implicã 3.000 de
subiecþi.

Ministrul britanic de Interne: Marea Britanie
va rãmâne un partener ferm al Uniunii Europene

afirmat duminicã cã Uniunea
Europeanã nu se mai poate baza
pe Statele Unite ºi Marea Brita-
nie, astfel cã trebuie sã îºi con-
struiascã propriul viitor, relateazã
cotidianul Guardian. “Vremurile
în care ne puteam baza în totali-
tate unii pe ceilalþi au cam tre-
cut”, a declarat Angela Merkel
duminicã dupã-amiazã, referin-
du-se la relaþiile transatlantice,
potrivit site-ului publicaþiei
Süddeutsche Zeitung. Statele
Uniunii Europene trebuie sã lup-
te mai mult decât pânã acum
pentru viitorul comun, a expli-
cat Angela Merkel, care s-a aflat
duminicã dupã-amiazã în oraºul
german München.
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Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asistenþã

Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtoarelor  posturi  de naturã con-
tractualã de execuþie vacante: 22
posturi instructor educaþie,  2  posturi
instructor educaþie principal ºi 1 post
ingrijitor în data de 28 iunie  2017, ora
10.00 - proba scrisã ºi în data de 30
iunie  2017, ora 14:00 - interviul. Con-
diþii generale de participare la con-
curs: Candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã condiþiile generale prevãzu-
te la art.3 din Regulamentul-cadru pri-
vind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant apro-
bat prin H.G. nr. 286/2011 cu modifi-
cãrile ulterioare. Condiþii specifice de
participare la concurs: Condiþii spe-
cifice de participare la concurs: · 22
posturi instructor educaþie; - studii
medii  absolvite cu diplomã de ba-
calaureat. · 2 posturi  instructor edu-
caþie principal; - studii medii  absol-
vite cu diplomã de bacalaureat - ve-
chime  în muncã minimum 3 ani. · 1
post ingrijitor - studii minim genera-
le. Concursul se organizeazã la se-
diul Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj  în
data 28 iunie  2017, ora 10.00 (probã
scrisã) ºi în data de 30 iunie  2017,
ora 14.00 (interviul). Bibliografia ºi
actele solicitate candidaþilor pentru
dosarul de înscriere se afiºeazã la
sediul Direcþiei Generale de Asisten-
þã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
ºi pe site-ul Direcþiei Generale de
Asistenta Sociala ºi Protecþia Copi-
lului Dolj www.dgaspcdolj.ro. Dosa-
rele de concurs se depun la sediul
Direcþiei Generale de Asistenþã  So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj, în ter-
men de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii prezentului anunþ, respec-
tiv pânã pe data de 15.06.2017. Relaþii
suplimentare se pot obþine la sediul
Direcþiei Generale de Asistenþã Socia-
lã ºi Protecþia Copilului Dolj, telefon
0251/407009, pagina de internet
www.dgaspcdolj.ro.

ANUNÞ

Privind organizarea ºi desfãºurarea concursului pentru ocuparea funcþiilor specifi-
ce comitetului director(director financiar - contabil).

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna organizeazã concurs în data de 27.06.2017, ora
10:00, pentru ocuparea postului de director financiar-contabil la sediul din Comuna Bucovã,
Sat Leamna de Sus, Str. Principalã, nr.1, judeþul Dolj.

1.Criterii generale de participare conform Regulamentului de organizare ºi desfã-
ºurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcþiilor specifice  comitetului
director(director financiar-contabil) din Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna nr. 5912/
21.12.2016:

 -au domiciliu stabil în România;
-nu sunt condamnaþi penal sau în curs de urmãrire penala;
-sunt apþi din punct de vedere medical (fizic ºi neuropsihic);
-nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii 19/2000, privind sistemul public de

pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale.

2.Criterii specifice de participare:
   a) pentru directorul financiar-contabil:
- sunt absolvenþi de învãþãmânt universitar de lungã duratã, cu diplomã de licenþã sau echi-

valentã în profil economic;
 - au cel puþin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 - deþin certificatul de atestare a cunoºtinþelor dobândite în domeniul Sistemului European

de conturi, precum ºi de cunoaºtere a reglementarilor europene în domeniu.

3. Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã cuprindã:
   a) cererea de înscriere;
   b) copie de pe actul de identitate;
   c) copie legalizatã de pe diploma de licenþã sau de absolvire, dupã caz;
   d) curriculum vitae;
   e) adeverinþa care atestã vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor,

dupã caz;
   f) cazierul judiciar;
   g) copii de pe diplomele de studii ºi alte acte care efectuarea unor specializãri, cursuri,

stagii, competenþe/atestate etc., în funcþie de postul pentru care concureazã;
   h) declaraþia pe propria rãspundere cã nu este urmãrit penal ºi nu are cunoºtinþã cã a

început urmãrirea penalã asupra sa;
   i) declaraþia pe propria rãspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul

1989;
   j) adeverinþa din care sã rezulte cã este apt medical, fizic ºi neuropsihic;
   k) proiectul/lucrarea de specialitate;
   l) aprobarea managerului;
  m) avizul consiliului de administraþie al spitalului;
  n) taxa de înscriere la concurs în valoare de 100 lei.

    Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretariatul spitalului  în perioada 12.06.2017-
16.06.2017, între orele 10:00-13:00.

Concursul/examenul cuprinde urmãtoarele probe de evaluare:
-test grilã/ lucrare scrisã de verificare a cunoºtinþelor din legislaþia specificã postului;
-susþinerea proiectului/ lucrãrii de specialitate pe o temã din domeniul de activitate al postului;
-interviul de selecþie.
Testul grilã/lucrarea scrisã de verificare a cunoºtinþelor se desfãºoarã pe durata a cel mult 3 ore.
Testul grilã/subiectele pentru lucrarea scrisã se elaboreazã de cãtre comisia de concurs, pe

baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei.

Relaþii suplimentare, bibliografia ºi alte menþiuni referitoare la organizarea concursului
vor fi puse la dispoziþie la sediul unitãþii, Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, din Sat
Leamna de Sus, Comuna Bucovãþ, str. Principalã nr. 1, tel: 0251-360054, sau pe site:
www.spital.leamna.ro
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Anunþul tãu!
SC Teiul Pescarului SRL titu-

lar al proiectului “Amenajare ba-
zin piscicol ºi anexe utilitare” anun-
þã publicul interesat asupra luãrii
deciziei de încadrare de cãtre APM
Dolj pentru proiectul propus a fi
amplasat în comuna Podari, sat
Gura Vãii, T60, P28, P29, P30, P31,
judeþul Dolj. 1. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº
nr. 1, în zilele de L-V între orele 9-
14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet: www.apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare pânã
la data de  03.06.2017.

Primãria Craiova, prin SC Sa-
lubritate Craiova SRL, vã aduce la
cunoºtinþã cã, în perioada
06.06.2017-19.06.2017, pe raza
municipiului Craiova (spaþii verzi,
ghene de gunoi, platforme gospo-
dãreºti) se va desfãºura acþiunea
de deratizare, folosindu-se sub-
stanþele din grupa a treia de toxi-
citate Jade Pastã ºi Jade Grain,
avizate de cãtre Ministerul Sãnã-
tãþii. Persoanele ce intrã în contact
cu substanþele respective vor fo-
losi ca antidot Vitamina K, sub su-
pravegherea unui cadru medical.

Staþiunea de Cercetare – Dezvoltare
Agricolã ªimnic – Craiova cu sediul
în localitatea Craiova, str. ªoseaua
Bãlceºti nr.54, judeþul Dolj, tel/ fax:
0251 417.534, scoate la concurs 1
post economist cu experienþã în
achiziþii publice. Concursul va con-
sta în interviu ºi probã practicã ºi va
avea loc la data de 07.06.2017 iar
dosarele de concurs se vor depune
pânã la data de 06.06.2017. Relaþii
la telefon: 0251/417.534.

Comuna Orodel - judeþul Dolj organizeazã  la sediul din localitatea Orodel, str. Principalã,
nr. 133 – judeþul Dolj concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice
vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Orodel - judeþul Dolj:

1. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul ,,EVIDENÞA
AGRICOLÃ, CADASTRU ªI FOND FUNCIAR”

Condiþii generale
Cele prevãzute de art.  54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare
Condiþii specifice
· Studii universitare absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv studii de lungã duratã,

absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã.
· nu este necesarã vechimea
· cunoºtiinþe de operare a calculatorului dovedite cu certificat/atestat sau alt document

echivalent  de  utilizare a calculatorului .
2. Consilier, clasa I, grad profesional, compartimentul ,,FINANCIAR-CONTA-

BILITATE”
Condiþii generale
Cele prevãzute de art.  54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu

modificãrile si completãrile ulterioare
    Condiþii specifice
· Studii universitare absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv studii superioare de lungã

duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul stiintelor economice
· Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice -1 an.
· cunoºtiinþe de operare a calculatorului dovedite cu certificat/atestat sau alt document

echivalent  de utilizare a calculatorului .
3. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul “STARE CIVILA”
Condiþii generale
Cele prevãzute de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare
Condiþii specifice
· Studii universitare absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv studii superioare de lungã

duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã .
· nu este necesarã vechimea
· cunoºtiinþe de operare a calculatorului dovedite cu certificat/atestat sau alt document

echivalent  de  utilizare a calculatorului .
Data ora si  locul de desfãºurare a concursului
29.06.2017 ora 10.00 –proba scrisã
Data ºi ora interviului vor fi anunþate dupã susþinerea probei scrise.
Dosarele de concurs se pot depune la sediul unitãþii administrativ teritoriale ,,Comuna Orodel”

–judeþul Dolj  în termen  de 20 de  zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României
 
Relaþii suplimentare privind, actele necesare pentru dosar,  probele de concurs si tematica

se pot obþine la sediul instituþiei sau la telefon 0251/367538 –compartim. secretar.

OFERTE DE SERVICIU
Spãlãtorie auto, angajez
personal. Salariu 1.100
RON, carte de muncã,
duminica liber. Relaþii te-
lefon: 0762/652.556.
Angajez recepþioner hotel.
Telefon: 0766/481.842.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Doamnã serioasã fac
menaj ºi îngrijesc bãtrâni.
Telefon: 0764/171.101.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Craiova - vând apartament
4 camere parter, zonã ul-
tracentralã, exclus agenþii.
Telefon: 0723/868.991.

CASE
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate
utilitãþile, teren 1023 mp.
Telefon: 0766/242.092
sau 0749/129.000.
Vând casã comuna Ca-
lopãr (sat Dîlga) – Dolj,
la strada principalã  3
corpuri a câte 2 camere,
2 sãli beci, pãtul, maga-
zie, teren 2000 mp. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdi-
nã cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în curte
ºi posibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
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TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fiind
zonã metropolitanã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând teren intravilan Pia-
þa Chiriac 418 mp 250 E/
mp negociabl ºi semica-
sã. Telefon: 0723/ 013.004
Vând teren arabil 2.500
ha Nord 233, Spate
Metro. Telefon: 0251/
548.870.
Vând teren intravilan Câ-
cea 6030 mp, deschide-
re 30 m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/263.391.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 5000 mp la Gara
Pieleºti lângã Fabrica Q
Fort. Telefon: 0752/
641.847.

Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Tele-
fon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfal-
t,lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu de
Jos, utilitãþi - la DJ, ca-
dastru. Telefon: 0744/
563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Papuc,
motor pe injecþie. Tele-
fon: 0747/398.673.

STRÃINE
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super în-
treþinutã, toate consuma-
bilele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
Vând convenabil un au-
tomatizor APOLLO 3WF
- 2,6 nou - nefolosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând bicicletã pliabilã.
Tel.0723.055.342.
 Vând douãsprezece
(12) taburele din pal me-
laminat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în sta-
re bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu raf-
turi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.

Vând 40 de familii de al-
bine (stupi puternici). Te-
lefon: 0763/156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou - 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând þuicã, podea Da-
cia faþã nouã. Telefon:
0747/674.714.
Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Roma-
neºti. Telefon: 0744/
846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epila-
tor HOMEDICS ELOS
LASER epilare definiti-
vã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.

Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama
de udat grãdina, 4 bare
cornier de 70cm lungi de
2,80m. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumula-
tori 200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator
12 ºi 24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci, ghete
militare noi, frigider. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã niche-
latã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiu-
vele duble în 2 canate,
toc aerisire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.

Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12V pickup Tesla cu boxe
ºi dozã de rezervã nouã,
discuri cu muzicã. Telefon:
0251/427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.



14 / cuvântul libertãþii marþi, 30 mai 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 30 mai 2017

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

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:

STAÞIUNEA DE CERCETARE -
DEZVOLTARE AGRICOLÃ ªIMNIC –
CRAIOVA, cu sediul în Craiova, ªoseaua
Bãlceºti nr. 54, oferã spre vînzare din pro-
ducþie proprie urmãtoarele:

- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- LAPTE
Relaþii suplimentare la telefon: 0251468.159;

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã metalicã -
100 lei, polizor electric -
100 lei, bicicletã copii -
50 lei. Telefon: 0732/
128.320; 0351/181.202.
Vâna maºinã de spãlat
Alba-Lux - 100 lei, expre-
sor cafea – 100 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând triploc, arbore mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce albã scrisã 1200/400-
80 lei, covor persan 200/
800 bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.

Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2
cu toc negociabil, 3 ar-
zãtoare gaze sobã-
150 w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliote-
cã, aspirator, masã, sal-
tea copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

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.

PIERDERI
Pierdut certificat de înre-
gistrare fiscalã eliberat de
ONRC Dolj pe numele
COJOCARU S LUCICA
PFA Cui: 32646108. Se
declarã nul.

PIERDUT Certificat consta-
tator II Dochiliþã Mihãiþã, F16/
497/2009. Se declarã nul.

DECESE
Copiii ºi nepoþii anunþã
cu durere încetarea din
viaþã a celei ce a fost bu-
nicã ºi mamã devotatã
ZAMFIR IOANA, în etate
de 98 ani. Slujba de în-
mormântare va avea loc
miercuri, 31.05.2017, la
biserica Ungureni iar
înmormântarea la cimiti-
rul Ungureni. Dumnezeu
sã o odihneascã în liniº-
te ºi pace!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

7. CSMP Iaºi 12 7 5 0 14-3 41
8. Gaz Metan 13 4 6 3 15-9 38
9. Voluntari 12 6 3 3 16-14 36
10. Botoºani 12 3 5 4 12-9 30
11. Pandurii 13 4 5 4 11-16 27
12. ACS Poli 13 5 4 4 14-12 26
12. Chiajna 12 2 4 6 11-17 23
14. ASA 13 1 4 8  4-17 13

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

Play-out, etapa a XIII-a
Pandurii – Gaz Metan 0-0

ACS Poli – ASA 3-1
Au marcat: Popovici 3, 17, Mailat 59 / Nicoliþã 65.

Meciul Chiajna – FC Botoºani s-a jucat asearã.
CSMP Iaºi – FC Voluntari, mâine, ora 20.30

SERIA 4 – Etapa a 21-a: Viitorul Teasc - Torentul Secui 2-3, Avântul
Pieleºti - Viitorul Ghindeni 4-1, Progresul Mischii - Energia Radomir 3-0,
Flacãra Drãgoteºti - Viitorul Coºoveni 3-7, Viitorul II Cârcea - Luceafã-
rul Popânzãleºti 2-2, ªtiinþa Celaru - City Leu 2-1.
Clasament: 1. Celaru 54p, 2. Cârcea II 51, 3. Leu 44, 4. Radomir 43,

5. Coºoveni 35, 6. Mischii 34, 7. Pieleºti 31, 8. Ghindeni 26, 9. T. Secui
15, 10. Drãgoteºti 11, 11. Popânzãleºti 10, 12. Teasc 6.

Liga a V-a Dolj, rezultate ºi clasamente
SERIA 1 – Etapa a 26-a: Fulgerul Maglavit - Recolta Galicea Mare nu s-a jucat, Flacãra Moþãþei - Voinþa Caraula 5-1, Viitorul Dobridor 3-0, Recolta Cioroiaºi - Spicul Unirea 4-1,

SC Poiana Mare - Vânãtorul Desa 4-3, Viitorul Dobridor – Progresul Ciupercenii Vechi 3-0, Victoria Periºor – Viitorul Ciupercenii Noi 0-5, Avântul Rast - Victoria Pleniþa 4-5, Avântul
Giubega a stat.

Clasament: 1. Pleniþa 52p, 2. Moþãþei 51, 3. Desa 48, 4. Cioroiaºi 37, 5. Poiana Mare 36, 6. Ciupercenii Noi 35, 7. Ciupercenii Vechi 35, 8. Caraula 34, 9. Unirea 32, 10. Rast 29, 11.
Maglavit 22, 12. Dobridor 22, 13. Periºor 12, 14. Giubega 4.

SERIA 2 – Etapa a 26-a:
Recolta Urzicuþa - Aktiv Padea
6-1, Progresul Bãileºti - Dunã-
rea Gighera 3-0, ªtiinþa Calo-
pãr – Recolta Mãceºu de Jos
2-3, Viitorul Þuglui – Viitorul
Mãceºu de Sus 3-1, Viitorul
Afumaþi - Gloria Catane 3-3,
Unirea Goicea - Progresul Ce-
rãt 2-5, Fulgerul Întorsura - Vii-
torul Giurgiþa 0-2, Triumf Bârca
- Seaca de Câmp 8-1.

Clasament: 1. Catane 71p,
2. Mãceºu de Jos 59, 3. Mã-
ceºu de Sus 55, 4. Þuglui 48,
5. Afumaþi 45, 6. Cerãt 44, 7.
Calopãr 44, 8. Giurgiþa 40, 9.
Bãileºti 40, 10. Întorsura 40,
11. Goicea 30, 12. Bârca 30,
13. Padea 19, 14. Seaca de
Câmp 18, 15. Urzicuþa 16, 16.
Gighera 9.

SERIA 3 – Etapa a 21-a: Inter Secui - Voinþa Puþuri 6-2, Victoria
Cãlãraºi - Progresul Castranova 1-9, AS Rojiºte - Tricolor Dãbuleni 0-2,
Progresul Amãrãºtii de Sus - Avântul Daneþi 6-4, Unirea Amãrãºtii de Jos
- Unirea Tâmbureºti 0-1, Avântul Dobreºti - Fulgerul Mârºani 4-1.

Clasament: 1. Castranova 49, 2. Puþuri 46p, 3. Dãbuleni 42, 4. Secui
41, 5. Amãrãºtii de Sus 39, 6. Tâmbureºti 32, 7. Daneþi 24, 8. Dobreºti
24, 9. Mârºani 23, 10. Amãrãºtii de Jos 21, 11. Rojiºte 19, 12. Cãlãraºi 1.

SERIA 5  - Etapa a 24-a: Betis Craiova - Jiul Bâlta 2-3, AS Greceºti -
Viitorul Craiova nu s-a jucat, Vulturul Cernãteºti - Jiul Breasta 6-2, ªtiinþa
2016 Craiova - Viitorul Valea Fântânilor 3-2, Rapid Potmelþu a stat, CS
Sopot - Voinþa Raznic 9-1, Voinþa Belcin - AS Scãeºti 3-0.
Clasament: 1. Belcin 40, 2. Sopot 38, 3. Potmelþu 36p, 4. Cernãteºti

33, 5. Bâlta 29, 6. ªtiinþa 25, 7. Scãeºti 24, 8. Betis 24, 9. Valea Fântâni-
lor 20, 10. Raznic 16, 11. Breasta 8.

Pase scurte, pase lungi

TTTTTotti a vrut sã fie Unic, nu Galacticotti a vrut sã fie Unic, nu Galacticotti a vrut sã fie Unic, nu Galacticotti a vrut sã fie Unic, nu Galacticotti a vrut sã fie Unic, nu Galactic

La finalul ceremoniei de retragere a lui
Totti mi-am pus întrebarea „Cam cine ar fi
Totti al Craiovei?” Mulþi jucãtori sunt consi-
deraþi „legende”, „glorii”, fotbaliºti „emble-
matici” sau „reprezentativi”. Dar a fost vre-
unul care sã fi început de la juniori ºi toatã
cariera sã evolueze în tricoul ªtiinþei? Aproa-
pe sigur, nu. Oricum, în „epoca modernã”,
nu existã un astfel de fotbalist, mãcar ºi unul
mediocru, nu neapãrat un star. Nici chiar
„Tunarul” Oblemenco, deºi poate fi consi-
derat simbolul Univeristãþii, nu a avut întrea-
ga carierã legatã culorile alb-albastre. Iar
dupã 1989 era greu, aproape imposibil sã
avem parte de un astfel de „zeu”.

Aºa cum se spune, despre Totti în aces-
te zile au curs „râuri de cernealã”, ori, up-

gradat, s-au spart tastele laptopurilor, s-au
umplut display-urile de share-uri cu festi-
vitatea din Cetatea Eternã. A fost emoþio-
nantã, ne-a impresionat aproape la fel de
mult precum cariera decarului romanist.
Chiar ºi la 40 de ani, Totti a dat senzaþia,
prin aproape orice gest, cã nu vrea sã pã-
rãseascã aceastã lume, cã nu vrea sã iasã
din fotbal. Iar pentru el fotbalul a însemnat
doar AS Roma. De altfel, avea sã ºi recu-
noascã în discursul de adio: „Speram sã nu
vinã acest moment”. ªi fanii i-au rãspuns:
„Speram sã murim înainte sã vinã acest
moment”. Poate cã din cauza acestei nostal-
gii, acestei legãturi cu Roma ºi-a prelungit
atât cariera, cât ºi turul de stadion dupã
meciul de adio, în faþa unui „Olimpico” arhi-

plin, fanii îmbulzindu-se sã-ºi vadã idolul
ultima oarã pe teren. E greu sã renunþi la
ceva ce te-a fãcut ce eºti. ªi el nu a fost
doar cãpitanul echipei aproape douã dece-
nii, ci, aºa cum exprima ºi coregrafia celor
din „Curva Sud”, Totti este AS Roma. Iar
AS Roma a mai aºezat un zeu în Olimpul
sãu. Poate pe Zeus însuºi. Au mai fost idoli
giallorossso, ºi „Principele” Giannini, ºi Bru-
no Conti, poate ºi Aldair. ªi se mai pregãteº-
te o retragere de marcã pe „Olimpico”, cea
a lui Daniele de Rossi. Vor mai urma ºi alte-
le, aºa cum simbolistic a exprimat predarea
baderolei de cãpitan a lui Totti cãtre un puºti
de la Academie. Spre deosebire de alþii,
Roma, ºi italienii în general, îºi procurã ast-
fel de jucãtori dedicaþi da capo al fine culo-

rilor. Au fost în ultimele douã decenii cazu-
rile Baresi, Maldini, Del Piero, se pregãteºte
Buffon... Toþi aceºtia au vitrina ticsitã de tro-
fee, dar cel Unic este Totti. ªi a ºtiut cã este
Unic atunci când a refuzat sã fie Galactic. A
ales sã nu facã parte din echipa de giganþi
propusã de Real la începutul mileniului 3.
Nu ar fi trãdat dacã pleca la Real, nu era ca
ºi cum ar fi ales Lazio sau altã rivalã din
Cizmã, dar a ºtiut cã destinul sãu este altul.
Are un singur titlu de campion în 25 de se-
zoane, dar îºi gãseºte fãrã probleme locul
pe stema Romei, alãturi de Lupoaicã. Un sim-
bol precum Totti îi determinã ºi pe „duºma-
nii de-o viaþã” sã-i recunoscã ºi sã-i apre-
cieze caracterul, iar mesajul de adio al celor
de la Irriducibili (Lazio) este sugestiv.
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