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Bacalaureat 2017:

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- De când m-am lãsat de tutun, nu mai am pic de rãbdare
Popescule.

Despre
victoria lui
Mihail Genoiu!
Pentru „restul” de mandat,
în parþialele pentru Primãria
Craiova, câºtigãtor a ieºit candidatul PSD, Mihail Genoiu,
cu 19.798 voturi (42,8%), la o
participare extrem de redusã
(18,57%). În urma acestuia sau clasat senatorul Mario Ovidiu Oprea (PNL – 7.512 voturi), Bernd Lucian Sãuleanu
(independent – 6.006 voturi),
Aniºoara Stãnculescu (ALDE
– 5.574 voturi), deputatul
Claudiu Adrian Prisnel (USR
– 5.378 voturi), Dumitru Cãlina (PMP- 791 voturi) ºi Iulian Emil Mladin (independent
– 754 voturi).
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La faza pe companie...

69 de electricieni
au concurat
pentru TTrofeul
rofeul
Electricianului
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Ultima zi de evaluare a competenþelor digitale

Elevii absolvenþi ai clasei finale de gimnaziu ºi cei ai ultimului an de liceu au intrat, deja în „febra” examenelor. Primii se
pregãtesc pentru admiterea în clasa a IXa, ceilalþi sã-ºi ia Bacalaureatul. Suntem
în posesia primelor date, despre cele douã
examene importante susþinute de elevi,
prezentate de inspectorul general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Astãzi
este ultima zi în care elevii mai susþin evaluarea competenþelor digitale, iar de mâine, timp de trei zile, se va desfãºura evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã de circulaþie internaþionalã.

„Ciuma roºie” – o
gratuitã blasfemie
Epitetul acesta, de „ciumã roºie”,
poate sã-ºi fi avut o anume validitate în primii ani postdecembriºti,
pe vremea când, transformând peste noapte hazliul CPUN într-un partid în perspectiva primelor alegeri
decretate (abuziv) drept „libere”,
Ion Iliescu ºi camarila sa încã mai
visau ºi sperau la o cosmetizare a
vechiului regim comunist, într-o variantã titoisto-dubcekianã. Dupã
douãzeci ºi ºapte de ani de atunci,
calificativul prestat de niºte creieraºe uitate în niºte învechite ºi mlãºtinoase tranºee ale unui anticomunism post-festum nu e doar lipsit de
veracitate, ci, în opinia mea, ºi complet contraproductiv: o bagatelã concurând glumiþele nesãrate de prin
niºte dispute cenacliste.
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Prof. dr
dr.. Corneliu
Sabetay: ”Ruta
aerianã Craiova –
Tel AAviv
viv poate dezvolta
relaþiile economice
cu Israelul”
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Viorel Cataramã
a fost eliminat
din competiþia
pentru ºefia PNL
Moþiunea susþinutã de
candidatul la ºefia PNL Viorel
Cataramã nu a primit susþinerea filialelor pentru a fi supusã
dezbaterii votului în cadrul
Congresului PNL din 17 iunie,
lupta pentru preºedinþia partidului urmând sã se dea între
Ludovic Orban ºi Cristian
Buºoi, potrivit unui comunicat
de presã. „Comisia de Organizare a Congresului PNL s-a
întrunit luni, 12 iunie, pentru a
analiza condiþiile statutare
întrunite de moþiunile depuse de
candidaþii la preºedinþia PNL.
În urma votului organizat la
nivelul filialelor PNL, în cadrul
Comitetelor Directoare Judeþene, moþiunile susþine de Ludovic Orban (<<Partidul Naþional
Liberal- Forþa Dreptei>>) ºi de
Cristian Buºoi (<<PNL –
partidul viitorului. Pentru o
Românie dreaptã, echilibratã ºi
puternicã!>>) au îndeplinit
condiþiile statutare pentru a fi
supuse dezbaterii ºi votului în
cadrul Congresului PNL din 17
iunie”, potrivit unui comunicat
semnat de cãtre Departamentul
de comunicare al PNL ºi remis
MEDIAFAX. Moþiunea susþinutã de Viorel Cataramã (<<Politica naþionalã – Calea liberalã>>) nu a întrunit condiþiile
statutare pentru a fi spusã
dezbaterii ºi votului în cadrul
Congresului PNL, întrucât nu a
fost validatã de Comitetele
Directoare Judeþene din cel
puþin 10 filiale PNL, potrivit
sursei citate. De asemenea,
Comisia de Organizare a
Congresului PNL a stabilit, prin
tragere la sorþi, ordinea susþinerii moþiunilor la lucrãrile
Congresului, primul fiind
candidatul Cristian Buºoi,
urmat de candidatul Ludovic
Orban, fiecare moþiune având
alocate câte 60 de minute, se
aratã în comunicatul de presã.
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CSM cere preºedintelui Iohannis sã
întoarcã în Parlament legea salarizãrii
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis
cu majoritate de voturi, în ºedinþa de ieri, trimiterea
unei scrisori cãtre preºedintele Klaus Iohannis, prin
care solicitã întoarcerea legii salarizãrii în Parlament,
au declarat surse din cadrul CSM pentru Mediafax.

Surse din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii au declarat
cã plenul CSM a decis ieri transmiterea unei scrisori cãtre preºedintele României prin care sã soli-

cite întoarcerea legii salarizãrii în
Parlament pentru “dezbateri reale”,
având în vedere diferenþele salariale dintre magistraþii de la judecãtorii ºi parchetele de pe lângã

aceste instanþe ºi ceilalþi.
Procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, Augustin Lazãr,
a declarat, luni, nu ar trebui sã
existe diferenþe financiare între judecãtori ºi procurori, acesta fiind
motivul pentru care a cerut instanþei supreme, Avocatului Poporului ºi preºedintelui României sesizarea Curþii Constituþionale pe
legea salarizãrii. “Statutul de magistrat independent profesional al
procurorului nu poate fi pus sub
semnul întrebãrii. Nu se poate face
o discriminare între diverse categorii de magistraþi. Puteþi vedea
detaliat modul în care am motivat scrisoarea publicã pe care am

trimis-o la diverse instituþii ºi sunt
sigur cã aceastã problemã va fi
clarificatã în spiritul deciziilor
Curþii Constituþionale”, a declarat Augustin Lazãr.
Întrebat cum comenteazã faptul cã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie a decis sã nu sesizeze Curtea Constituþionalã în ceea ce priveºte legea salarizãrii unitare, Augustin Lazãr a precizat cã el nu a
vãzut nicio motivare. În urmã cu
trei zile, magistraþii Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie au decis sã nu
sesizeze Curtea Constituþionalã pe
legea salarizãrii, aºa cum ceruserã
Augustin Lazãr ºi Asociaþia Procurorilor, precizând cã nu sunt întrunite condiþiile pentru sesizare.

Parchetul solicitã corespondenþa dintre MApN
ºi Parlament pe tema achiziþiei de corvete
“În vederea soluþionãrii dosaParchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie rem pentru infracþiuni de abuz în
rului penal cu numãrul de mai
serviciu, au declarat pentru MEa transmis ieri o scrisoare prin care solicitã Senatului
sus, vã rugãm sã ne transmiteþi
DIAFAX surse judiciare. În plâncorespondenþa Ministerului Apã- României sã punã la dispoziþie corespondenþa dintre fostul gere s-a reclamat cã Guvernul Cioministru al Apãrãrii Mihnea Motoc ºi Parlament, privind loº a adoptat, în ºedinþa din 29 norãrii Naþionale, sub semnãtura
programul de achiziþie a corvetelor multifuncþionale.
ministrului Apãrãrii Mihnea Ioan
iembrie 2016, Hotãrârea privind
Motoc, prin intermediul Secretaaprobarea circumstanþelor ºi a proriatului General al MApN privind obþinecedurii specifice aferente programului straun rãspuns comun sau separate.
rea aprobãrii prealabile a achiziþiilor din
tegic de înzestrare ,,Corvetã multifuncþionaExecutivul a abrogat Hotãrârea de Guvern
cadru programului strategic de înzestrare
lã”, valoarea estimatã a programului fiind de
emisã de Cabinetul Cioloº în luna noiembrie
de ‘Corvetã multifuncþionalã”, precizeazã
1,6 miliarde Euro (cu TVA), fãrã avizul Para anului trecut privind achiziþia corvetelor mulParchetul de pe lângã ÎCCJ în scrisoarea
lamentului, au precizat sursele citate.
tirol, care urmau sã fie construite la Galaþi,
trimisã Senatului.
Informaþiile ar fi fost solicitate iniþial Mipe motiv cã este ilegalã, susþinând cã orice
Preºedintele Senatului Cãlin Popescu-Tãnisterului Apãrãrii Naþionale, instituþia susþiinvestiþie în acest domeniu mai mare de 100
riceanu a declarat, dupã ºedinþa Biroului Pernând cã a transmis deja informaþiile Parlamende milioane de euro trebuie aprobatã de Parmanent cã o scrisoare similarã a fost trimisã
tului, motiv pentru care procurorii au fãcut
lament. Este vorba despre un dosar deschis
ºi la Camerei Deputaþilor, urmând sã decidã
solicitãri ºi cãtre cele douã camere ale Parlaca urmare a unei plângeri formulate de Faîmpreunã cu Liviu Dragnea, dacã se va da
mentului, au declarat sursele menþionate
cias, în care s-a început urmãrirea penalã in

George Maior, fost ºef SRI, a admis Mihai Fifor, preºedintele Comisiei:
Avem confirmarea cã Laura
cã a fost acasã la Gabriel Oprea
Kovesi a fost la Oprea
în seara alegerilor
Ambasadorul României în SUA,
George Maior, a venit ieri dimineaþã la Parlament, pentru a fi audiat în
calitate de fost director al SRI de
cãtre Comisia parlamentarã de anchetã a alegerilor prezidenþiale din
2009. Maior a recunoscut cã a fost
acasã la Gabriel Oprea în seara turului doi al scrutinului prezidenþial
din 2009, el calificând evenimentul
ca unul privat ºi evitând sã spunã
dacã acolo se aflau ºi Coldea ºi Kovesi. Maior a precizat, în debutul
audierilor, cã SRI s-a comportat,
sub mandatul sãu, în perioada la
care face referire Comisia, exemplar faþã de prevederile legale ºi Constituþia României. Deputatul PSD
Liviu Pleºoianu, membru al Comisiei, l-a întrebat pe Maior despre
prezenþa acasã la Gabriel Oprea în

seara alegerilor. „Aº rãspunde în
felul urmãtor: în toate acele zile ale
anului 2009, inclusiv în acea zi, din
punct de vedere al atribuþiilor mele
legale ºi oficiale, acestea au fost îndeplinite conform legii. În viaþa unui
om, chiar deþinând asemenea funcþiii, existã ºi aspecte referitoare la
elemente private, evenimente private, ele nu au avut legãturã cu activitatea instituþiei. Din acest punct de
vedere, ºi acest moment îl definesc
ca pe un eveniment privat la care
am participat, în care nu s-au întâmplat aspecte pe care sã le sesizez ca fiind ilegale, neconstituþionale, sau neconform standardelor
de moralitate din punct de vedere al
funcþionãrii instituþiilor sau persoanelor. Nu am ce sã-mi reproºez”, a
adãugat Maior.

Preºedintele Comisiei de anchetã a alegerilor din 2009, senatorul PSD Mihai Fifor, a declarat, ieri, cã existã deja confirmarea cã Laura Codruþa Kovesi
a participat la întâlnirea care s-a
þinut acasã la Oprea, afirmând cã
se cautã soluþii ca cei invitaþi sã
vinã în faþa comisiei. „Eu cred cã
avem confirmarea acestui fapt.
Nu cred cã asta lipseºte în momentul de faþã. (…) Sãptãmâna
aceasta ºi sãptãmâna care urmeazã vom continua sã adunãm date.
(…) Nu suntem la vânãtoare de
vrãjitoare, nu punem un target pe
o persoanã sau alta, asta am spus
de la începutul activitãþii comisiei. Pe noi ne intereseazã sã facem luminã în modul în care sau organizat ºi s-au desfãºurat

alegerile din 2009, pe obiectivele
foarte clar stipulate în Hotãrârea
Parlamentului României, nu suntem dupã o persoanã sau alta. Este
absurd sã gândim în felul acesta”, a declarat senatorul PSD
Mihai Fifor, solicitat sã comenteze faptul cã persoanele audiate
nu au vrut sã spunã dacã Laura
Kovesi a fost în noapte alegerilor
acasã la Oprea. Mihai Fifor a
afirmat cã se cautã soluþii pentru
ca persoanele invitate sã se prezinte la audieri. Laura Codruþa
Kovesi, procurorul ºef al DNA,
a respins, joi, invitaþia Comisiei
de anchetã a alegerilor din 2009,
precizând cã procurorii nu pot fi
citaþi ºi obligaþi sã se prezinte în
calitatea de martori în faþa comisiilor parlamentare.
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Despre victoria lui Mihail Genoiu!
MIRCEA CANÞÃR
Pentru „restul” de mandat, în parþialele pentru Primãria Craiova, câºtigãtor a ieºit candidatul PSD, Mihail
Genoiu, cu 19.798 voturi (42,8%), la o
participare extrem de redusã (18,57%).
În urma acestuia s-au clasat senatorul Mario Ovidiu Oprea (PNL – 7.512
voturi), Bernd Lucian Sãuleanu (independent – 6.006 voturi), Aniºoara Stãnculescu (ALDE – 5.574 voturi), deputatul Claudiu Adrian Prisnel (USR –
5.378 voturi), Dumitru Cãlina (PMP791 voturi) ºi Iulian Emil Mladin (independent – 754 voturi). Dacã s-ar afirma cã aceastã fotografie a ordinii sosirii, dupã derularea votului, sugereazã raportul forþelor politice, în municipiul Craiova, la momentul de faþã,
coeficientul de hazard ar fi mare. Fiindcã fotografia este una miºcatã. Dacã
nu s-ar þine seama de ceea ce s-a întâmplat duminicã – inclusiv în plan

politic -, ar fi de asemenea, o eroare
impardonabilã. De fapt, pânã la urmã,
s-a întâmplat ceea ce se anticipa, fiindcã inclusiv participarea scãzutã la
vot era previzibilã. În joc a fost o demnitate eminamente administrativã, o
funcþie pur gospodãreascã, doar atât,
care intereseazã pânã la urmã pe toþi
craiovenii, din toate cartierele municipiului, indiferent de opþiunile lor
politice. Ar putea fi invocatã, ca o circumstanþã atenuantã, ºi greaþã de vot.
Care existã ºi la alþii. Francezii, de pildã, au avut la primul tur al alegerilor
legislative, de duminicã, care au succedat celor prezidenþiale de acum o
lunã, cel mai ridicat absenteism din
istoria lor recentã, peste 50%. O observaþie: votul a fost uninominal. Mihail Genoiu, o vreme viceprimar, apoi
de la începutul anului primar interimar, fãrã un discurs înzorzonat, a dat

un singur mesaj clar: mã cunoaºteþi,
ºtiþi cine sunt. ªi votul - atât cât a fost
– s-a dovedit unul pozitiv. ªi Mihail
Genoiu a avut în spate un corp de militanþi social-democraþi, dar ºi ceilalþi
contracandidaþi au stat bine la acest
capitol. Exceptându-l pe senatorul liberal, Mario Ovidiu Oprea, destul cunoscut din apariþiile frecvente la posturile centrale de televiziune, ceilalþi
candidaþi – sã fim scuzaþi – au pãrut
atât inconsistenþi, pânã la strãvezenie,
cât ºi... necunoscuþi. Or, cum sã candidezi la Primãria Craiova când lumea
urbei nu a auzit de persoana ta, neavând habar de la ce performanþe administrative te revendici. Nu e un reproº,
Doamne fereºte, cât o constatare. Mario Ovidiu Oprea a plãtit tribut „nebuloaselor” din propriul partid: infiltrarea candidatului independent Lucian
Bernd Sãuleanu, un frondeur liberal,

în campanie, susþinut de alþi frondeuri
a diluat zestrea propriu-zisã a dreptei
craiovene. Cum o victorie în alegeri,
fie ele ºi parþiale, ca de altfel ºi în sport,
este pânã la urmã o victorie, nici mare
nici micã, Mihail Genoiu a câºtigat. A
fãcut ºi el destule erori de comunicare,
ºtiind cã este „înfiat” de social-democraþi, dar a scos-o convenabil la capãt.
Deºi îi displace politicianismul. Nu are
o misiune uºoarã, dar nici imposibilã,
cunoscând bine configuraþia actualului
consiliu local municipal, ºi toatã „maºinãria” acestuia. Va putea da continuitate, la ceea ce trebuie ºi îmbunãtãþi –
nãzuim – ceea ce se impune. Sigur cã
pot exista destule alte comentarii. Sã
salutãm însã, fiindcã se cuvine, decenþa – sã-i spunem aºa – scurtei campanii
electorale, în care toþi candidaþii, aflaþi
în competiþie, ºi-au vãzut de propriile
strategii ºi nu de altceva.

Doar douã zile pentru a mai accesa
fonduri pentru împãdurire
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) reaminteºte cã, data de
15 iunie, inclusiv, este ultima zi de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea
Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice ºi conservarea
pãdurilor”, aferentã Mãsurii 15 „Servicii de
silvomediu, servicii climatice ºi conservarea pãdurilor”, SubMãsura 15.1 „Plãþi penSesiunea de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea
Schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice ºi conservarea pãdurilor” din
cadrul PNDR 2014 - 2020 a fost
prelungitã cu o lunã, respectiv
pânã la data de 15 iunie 2017,
anunþa la jumãtatea lunii mari,
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA).

Câºtigãtorii vor fi notificaþi
de APIA

Toate documentele necesare
accesãrii schemei de ajutor de

tru angajamente de silvomediu” din cadrul
PNDR 2014 – 2020. Sã precizãm cã, alocarea financiarã pentru aceastã schemã de
sprijin, prima sesiune, este de 117,8 milioane de euro. APIA a lansat, în 25 aprilie
a.c., prima sesiune pentru accesarea acestei scheme de ajutor de stat. Cu toate acestea, în Dolj, nu s-a depus nicio cerere de
finanþare în acest sens.

stat sunt publicate pe site-ul instituþiei: www.apia.org.ro. Depunerea Cererii de Sprijin se realizeazã pe suport de hârtie la
Centrele Judeþen Dolj al APIA.
Aceasta va fi însoþitã de avizul
Gãrzii Forestiere ºi de documentele specificate în Ghidul
solicitantului. Solicitantul sprijinului financiar trebuie sã îndeplineascã condiþiile de eligibilitate ºi criteriile specifice prevãzute în schema de ajutor de
stat ºi detaliate în Ghidul Solicitantului. Alocarea financiarã pentru sesiunea 01/2017 este de

117.803.922 euro. Selecþia Cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se efectueazã conform prevederilor Regulamentului de organizare ºi funcþionare al procesului de selecþie ºi al procesului de verificare a contestaþiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale nr.362/2016, publicat pe
site-ul APIA. Anunþarea rezultatelor selecþiei se va face prin
notificarea beneficiarilor de cãtre Centrul Judeþen Dolj al APIA,
ca urmare a publicãrii pe site a
Raportului de selecþie preliminar

aprobat de cãtre directorul general al DGDR – AM PNDR.
Totuºi, pânã ieri, la sediul judeþean al APIA Dolj, potrivit con-

ducerii acestei instituþii, nu era
înregistratã nicio cerere pe acest
segment de finanþare.
VALENTIN CEAUªESCU

Amenzi în industria agroalimentarã doljeanã
În cursul lunii mai 2017, Direcþiile judeþene
produselor alimentare, a seminþelor, legumesanitare veterinare ºi pentru siguranþa alimenlor ºi fructelor. În judeþul nostru, amenzile au
telor au desfãºurat 8.998 de controale în unitotalizat 4.000 de lei, iar acþiunile vor contitãþile din industria agroalimentarã care desfãnua, mai ales cã instalarea sezonului cald,
ºoarã activitãþi în domenii precum: fabricarea
uneori cu temperaturi foarte ridicate, poate
produselor de morãrit, a pâinii, a produselor
duce la apariþia unor nereguli în sectorul agrode patiserie, a bãuturilor rãcoritoare, a bãutualimentar, cauzate de nerespectarea normatirilor alcoolice, dar ºi a celor de depozitare a
vului sanitar-veterinar în materie.
troalelor în unitãþile din industria
re totalã de 197.600 lei ºi au fost
Controalele au vizat aspecte
agroalimentarã s-au prelevat proacordate 173 avertismente penprivind calitatea spaþiilor de debe conform procedurilor ºi Protru deficienþe minore. În Dolj,
pozitare a produselor alimentare,
gramului de supraveghere ºi conneconformitãþile constatate ºi
manipularea, prelucrarea ºi depotrol, urmãrindu-se prezenþa ºi însancþionate au fost în cuantum
zitarea acestora, controlul dãucadrarea în valorile maxime adde 4.000 lei. Printre neregulile
nãtorilor, documentele prevãzumise a pesticidelor, contaminandescoperite de inspectorii
te de legislaþie ºi a informaþiilor
þilor, aditivilor ºi substanþelor inDSVSA Dolj: depozitarea necoprivind sistemul HACCP, conditerzise precum ºi teste de sanitarespunzãtoare a produselor aliþiile de igienã ºi de funcþionare a
þie necesare analizei gradului de
mentare; lipsa documentului de
unitãþilor.
igienã, probe transmise spre anaînregistrare sanitarã veterinarã ºi
Ca urmare a neregulilor conlizã laboratoarelor arondate.
pentru siguranþa alimentelor;
statate, au fost aplicate 143 de
De asemenea în cadrul conamenzi contravenþionale în valoaVALENTIN CEAUªESCU
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Sute de sticle cu whisky ºi votcã, ascunse în douã TIR-uri,
confiscate de poliþiºtii de frontierã doljeni
Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF)
Calafat au descoperit, ascunse în douã automarfare ce s-au prezentat la
intrarea în þarã din Bulgaria, 788 litri de whisky ºi votcã, pe care doi cetãþeni strãini au încercat sã le introducã ilegal în România. Unul dintre ºoferi
a declarat cã a cumpãrat alcoolul din Bulgaria pentru a-l vinde în Finlanda,
unde trebuia sã livreze marfa.
Conform reprezentanþilor Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF) Dolj,

ieri dimineaþã, la ora 08.00, la Punctul de
Trecere a Frontierei (PTF) Calafat, judeþul

Dolj, s-a prezentat, pe sensul de intrare în
þarã, cetãþeanul lituanian Arturas M., în vârstã de 32 de ani, la volanul unei automarfar
înmatriculat în Lituania, cu care transporta
cireºe din Grecia cu destinaþia Finlanda, conform documentelor de însoþire a mãrfurilor.
În baza unei analize de risc, poliþiºtii de frontierã au solicitat sprijinul lucrãtorilor din cadrul Biroului Vamal Calafat în vederea efectuãrii unui control amãnunþit asupra mijlocului de transport. Astfel, au fost descoperite, ascunse în cutiile pentru scule de pe
lateralele semiremorcii camionului, 395 sticle ce conþineau 338 litri de whisky ºi vodcã, diferite mãrci, de provenienþã din Republica Bulgaria, pentru care ºoferul nu deþinea documente legale. Conducãtorul autovehiculului a declarat cã a cumpãrat alcoolul din Bulgaria cu scopul de a-l transporta
ºi comercializa în Finlanda. “Persoana în cauzã a fost sancþionatã contravenþional cu
amendã în cuantum de 20.000 lei pentru încãlcarea prevederilor Codului fiscal al României, iar întreaga cantitate de alcool, în
valoare de aproximativ 8.800 de lei, a fost
ridicatã în vederea confiscãrii de cãtre lucrãtorii Biroului Vamal Calafat”, ne-a declarat comisar Dãnuþ Rudãreanu, purtãtorul de
cuvânt al STPF Dolj.
În plus, într-un alt caz, înregistrat la
sfârºitul sãptãmânii trecute, poliþiºtii de fron-

Contestaþie respinsã pentru agentul Penitenciarului
Pelendava acuzat de trafic de influenþã
Curtea de Apel Craiova a respins, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, contestaþia agentului de la Penitenciarul Pelendava din
Craiova, trimis în judecatã pentru trafic de influenþã, împotriva
hotãrârii prin care Tribunalul Dolj a dispus începerea procesului
în care este inculpat. Agentul, acuzat cã a cerut 5.000 de euro,
din care a primit 3.500 de euro, pentru a aranja angajarea soþiei
unui craiovean ca asistent medical în cadrul unitãþii de detenþie, a fost denunþat de bãrbatul care a dat banii ºi care a încheiat un acord cu procurorii, primind o pedeapsã de 1 an ºi 6 luni
închisoare cu suspendare pentru cumpãrare de influenþã.
Agentul, în schimb, va fi judecat în procedurã obiºnuitã,
întrucât hotãrârea Curþii de Apel Craiova este definitivã.

Reamintim cã pe 7 martie a.c.
s-a înregistrat pe rolul Tribunalului
Dolj dosarul în care procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj
l-au trimis în judecatã, în stare de
libertate, pe Dãnuþ Dihoru, agent de
penitenciare la Penitenciarul Pelendava, pentru sãvârºirea infracþiunii
de trafic de influenþã. Potrivit rechizitoriului, în urma anchetei desfãºurate ca urmare a sesizãrii fãcute
de o persoanã la Serviciul Judeþean
Anticorupþie Dolj, s-a stabilit faptul cã, în perioada iunie-iulie 2016,
agent-ºef principal Dãnuþ Dihoru,-

din cadrul Penitenciarului Pelendava, a pretins de la Alexandru Crãciun suma de 5.000 de euro, iar ulterior a primit de la acesta 3.500
euro, lãsându-l sã creadã cã poate
influenþa angajarea soþiei acestuia ca
asistent medical în cadrul Penitenciarului Pelendava. Ca urmare a
cercetãrilor, s-a reuºit probarea activitãþii infracþionale a inculpatului,
au precizat anchetatorii. În ceea cel priveºte pe Alexandru Crãciun,
acesta a recunoscut comiterea faptei, precizând cã, iniþial, i-a remis
agentului suma de 3.500 euro pen-

tru a-i facilita angajarea soþiei sale
pe postul de asistent medical, urmând ca restul de 1.500 de euro
sã-i dea dupã efectuarea angajãrii.„În conformitate cu prevederile
legale, s-a încheiat acord de recunoaºtere a vinovãþiei de cãtre inculpatul Crãciun Alexandru, privind comiterea infracþiunii de cumpãrare de influenþã ºi acceptarea
încadrãrii juridice pentru care a fost
pusã în miºcare acþiunea penalã,în sarcina acestuia stabilindu-se
pedeapsa de 1,6 ani închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 2 ani ºi 6 luni ºi 1
an interzicerea unor drepturi, ca
pedeapsã complementarã, de la
rãmânerea definitivã a hotãrârii”,
au comunicat anchetatorii. Pe 9
martie, judecãtorii de la Tribunal au
admis acordul de recunoaºtere a
vinovãþiei, dispunând, în plus, ca
bãrbatul sã presteze ºi 60 de zile de
muncã în folosul comunitãþii. Dosarul a intrat în camera preliminarã
a instanþei, a fost analizat de judecãtori, care pe 27 aprilie a.c., au
hotãrât cã poate începe judecarea
inculpatului ºi au respins cererile ºi
excepþiile formulate de inculpat,
constatând legalitatea rechizitoriului ºi a administrãrii probelor. Inculpatul a formulat contestaþie, însã
vineri, 9 iunie a.c., Curtea de Apel
Craiova a respins contestaþia agentului: „Respinge contestatia formulatã de inculpatul Dihoru Dãnuþ
Nicuºor ca nefondatã. Obligã contestatorul la plata sumei de 100 lei
cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivã. Pronunþatã în camera de consiliu”. Urmeazã sã se stabileascã primul termen
al procesului.

tierã din cadrul aceluiaºi punct de trecere a
frontierei au descoperit, tot în cutiile pentru
scule de pe lateralele semiremorcii unui camion, 450 litri whisky de provenienþã din
Bulgaria, fãrã documente legale. Mijlocul de
transport era condus de un cetãþean polonez, care transporta cãpºuni din Grecia pentru Polonia. Cazul a fost preluat de autoritãþile bulgare pentru cercetãri.

Viitori subofiþeri jandarmi
în practicã la IJJ Dolj

Elevi ai ªcolii Militare de Subofiþeri Jandarmi „Grigore Al. Ghica” Drãgãºani se aflã la Inspectoratul de Jandarmi Judeþean „Mihai
Bravul” Dolj pentru a desfãºura
stagiul de practicã, în perioada 12
iunie – 21 iulie a.c.. Cei 18 elevi jandarmi, de anul I, vor fi coordonaþi ºi îndrumaþi în toatã perioada
de tutori - jandarmi cu experienþã
în activitatea profesionalã ºi vor
participa la toate activitãþile desfãºurate de aceºtia, urmãrindu-se
realizarea obiectivelor ºi mãsurilor
prevãzute în programa stagiului de
practicã. Viitorii subofiþeri au fost
repartizaþi la subunitãþile I.J.J. Dolj
pentru a-ºi pune în practicã noþiunile teoretice dobândite în timpul
orelor de curs ºi pentru a cunoaºte ºi a-ºi însuºi cât mai bine aspectele legate de munca de jan-

darm urmând ca la sfârºitul perioadei, fiecare sã fie evaluat asupra
modului de desfãºurare a stagiului
de practicã. Pentru aprofundarea
noþiunilor teoretice ºi dezvoltarea
deprinderilor practice, tinerii vor
învãþa atât modul de comportare
pe timpul misiunilor, dar ºi cel de
întocmire a documentelor în diferite situaþii ivite în timpul acestora.
Acest stagiu de practicã are un
caracter practic – aplicativ ºi reprezintã un bun prilej de aplicare
a cunoºtinþelor acumulate în cursul anului ºcolar de cãtre viitorii
absolvenþi ai ªcolii Militare de
Subofiþeri Jandarmi „Grigore Al.
Ghica” Drãgãºani, în cadrul
structurilor operative ale Inspectoratului de Jandarmi Judeþean
Dolj, dupã cum au anunþat reprezentanþii unitãþii.
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„Ciuma roºie” – o gratuitã blasfemie

Epitetul acesta, de „ciumã roºie”, poate
sã-ºi fi avut o anume validitate în primii ani
postdecembriºti, pe vremea când, transformând peste noapte hazliul CPUN întrun partid în perspectiva primelor alegeri decretate (abuziv) drept „libere”, Ion Iliescu
ºi camarila sa încã mai visau ºi sperau la o
cosmetizare a vechiului regim comunist,
într-o variantã titoisto-dubcekianã.
Dupã douãzeci ºi ºapte de ani de atunci,
calificativul prestat de niºte creieraºe uitate în niºte învechite ºi mlãºtinoase tranºee ale unui anticomunism post-festum nu
e doar lipsit de veracitate, ci, în opinia
mea, ºi complet contraproductiv: o bagatelã concurând glumiþele nesãrate de prin
niºte dispute cenacliste.
Intrând uºurel-uºurel (spre a nu speria
galonaþi trompetiºti ai formulei acuzatoare) în fondul problemei, descoperim fãrã
prea multã ostenealã o contradicþie majorã chiar în substanþa unei astfel de catalogãri. Cãci aceiaºi propagatori ai acuzei sunt
ºi cei care îi considerã ºi-i definesc pe liderii nãbãdãioasei formule drept „moºieri”,
miliardari, „baroni”, într-un cuvânt„oligarhii” ce ºi-au fãcut averi fabuloase pe spinarea… poporului.
Întrebarea ce se înfiripã e derutantã în

simplitatea ei ºi, pe deasupra, generatoare
a unei veritabile brambureli, de data asta
în rândul acuzatorilor: cum e oare posibil
ca niºte „comuniºti” sadea – cãci expresia „ciuma roºie” tocmai asta sugereazã –
sã fie ºi „moºieri”, „baroni”, membri ai
unei burghezii de invidiat prin averi, unele
cu adevãrat fabuloase? La o privire mai
atentã, se poate constata cã nu prea mai
existã vreun lider din protipendada pesedistã, îndeosebi dupã perioada lui Iliescu
(rãmas, izolat, „sãrac”, însã nu neapãrat
ºi… „curat”, fiindcã ºi sub oblãduirea sa
s-au îngrãmãdit spre soclul puterii numeroºi inºi avizi de afaceri oneroase ºi, desigur, de Putere! ), cãruia i se pot identifica
poziþii de sorginte „comunistã”, într-o descendenþã, sã-i zicem, ceauºistã. Cãci de
vreun fundament marxist nici nu poate fi
vorba.
Fireºte cã un astfel de discurs nu-i exclude nici pe cei aliniaþi la dreapta, mulþi
dintre cu state ori cel puþin deþinãtori de
carnete roºii, alþii ºefi prin nu ºtiu de organe, organizaþii ºi instituþii, iar o parte consistentã, cu portdrapelul bãsist, deconectaþi, cu somptuoasele lor averi, de la pesedism ºi, traversând cu paºi înverºunaþi traseele comode ºi benefice o vreme ale pdlis-

mului, iatã-i, astãzi, înscriºi, cu un simandicos aplomb, în liberalismul Brãtienilor.
Într-o altã ordine, nici includerea, aluzivã ori fãþiºã, a „ciumaþilor roºii” într-o
ameninþãtoare cârdãºie cu Rusia ºi cu putinismul nu-ºi gãseºte niciun indiciu de
credibilitate. O datã, fiindcã, aºa cum remarca un mare gânditor francez devenit
celebru prin analizele sale anti-comuniste
ºi anti-sovietice, ºi lui Putin cãruia, departe de a mai fi un „comunist”, i se sustrag chiar ºi atributele de… stânga. Un
oligarh, el însuºi, peste un imperiu dominat ºi jecmãnit de o ºleahtã de oligarhi,
distribuiþi ºi aceºtia între un pro ori contra: ambele personalizate, în linie þaristã.
ªi atunci, care sã fie mobilul uzului în
exces al acestei formule incluzând în ea
atitudini atât de revolute? Un exerciþiu retardat, uitat prin cutele unor comportamente considerate, cu peste douã decenii
în urmã, de bon ton ºi induse în spaþiul
public de un cerc restrâns de elite, ele însele disimulându-ºi absenþa oricãrei revolte contra sistemului în care, cei mai gãlãgioºi, s-au scãldat în zone cãlduþe? O simplã ºi banã remitenþã anti-sistem?
Tot ce e posibil, dar atunci lipseºte repulsia faþã de oricare Guvernare-Putere,

ale cãrei tare nu se dovedesc întru nimic
diferite faþã de cele ale unei imaginare
stângi. ªi spun imaginare, fiindcã, în afara unor discursuri marcat populiste ºi, de
altfel, egal distribuite în tot spectrul nostru politic, e dificil de identificat ceva cu
adevãrat de stânga pe linia unei vechi ºi
tumultoase istorii încãrcate lupta pentru
idealuri – de egalitate, libertate, uniate ºi
bunãstare – în care mai vechea social-democraþie occidentalã ºi-a cantonat forþa
ºi menirea.
ªi încã un paradox: când o majoritate
din cei mai veneraþi gânditori din Occident decreteazã moartea ideologiilor, chiar
ºi atunci când unora dintre ei nu le lipseºte un alean nostalgic, când social-democraþiile europene, multe desprinse din arii
comuniste (Italia, Spania, în parte Franþa, ca sã nu mai vorbim de laburismul lui
Corbyn), revendicã obstinat centru ºi, pe
deasupra, susþin ºi aplicã mãsuri specifice dreptei, uneori chiar neo-liberiste, întrebarea ce sens ºi ce interes mai are acuzaþia de „ciumã roºie” intrã într-un carusel al absurdului. Ori rãmâne doar pe linia
unui propagandism ieftin, nu mai puþin caraghios decât sloganele comunistoide. De
mai ieri ori de acum.

Plata subvenþiilor agricole, de la jumãtatea lunii octombrie
Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a
reuºit sã-ºi mobilizeze colaboratorii ºi sã
finalizeze introducerea în aplicaþia APIA a
cererilor unice de platã aferente anului
2017. A fost, ce-i drept, o muncã anevoiasã,
cu scrâºnete din dinþi, cu apostrofãri neortodoxe la adresa ministrului, mai ales cã
acesta a semnat un Ordin prin care toþi angajaþii MADR erau obligaþi sã facã ºi imposibilul ºi sã acorde asistenþã concretã
Subvenþiile pe suprafaþã, aferente Campaniei 2017, ar urma
sã fie plãtite fermierilor începând
cu 15 octombrie, a anunþat recent ministrul Agriculturii, Petre
Daea, la postul public de televiziune. „Depunerea cererii unice
a însemnat un volum extraordi-

fermierilor, chiar ducându-i la sediile
APIA. Cu ce mijloace, pe ce fonduri, nu a
mai contat. Oricum, din interiorul oricãrei structuri APIA a rãzbãtut convingerea
cã stilul heirupist practicat solicitat de
conducerea MADR va avea repercusiuni în
urmãtoarele luni. Mai exact, datele au fost
introduse ºi „la lopatã”, fãrã prea multã rigoare, doar ca sã se încadreze APIA în graficul asumat de ministrul Petre Daea.

nar de muncã care nu s-a mai
întâmplat în România ºi în nicio
þarã din Uniunea Europeanã. Celelalte þãri din UE au prelungit
acest termen iar noi am depus un
efort formidabil care trebuie consemnat ca atare. Sunt aproape un
milion de fermieri pe care a tre-

buit sã îi punem la masã, într-un
timp scurt, cu primarii, cei de la
APIA etc. Am trimis specialiºti de
la Direcþiile Agricole Judeþene
unde au luat fermierul de acasa
ºi l-au dus sã se înscrie pânã în
15 mai. Este o etapã de succes
pentru cã depunerea la timp a

subvenþiilor ne oferã posibilitatea
sã acordãm subvenþiile de la 15
octombrie. Mai sunt 4 luni”, a
precizat Petre Daea, ministrul
Agriculturii.

Au început
controalele
preliminare
Sã reamintim cã, potrivit legislaþiei, în intervalul 1 iunie – 1 iulie APIA va efectua controlul administrativ, inclusiv controlul
preliminar al cererilor unice de
platã, eºantionarea acestora, precum ºi transmiterea eºantioanelor potrivit dispoziþiilor Regulamentului nr. 2333/2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/
2014. Sunt aºteptate surprize,
unele mai puþin plãcute, ca urmare a presiunii deosebit de ridicate din partea MADR de a introduce informaþiile în softul
APIA, pânã la termenul impus de
la centru.
Ulterior, în intervalul 1 iulie –
1 octombrie 2017 se va efectua
controlul la faþa locului pentru

cererile unice de platã eºantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor obligaþii specifice, în iarna sau în primãvara
anului urmãtor. Plata regularã
pentru anul de cerere 2017 este
propusã a se face în intervalul 1
decembrie 2017 – 31 martie
2018. Anul trecut 901.335 fermieri au depus cereri , pentru
9.326.864, 87 hectare, iar în
2017, mai puþini, respectiv
884.397 fermieri au depus cereri
pentru 9.541.389,45 ha. „Scãderea numãrului de cereri depuse
ºi creºterea suprafeþei aferente
demonstreazã cã exploataþiile sau unit, asocierea fermierilor fiind din ce în ce mai necesarã în
vederea consolidãrii rolului acestora pe piaþã”, a subliniat ministrul Agriculturii.
Sprijinul financiar aferent Campaniei 2017 este finanþat din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurala (FEADR) ºi de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.
VALENTIN CEAUªESCU
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Prof. dr. Corneliu Sabetay: ”Ruta aerianã Craiova – Tel Aviv
poate dezvolta relaþiile economice cu Israelul”
Prof. dr. Corneliu Sabetay, proaspãt ales pentru
un nou mandat de preºedinte al comunitãþii evreieºti din Craiova, îi îndeamnã pe olteni sã viziteze
Israelul nu doar din perspectivã religioasã, ci ºi
pentru a descoperi multe alte locuri extraordinar
de frumoase ºi interesante. Dialogul cu reputatul
chirurg pediatru este o realã plãcere, oferind imagini vibrante ºi încãrcate de explicaþii istorice,
punctate de observaþiile pe care le-ar culege un
antropolog despre vestigiile vremurilor trecute ºi
viaþa modernã a marilor oraºe. Invitaþia de a cãlãtori spre Þara Sfântã, luând la pas ºi zone mai puþin
promovate de agenþiile de turism, este lansatã cu
atât mai mult cu cât, în mai puþin de o sãptãmânã, pe
data de 19 iunie, se va inaugura primul zbor pe
cursa Craiova – Tel Aviv.
Domnule profesor Corneliu Sabetay, v-aþi întors recent din Israel. Ce sfaturi
le daþi craiovenilor care vor
sã viziteze aceastã þarã?
-Israelul trebuie privit din
mai multe puncte de vedere.
Nu poate sã fie rezumat doar
la turismul religios, fãrã sã
vezi ºi þara, cu lucrurile ei.
Asta înseamnã sã-þi lipseascã
ceea ce este puterea lor de
astãzi: istoria acestei þãri, care
este legatã de tot ceea ce a trecut pe acolo de-a lungul anilor. Te duci pentru agricultura care dã lecþii, pentru a vedea o armatã, pentru oamenii
de acolo. Am petrecut o sãptãmânã ºi mai bine în Israel ºi
ce am vãzut acolo ar putea fi
pentru oricine un punct de plecare pentru o vizitã.
Ce este de vizitat în Israel, altceva decât itinerariul
obiºnuit?
-În prima zi, am vizitat oraºul Haifa, iar a doua zi, într-o
sâmbãtã, care în Israel este
consideratã zi de odihnã, am
vizitat niºte locuri unde se poate ajunge foarte uºor, în nordul þãrii, spre graniþa cu Libanul, Rosh Hanikra, o staþiune
de o frumuseþe extraordinarã
la Marea Mediteranã. Acolo se
pot vedea niºte grote deosebite ºi unde sunt, desigur, ºi o
serie de magazine, restaurante pentru turiºti. Apoi am avut
marea bucurie sã vizitãm oraºul Akko, important din punct
de vedere al unor vestigii din
vremea Imperiului Roman ºi
unde tunelurile cavalerilor
cruciaþi reprezintã o atracþie
pentru un turist care trece pe
acolo. Este un oraº sub pãmânt, un lucru impresionant.
Arheologia a fãcut tot ce s-a
putut ca sã aducã la luminã
atâte de multe lucruri de acum
2000 de ani. Mai beneficiazã
ºi de o grãdinã a bahailor,
care este, de asemenea extraordinar de frumoasã, pentru
cã Israelul ºi Haifa, ca atare,
reprezintã centrul bahaismului
din lumea. Deci, am avut o
plãcere deosebitã sã vizitãm

aceste Grãdini Bahai din Haifa. Locul acela reprezintã centrul bahaismului din lume, ei
considerã cã Mesia le-a spus
cã acolo este cel mai bun loc
sã se aºeze. Ei îl aºteaptã pe
Mesia sã vinã din mare, într-o
zi, ºi sã urce acolo sus, unde
este templul lor. Este un aspect unic, de curãþenie ºi frumuseþe. Este o minune de cum
aratã încât o vizitã acolo este
un moment de reflecþie ºi interiorizare.
Sunt ºi turiºti români
care ajuns în aceste locuri
mai puþin cunoscute?
-Da, am avut surpriza mare
sã ne întâlnim cu niºte turiºti
români, unii din Braºov, alþii
din Bucureºti, sã schimbãm
câteva cuvinte cu ei pe malul
mãrii, dupã ce fusesem întrun restaurant cu specific mediteranean. Ne-am bucurat cã
am putut sã ne vedem cu oameni care aparþin României.
Ierusalimul este oraºul
cel mai vizitat. Cum aþi gãsit metropola în aceastã perioadã?
-Am avut douã zile pe care
le-am acordat oraºului Ierusalim. Am folosit autobuzul, care
face douã ore de la Haifa pânã
acolo. Am dormit o noapte întrun hotel din Ierusalimul vechi,
unde ne-am simþit extraordinar
de bine, am ºi mâncat foarte
bine. Dar am cãutat sã vedem
obiectivele importante ale Ierusalimului vechi, Gold Ierusalim
cum se numeºte, Via Dolorosa
ºi Sfântul Mormânt. Am ajuns
la Sfântul Mormânt, care este
un obiectiv important pentru
cei care fac turism religios –
foarte mulþi români ºi foarte
mulþi din þãri slave. O atmosferã extraordinarã pe care o imprimã Biserica Sfântului Mormânt, acolo unde, de Paºtele
ortodox, se aprinde fãclia aceea cu ajutorul cãreia se transmite luminã în toatã lumea, cu
avioanele. Ni s-a spus cã acolo totul este sfânt, pãmântul
este sfânt, apa este sfânt, florile sunt sfinte, pânã ºi aerul

este sfânt. Vizavi de Biserica
Sfântului Mormânt am vãzut
Grãdina Ghetsimani, pe care
am privit-o în amintirea a tot
ce s-a vobit 2000 de ani despre ea.
Ce ne puteþi spune despre
mãsurile de securitate care
se iau pentru a-i proteja pe
turiºti?
-Vã dau ca exemplu Zidul
Plângerii, pe care l-am gãsit
într-o atmosferã cu totul ºi cu
totul alta decât în urmã cu
mulþi ani, mai exact în 1992.
Am vãzut mãsurile de securitate care se iau în aºa fel încât, cu toate cã este o mare
de oameni. Femeile merg întro parte, bãrbaþii în cealaltã,
fiecare poate sã scrie, pe un
bileþel, o dorinþã pe care sã io transmiþi lui Dumnezeu. Eu
am cerut sã fie pace în toatã
lumea ºi sãnãtate pentru oameni ºi prietenii mei, pentru
cã este lucrul cel mai important. În general, atmosfera din
acea piaþã mare a Zidului Plângerii este a unui pelerinaj continuu în care oamenii vin sã se
roage pentru ceva. Se spune
cã este ultimul vestigiu care a
mai rãmas din vremea primului templu ºi care nu s-a prãbuºit. Este un lucru foarte important pentru statul evreu,
apreciat pentru vechimea în
timp pe care o are ºi importanþa care i se dã chiar în zilele noastre. Tot în Gold Ierusalim poate fi vãzutã tot ceea
ce înseamnã istoria legatã de
David, precursorul celor trei
mari religii. Turnul lui David
este un muzeu extraordinar,
interesant din punct de vedere al elementelor pe care le
prezintã de-a lungul unor pe-

rioade, începând de la israeliþi, apoi maurii, musulmanii
sau cruciaþii. Este impresionant nu doar pentru istorici,
ci ºi pentru oameni obiºnuiþi.
Am vãzut grupuri de copii, de
la ºcoli ºi grãdiniþe, care vin
sã viziteze aceste muzee tocmai pentru a afla care este istoria þãrii lor.
Într-o sãptãmânã, se va
zbura de la Craiova spre Tel
Av i v, c u o c u r s ã d i re c t ã .
Cum aþi gãsit capitala?
-Tel Aviv este capitala administrativã a þãrii, un oraº care
face o demonstraþie de lux. Un
metru de teren acolo costã câteva mii de dolari. Am mers ºi
la Yafo, o zonã extrem de frumoasã, turisticã. Cert este cã,
la tot pasul, te poþi întâlni cu
oameni care au auzit de România sau au legãturã cu România. Pânã ºi negustorii arabi din
Ierusalim, când auzeau de România, ºtiau sã spunã «Ce
faci?». E o chestiune extraordinarã. România a ajuns, prin
evreii de acolo, care sunt în jur
de 400-500.000, prin turiºti, o
þarã cunoscutã.
Foarte mulþi specialiºti
laudã agricultura practicatã
de israelieni. Poate fi un domeniu ce ar trebui aprofundat mai mult printr-o relaþie de colaborare între zona
Olteniei ºi Israel?
-Chiar am fost invitaþi sã vizitãm un chibuþ ultra-democratic din nord-estul þãrii, care
se apropie de graniþa cu Iordania. Am ajuns chiar când se
sãrbãtorea ªavuot, sãrbãtoarea
în care poporul îi mulþumeºte
lui Dumnezeu pentru recolta
de anul acesta. Toatã þara era

un «du-te vino» de cãpiþe de
fân, se pare cã au avut o recoltã foarte bunã... Chibuþul
este democratic, în sensul cã
poate sã vinã oricine din lume,
de orice credinþã, sã stea acolo
ºi sã munceascã. Primeºte totul dar nu poate sã plece cu
averea. Lucrurile s-au mai
schimbat ºi acolo, chibuþul
produce acum tractoare pentru vie. Acolo unde am fost
noi, existã o fabricã de îmbuteliere a mãslinelor, castraveþilor ºi a altor legume. De
ªavuot, a fost organizatã o
sãrbãtoare în câmp, cu scaune puse, cu butelii de apã rece
ca gheaþa, pentru cei care urmãreau spectacolul. A urmat
apoi o demonstraþie a marilor
lor maºini agricole. ªi vãzând
toate aceestea, un lucru este
de reþinut: dacã vrem sã facem
o relaþie bunã cu acest aeroport de la Craiova trebuie sã o
facem, în mod special, pe direcþia economicã. Irigaþiile
prin picãturã existã acum în
Oltenia. Obiceiul acesta este
luat de acolo ºi este o treabã
extraordinarã. Merge ºi se produce foarte mult în Israel,
când vezi culturile de banane,
mãslini... Ca ºi Grecia, sunt þãri
care au un pãmânt mai arid.
Noi avem, din fericire, pãmântul pe care îl avem, un pãmânt
foarte bun. Dar Israelul dã un
exemplu în ceea ce priveºte
agricultura, armata, construcþii ºi nu în ultimul rând, toate
elementele din ºtiinþã ºi tehnicã. Este o þarã care vine cu
niºte lucruri pe tãrâm ºtiinþific
ºi tehnic deosebite ºi care nu
aºteaptã decât sã aibã pace. Cu
alte cuvinte, ruta aerianã Craiova – Tel Aviv poate dezvolta
relaþiile economice cu Israelul.
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69 de electricieni au concurat
pentru Trofeul Electricianului
Trofeul Electricianului, una dintre cele mai
importante competiþii profesionale din România, a ajuns la cea de-a 38-a ediþie în acest
an. Concursul oferã astãzi, angajaþilor din sistemul energetic naþional posibilitatea de a-ºi
demonstra în fiecare an îndemânarea ºi cunoºtiinþele dobândite de-a lungul carierei pro-

fesionale. Astfel, 69 de electricieni din judeþele de operare ale Distribuþie Oltenia (fostã
CEZ Distribuþie) ºi-au mãsurat sãptãmâna trecutã cunoºtinþele ºi abilitãþile pe parcursul a
trei zile de competiþie, presãrate de probe teoretice ºi practice, totul pentru un loc pe podium,
în cursa cãtre Trofeul Electricianului.
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Pentru a ajunge la faza pe þarã,
electricienii au concurat la etapa pe
companie, probele desfãºurânduse la urmãtoarele locaþii: Parcul Tineretului, PT 149; Staþia
DIF, Craiova, ieºirea spre
Caracal; Staþia Craiova
Sud, str. Victor Papilian,
nr. 52 ºi nu în ultimul rând,
la Hotel Europeca. Cele patru probe au fost urmãtoarele: „Electrician exploatare staþii”; „Electrician
PRAM”; „Electrician Exploatare Reþele de Distribuþie MT ºi JT” ºi „Electrician verificãri grupuri
mãsura”.

„Aceastã competiþie
reprezintã o recunoaºtere de excepþie a
abilitãþilor”

Pentru specialiºtii Distribuþie Oltenia dorinþa de a participa an de
an la competiþia Trofeul Electricianului reprezintã o motivaþie în plus
sã îºi practice activitatea la un nivel înalt de profesionalism.
“Aceastã competiþie reprezintã o
recunoaºtere de excepþie a abilitãþilor, îndemânãrii ºi cunoºtiinþelor
tehnice cu care îºi practicã zi de zi
meseria de electrician. Este acel
moment din an în care profesionalismul ºi competiþia se îmbinã ºi
ne oferã ocazia de a urmãri specialiºtii Distribuþie Oltenia în acþiune, în cursa cãtre cea mai râvnitã distincþie a carierei: Trofeul Electricianului. Sub o nouã identitate
vizualã, specialiºtii noºtri vor participa cu aceeaºi determinare la ediþia cu numãrul 38 a competiþiei
profesionale Trofeul Electricianului-faza pe companie. La faza pe
companie veþi avea ocazia sã-i urmãriþi pe cei mai experimentaþi

electricieni, vetaranii ºi câºtigãtorii altor probelor, dar ºi tinere speranþe ambiþionate de exemplul colegilor lor seniori”, a subliniat Eu-

gen Butoarcã, directorul executiv
al Distribuþie Oltenia.

Probe de 350 de puncte

Ca ºi celelalte companii din domeniu, Distribuþie Oltenia îºi trimite cei ma buni profesioniºti la
faza naþionalã a Trofeului Electri-

cianului, aceºtia fiind aleºi în urma
competiþiei ce s-a desfãºurat la
Craiova, în perioada 7-9 iunie. „
Astãzi sunt ºeful Comisiei la Concursul Exploatare Staþii, Exploatare Reþele de Joasã ºi Medie Tensiune. Activitatea de bazã a Departamentului nostru este mentenanþã de bazã ºi mentenanþã colectivã. Astãzi ( n.r 8 iunie) pregãtim o
lucrare de mentenanþã preventivã
prin efectuarea de manevre pentru lucrarea de exploatare a postului de transformare numãrul 149.
Proba practicã am organizat-o în
douã etape. Faza I, când s-a simulat în scris foaia de manevrã de
astãzi, urmând ca astãzi ( n.r 8 iunie) sã aibã loc partea practicã,
care constã în aducerea în stare
legalã a contra echipamentelor legate la bara de 20 inclusiv a transformatorilor din staþii. Iar lucrarea

înseamnã verificare vizualã a barei ºi identificarea eventualelor neconformitãþi care trebuiesc rezolvate în vederea evitãrii unor accidente. Proba teoreticã are 150 de
puncte, iar proba practicã – 200,
din care 100 a fost pentru simularea pe foaia de hârtie. Punctajul ma-

·
Prima ediþie a fost organizatã la Iaºi în 1977, la nivelul întregului sector energetic, pe atunci competiþia se numea Trofeul Energeticianului
·
Între 1989 ºi 1992, concurusl nu a mai fost organizat, competiþiaa fost reluatã în 1993, tot la Iaºi, organizarea revenind fiecãrei societãþi din domeniu
·
Faza Naþionalã a Trofeului a fost disputatã de cele mai multe
ori la Iaºi ( 1977, 1986, 1993, 2003); Constanþa – 1978; Cluj
(1995,2006, 2009); Bucureºti – 2004; Braºov ( 1983, 1999, 2007);
Timiºoara ( 1984 ºi 2002) ºi Craiova – 1989.
·
Actuala denumire a concursului, „Trofeul Electricianului”,
este promovatã din anul 2002.

xim per total este de 350 de puncte. Din cei 21 de concurenþi de la
aceastã probã, trei au fost pe podium acum doi ani, iar anul trecut
am avut un premiu III, la faza naþionalã. Într-un procent de 70% au
mai concurat la fazele locale ºi fazele pe companie, iar la faza naþionalã au ajuns cinci...”, a subliniat
Nicolae Coºeanu, managerul Departamentului de Exploatare Electrice, Distribuþie Oltenia.

Burse elevilor-electricieni

Ediþia din acest an al Trofeului
Electriianului – faza pe companie
aduce cu sine ºi noutãþi. La aceastã ediþie a competiþiei Trofeul Electricianului vor participa ºi elevii Colegiului Energetic Craiova, beneficiari ai proiectului Ucenic Electrician ºi debutanþi în cariera de electrician. Aceºtia vor avea ocazia sã
îi vadã în plinã acþiune pe specialiºtii Distribuþie Oltenia ºi sã surprindã un moment cheie din viito-

rul pe care ºi l-au ales.
Proiectul Ucenic Electrician a pornit anul trecut la iniþiativa Distribuþie Oltenia, în colaborare cu Liceul Tehnic Astra Piteºti, Colegiul
Energetic Craiova, Inspectoratele ªcolare Judeþene Argeº ºi Dolj ºi
Asociaþia ROI. În cadrul
proiectului 47 de elevi au
parte de experienþa ºi
cunoºtiinþele oferite de
specialiºtii Distribuþie
Oltenia, de laboratoare
electrice de ultimã generaþie, dotate cu sprijinul
operatorului de distribuþie din zona
Olteniei. Educaþia acestora va fi consolidatã de sesiuni de mentorat, stagii de pregãtire practicã în instalaþiile Distribuþie Oltenia ºi sesiuni de
dezvoltare personalã alãturi de specialiºtii Asociaþiei ROI. Performanþa elevilor e stimulatã ºi de bursa
lunarã oferitã de Distribuþie Oltenia,
primilor cinci cu rezultate cele mai
bune, în valoare de 200 lei, în paralel cu bursa profesionalã alocatã de
Ministerul Educaþiei Naþionale.
Sfârºitul anilor de studiu va fi încununat de un bagaj important de
cunoºtiinþe ºi experienþe practice ºi
de posibilitatea de angajare în cadrul Distribuþie Oltenia. În 2017,
Ucenic Electrician se extinde ºi în
judeþul Gorj, unde în colaborare cu
Liceul Energetic Târgu Jiu ºi ISJ
Gorj, va oferi elevilor posibilitatea
de a se înscrie la calificarea electrician exploatare centrale, staþii ºi
reþele electrice, a Liceului Enegetic
Târgu Jiu.
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Proiect pentru istorie, la Liceul „Charles Laugier”
Liceul „Charles Laugier”, din Craiova,
care îi pregãteºte pe copii în domeniul sanitar, a fost, timp de trei ani, cu finalizare în
luna august 2017, beneficiarul unui Program
„Erasmus+”, într-un parteneriat strategic
pentru învãþare, venit de la Uniunea Europeanã, proiect denumit „1914 – 2014 il y a
100 ans, la Grande Guerre: regards eroiÎn cadrul proiectului s-au derulat atât activitãþi de învãþare la
fiecare partener, o reuniune transnaþionalã cu membrii echipelor de
coordonare din fiecare þarã, în
România, dar ºi activitãþi locale. „În
acest program, au fost cuprinºi 28
de elevi ºi cinci profesori, care au
fost angrenaþi în desfãºurarea unor
activitãþi menite sã prezinte copiilor ºi profesorilor Marele Rãzboi,
cu urmãrile sale. Începutul a fost
în 2014, în România, când toate

ses d’eleves eu l’Europes” (în traducere liberã „Marele rãzboi – apãrarea elevilor în
Europa”). S-au reunit elevi ºi profesori din
mai multe þãri europene – România, Portugalia, Italia, Germania, Anglia, Polonia ºi
Turcia – care ºi-au propus sã readucã în
memorie ceea ce s-a întâmplat în Primul
Rãzboi Mondial.

delegaþiile din þãrile partenere au
sosit în þara noastrã, la Casa de
Culturã „Constantin Brâncoveanu”, din Horezu (jud. Vîlcea) fiind
organizat un simpozion pe aceastã
temã. Proiectul a continuat cu
mobilitate în toate statele, în acest
an, în loc de Turcia, fiind aleasã
Polonia, din cauza situaþiei politice
dificile din þara care era destinatã
iniþial. În fiecare stat, a fost adoptatã o temã, în Italia, de exemplu,
fiind ales modul în care presa a

prezentat izbucnirea rãzboiului, dar
ºi derularea acestuia. În Polonia,
s-a discutat despre istoria uniformei militare, fiind organizatã ºi o
expoziþie în acest sens”, a precizat prof. Sorin Bîrsan, coordonatorul proiectului, din partea Liceului „Charles Laugier”.

Europa a fost vizitatã de copiii
craioveni

Data de 11 noiembrie 2015 va
rãmâne în istorie, atunci când delegaþiile din „Erasmus +” au mers
în portul Antibes (Franþa), alãturi
de veterani de rãzboi , ºi au participat la defilarea celor aflaþi sub
arme, indiferent de specialitate. Au
fost ºi alte momente de þinut minte, în Germania, Anglia, Portugalia, Polonia, etc. În cea din urmã
þarã, la Olimpiada „Erasmus”, în
cadrul unei competiþii sportive, tinerii au fost sub atenta supraveghere a lui Rafal Kubacki, campion olimpic la haltere, la trei ediþii a Jocurilor Olimpice. Elevii craioveni au desfãºurat mai multe activitãþi ºi le-au putut przenta colegilor lor din strãinãtate date despre personalitãþi ale României,
care ºi-au pus amprenta peste
destinul þãrii noastre, în ultimul
secol: Regele Carol I, Henri

Coandã, Constantin Brâncuºi,
Constantin Paulescu, Nicolae
Ceauºescu. Cristi Puiu, Gheorghe Hagi, fiecare cu meritele ºi
lipsurile de rigoare.

Elevii nu ºi-au uitat înaintaºii

Dar, revenind la memoria eroilor români, trebuie menþionat, tot
parte din program, depunerea de
coroane de flori, din partea elevilor de la Liceul „Charles Laugier”,
la Mausoleul de la Cîmpulung
Muscel, iar gândurile tinerilor sau regãsit în revista ºcolii „Un
suflet de copil în vreme de rãzboi”. Pentru toþi participanþii,
vorbim de elevii craioveni, a fost
valabil sloganul „Erasmus” –
„Schimbã vieþi, deschide minþi”,
aºa cum a mai amintit Sorin Bîrsan: „Posibilitatea de a comunica
într-o limbã de circulaþie internaþionalã a fost un mare câºtig pen-

tru noi. Rãmâne ºi prestigiul ºcolii noastre, unul, de acum, la nivel
european. Trebuie sã le mulþumim
ºi celor care ne - au ajutat- Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, Muzeul de Istoerie al Olteniei, Arhivelor Naþionale – Filiala
Dolj, autoritãþilor locale ºi judeþene”. La rândul sãu, prof. Ludmila Panea, director al Liceului
„Charles Laugier”, a precizat:
„Pentru mine, ca director, prezenþa la activitãþile din alte þãri a fost
o esperienþã unicã. Vrem sã realizãm ºi la noi lucruri pe care leam vãzut în alte þãri”. Nu în ultimul rând, trebuie consemnatã ºi
declaraþia unei proapte absolvente, Alexandra Stãnicã: „Am fost
în Polonia, în 2015, ºi am rãmas
impresionatã. Am realizat cât de
important este sã cunoaºtem mai
multe limbi strãine, sã fim corecþi
ºi sã ne ºtim istoria”.

Bacalaureat 2017:

Ultima zi de evaluare a competenþelor digitale
Elevii absolvenþi ai clasei finale de gimnaziu ºi cei ai
ultimului an de liceu au intrat, deja în „febra” examenelor.
Primii se pregãtesc pentru admiterea în clasa a IX-a,
ceilalþi sã-ºi ia Bacalaureatul. Suntem în posesia primelor
date, despre cele douã examene importante susþinute de
elevi, prezentate de inspectorul general al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj. Astãzi este ultima zi în care elevii
mai susþin evaluarea competenþelor digitale, iar de mâine,
timp de trei zile, se va desfãºura evaluarea competenþelor
lingvistice într-o limbã de circulaþie internaþionalã.

Primii care au intrat în „focuri”, au fost, încã de sãptãmâna trecutã, absolvenþii clasei a
XII-a, cei care au dat examenul
de „Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în
limba românã”, în zilele de 8 – 9
iunie. În perioada 9 – 13 iunie
se desfãºoarã „Evaluarea competenþelor digitale”, iar între 14 –
16 iunie va avea loc „Evaluarea
competenþelor lingvistice într-o
limbã de circulaþie internaþionalã”. Au apãrut ºi primele rezultate. „Înscriºi avem 3.784 de candidaþi, vorbim de total. La prima
probã, cea de comunicare în limba românã, am avut 104 de absenþi, 96 din promoþia acestui an.
Am avut ºi un eliminat, prins asupra lui cu telefonul mobil, atunci
când i-a sunat. Din cei care au
promovat proba, 605 (15 din anii
anteriori) au obþinut calificativul
„utilizator avansat”, 2.823 (11
din promoþiile trecute) pe cel de
„utilizator experimentat” , iar 251
(245 din acest an), de „utilizator
mediu”. În aceste zile, sunt în
desfãºurare celelalte probe orale
sau de competenþe digitale, iar pe
26 iunie vor începe examenele
scrise. Ca o noutate, sesiunea de

toamnã a Bacalaureatului, va începe, în iulie - august, dupã depunerea dosarelor, cu susþinerea
probelor scrise”, a precizat prof.
Monica Leontina Sunã, inspector general al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Încep ºi cei de-a VIII-a

Dacã cei „mari” au început,
cei „mici” sunt în aºteptare. Pe
9 iunie s-a încheiat înscrierea
absolvenþilor de clasa a VIII-a
pentru susþinerea examenului de

„Evaluare Naþionalã”, necesar
admiterii la liceu. „Avem înregistraþi peste 4.370 de elevi, iar
pe 19 iunie va avea loc proba
scrisã la „Limba ºi literatura românã” , iar douã zile mai târziu
cea la „Matematicã”. Pe 26 iunie va avea loc afiºarea primelor rezultate, în aceeaºi zi având
loc ºi depunerea contestaþiilor,
iar, dupã rezolvarea acestora,
vor fi prezentate rezultatele finale, pe 30 iunie”, a mai menþionat Monica Leontina Sunã.
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„Friendship Season”: o stagiune a
muzicii ºi prieteniei cu 32 de concerte
ºi 66 de muzicieni invitaþi
«Despre „Friendship Season – it never gets old” nu putem
vorbi decât laudativ», a afirmat, ieri, în cadrul unei conferinþe de presã, Dorin Mãciucã, manager interimar al Filarmonicii „Oltenia”. Stagiunea pe tema prieteniei, atât între muzicieni, cât ºi între public ºi artiºti, a debutat pe 14
noiembrie 2016 ºi se va încheia vineri, 16 iunie 2017, cu un
program care include muzicã din filme, sub bagheta maestrului Gian Luigi Zampieri.
În total, au fost susþinute 32 de concerte simfonice, vocal-simfonice ºi corale ºi 6 recitaluri camerale, cu 66 de
muzicieni invitaþi – între care 25 de dirijori ºi 41 de soliºti
concertiºti (28 de instrumentiºti ºi 13 artiºti lirici). „Friendship Season” a venit în continuarea „Europa Season” – de
asemenea un amplu ºi inedit proiect, cu 28 de concerte au

avut loc în perioada 23 octombrie 2015 – 20 mai 2016 ºi cu
peste o sutã de muzicieni din þãrile europene, ºi, pentru cã
ambele s-au bucurat de un deosebit succes, reprezentanþii
Filarmonicii „Oltenia” pregãtesc ºi pentru 2017-2018 o stagiune tematicã. „Am gãsit o nouã temã, are legãturã cu
pacea ºi cu ceea ce poate uni muzica între popoare ºi între
naþiuni învrãjbite”, a dezvãluit managerul Dorin Mãciucã,
adãugând cã programul acesteia este în lucru, deschiderea
urmând sã aibã loc pe data de 6 octombrie a.c.
Deºi „Friendship Season” se încheie, activitatea va continua la Filarmonica „Oltenia” în cadrul stagiunii estivale,
care va cuprinde concerte susþinute la Teatrul de Varã din
Parcul „Nicolae Romanescu”, dar nu numai, precum ºi un
Festival de Jazz, între 14 ºi 17 septembrie.

Sãptãmâna aceasta
se încheie ºi stagiunea
muzicii corale
Pânã la concertul de închidere a „Friendship
Season”, de vineri, 16 iunie, Filarmonica
„Oltenia” îi mai invitã pe craioveni la alte douã
evenimente.
Unul are loc astã-searã, cu începere de la ora
19.00, la Muzeul de Artã: un recital de muzicã ºi
poezie susþinut de Mircea Suchici (violoncel),
Lucian Suchici (pian) ºi Angel Rababoc –
actor la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”.
Programul include Integrala sonatelor pentru
violoncel ºi pian, op 1 (I) – primele trei sonate,
ºi momente poetice Petrarca – Dante. Intrarea
publicului este liberã.
Mâine, 14 iunie, încheierea Stagiunii muzicii
corale 2016-2017 va fi marcatã printr-un
medalion componistic Irina Odãgescu – Eugen
Dumitru Sandu. Cântecul miresei, Ia româneascã, Leagãn fãrã cântec sunt câteva din prelucrãrile folclorice din repertoriul serii. Pe scenã vor
evolua doi dirijori, Pavel ªopov ºi Eugen Dumitru Sandu, acompaniamentul fiind asigurat de
pianista Corina Stãnescu.

Pagini muzicale de mare
popularitate, în concertul
de vineri seara
„Friendship Season” se va încheia vineri, 16
iunie, cu un concert simfonic care îl va readuce
la pupitrul dirijoral al Orchestrei Filarmonicii
craiovene pe Gian Luigi Zampieri (Italia).
Soliºti invitaþi sunt Andreea Chira – o tânãrã
naistã nãscutã în Bucureºti, cunoscutã pentru
colaborãrile sale cu orchestrele de tineret, dar ºi
graþie concertelor susþinute peste hotare, în
Austria având o activitate extrem de extinsã, ºi
Adrian Gaºpar – pianist româno-austriac,
compozitor ºi arrangeur, activ în domeniile jazz,
clasic, gypsy ºi world music (pian).
Programul va cuprinde pagini muzicale de
mare popularitate – transcripþii pentru nai ºi
orchestrã / pian ºi orchestrã: Badinerie,
Carnavalul veneþian, Pãstorul singuratic, Por
una cabeza, Libertango, Hora mãrþiºorului,
Hora staccato, Ciocârlia º.a. Biletele s-au pus
în vânzare la Agenþia Filarmonicii „Oltenia”, la
preþurile de 30 lei, 20 lei (pensionari), 15 lei
(elevi, studenþi).
Concertul va fi precedat joi, 15 iunie, ora
18.00, în Sala „Filip Lazãr” a Filarmonicii
„Oltenia”, de ultima întâlnire „amiTEA” din
cadrul „Friendship Season”, care îi va aduce în
faþa publicului pe dirijorul Gian Luigi Zampieri,
soliºtii Andreea Chira ºi Adrian Gaºpar. Moderatori: muzicologul Constantin Secatã ºi Ramona
Bãdescu, PR al instituþiei. Accesul publicului va
fi liber.

Timp de opt luni, „Friendship Season” a adus pe scena Filarmonicii „Oltenia” prieteni muzicieni – interpreþi stabiliþi de multã vreme în strãinãtate, cât
ºi tineri aflaþi temporar la studii sau cursuri de perfecþionare, cu aport la viaþa
muzicalã craioveanã. «De ce se numeºte „Stagiunea prieteniei”? Pentru cã Filarmonica „Oltenia” nu putea sã existe
fãrã o poveste de prietenie. La început a
fost un grup de oameni entuziaºti, care
a pus bazele primei orchestre simfonice
a Craiovei, la 17 decembrie 1904. Dupã
mai bine de un secol, rãmânem prieteni
ºi ne amintim cã aceastã instituþie s-a nãscut din dorinþa unor oameni de a crea lucruri frumoase ºi de a cânta muzicã prietenilor ºi oraºului. Avem 112 ani de tradiþie pe care i-am sãrbãtorit prin sloganul
„Friendship Season – it never gets old”!
Prietenia nu se demodeazã niciodatã!»,
precizau, încã din debutul stagiunii, reprezentanþii Filarmonicii „Oltenia”.
Prima parte a stagiunii s-a derulat în
perioada 14 octombrie – 23 decembrie
2016 ºi a cuprins 7 concerte (3 simfonice ºi 4 vocal-simfonice). Datoritã numãrului mare de solicitãri din partea publicului, Concertul de Crãciun a fost prezentat în trei zile consecutiv, respectiv

21, 22 ºi 23 decembrie 2016. Partea a
doua a „Stagiunii Prieteniei” s-a desfãºurat în perioada 13 ianuarie – 16 iunie 2017 ºi a cuprins 25 de concerte (18
simfonice, 4 vocal-simfonice ºi 3 corale). Ca ºi în cazul Concertului de Crãciun, datã fiind semnificaþia socio-culturalã deosebitã cu care este învestit Noul
An, concertul de Anul Nou a avut douã
reprezentaþii (13 ºi 14 ianuarie 2017). De
asemenea, la Muzeul de Artã au fost susþinute 6 recitaluri camerale.
Nu mai puþin de 66 de muzicieni au
fost invitaþi în cadrul stagiunii, dintre
aceºtia 25 fiind dirijori, iar 41 – soliºti
concertiºti. Între artiºtii care au evoluat:
dirijorii Nicolae Moldoveanu (Elveþia),
Mihnea Ignat (Spania) ºi Matei Corvin
(Africa de Sud), pianiºtii Rebeca Omordia (Anglia), Mihai Diaconescu (Finlanda), Dan Atanasiu (Canada), Luiza Borac (Germania), Mirabela Dina (Germania), Dana Radu (Brazilia), Constantin
Sandu (Portugalia) ºi Adela Liculescu
(Austria), violoniºtii Remus Azoiþei (Anglia), Vlad Stãnculeasa (Spania) ºi Liviu
Prunaru (Olanda), violonceliºtii Ovidiu
Marinescu (S.U.A.) ºi Teresa Beldi (Germania), oboistul Ludovic Armin Cora
(Luxemburg), sopranele Veronica Iovan

Manuela Enache, dirijor de cor: «Aceastã stagiune pentru noi toþi a
fost o plãcere. Au fost proiecte de anvergurã, care uneori ne-au ridicat
probleme – pe parte tehnicã, dar ºi interpretativã –,
peste care am trecut însã. Am avut o strategie în
alegerea repertoriului, astfel încât sã putem sã
atingem, stilistic, diferite faþete ale domeniului
muzical: „Te Deum” în Do major pentru soliºti, cor
ºi orchestrã de Anton Bruckner; Magnificat în Re
major pentru soliºti, cor, orchestrã ºi orgã de J.S.
Bach; Requiem de W.A. Mozart; „Gloria” de
Antonio Vivaldi. Am dorit sã aducem în scenã ºi
elemente de muzicã coralã purã – concerte a capela
– ºi am ales inclusiv compozitori foarte tineri,
urmãrind prezentarea muzicii contemporane».

(S.U.A.) ºi Elena Moºuc (Elveþia).
Prezentate publicului în cadrul stagiunii au fost 12 prime audiþii, 8 ale unor
compozitori strãini ºi 4 compoziþii româneºti. Aºa au fost Fantezia simfonicã „Aus
Italien” („Din Italia”), op. 16 de Richard
Strauss; „Înãlþarea noii naþiuni”, o simfonie a secolului XXI de Shirley Thompson; „Chichester Psalms” pentru voce,
cor ºi orchestrã de Leonard Bernstein;
Concertul în La minor pentru vioarã ºi
orchestrã, op. 82 de Alexandr Glazunov;
„Cries” din ciclul „Shoah” dedicat comemorãrii victimelor Holocaustului de
ªerban Nichifor; Trei dansuri româneºti
pentru pian ºi orchestrã de Dinu Lipatti.
Joi seara, în preziua concertului, au
avut loc, sub titulatura „amiTEA”, întâlnirile publicului cu muzicienii invitaþi
în „Friendship Season”, moderate de
muzicologul Constantin Secarã, care a
condus discuþia cu invitaþii – dirijor, solist/soliºti –, dar a ºi rãspuns la întrebãrile venite din public. Astfel, întâlnirile
„amiTEA” au avut atât o componentã
de accepþiune muzicologicã, cu referiri
directe la repertoriul abordat ºi valenþele
interpretative, cât ºi parfumul poveºtilor de prietenie, depãnate într-o atmosferã interactivã.

Alexandru Iosub, dirijor de orchestrã: «A
fost o stagiune a prieteniei nu numai în sensul
literar al cuvântului, ci realmente
s-au legat prietenii ºi au venit
prieteni în aceastã stagiune –
soliºti ºi dirijori care sunt
prieteni de mai mult timp,
prieteni de-ai noºtri care de mulþi
ani locuiesc în altã parte ºi neam reîntâlnit cu toþii aici.
Prietenie în cel mai frumos ºi
adevãrat sens al cuvântului,
dincolo de acel „friendship” care
apare pe afiº…».
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Discuþiile oficiale
pe tema Brexit
încep sãptãmâna
viitoare
David Davis, ministrul
britanic pentru Brexit, a
afirmat cã discuþiile
formale pe tema ieºirii
Marii Britanii din Uniunea
Europeanã vor începe
cândva sãptãmâna viitoare,
dar posibil nu pe data de
19 iunie, aºa cum era
programat iniþial. “În
sãptãmâna urmãtoare sunt
practic primele discuþii”, a
declarat Davis pentru
postul Sky News, dupã ce a
fost întrebat în legãturã cu
aspectele practice ale
negocierilor. “Secretarul
meu permanent este de
altfel la Bruxelles astãzi
pentru a discuta detaliile.
S-ar putea sã nu fie luni,
pentru cã de asemenea
avem Discursul Reginei în
sãptãmâna respectivã”, a
adãugat oficialul britanic,
care a explicat cã pe data
de 19 iunie este posibil ca
Guvernul sã-ºi prezinte
programul în faþa noului
legislativ, format dupã
alegerile parlamentare
anticipate de sãptãmâna
trecutã. David Davis,
ministrul britanic pentru
Brexit, a mai declarat cã
cetãþenii Uniunii Europene
ºi cei din Marea Britanie
nu ar trebui sã se îngrijoreze în privinþa viitoarelor
lor drepturi, în mãsura în
care el sperã cã se va
ajunge la un acord la scurt
timp dupã iniþierea negocierilor pentru Brexit.
Potrivit agenþiei de presã
Reuters, David Davis a
afirmat cã va participa la
discuþiile despre ieºirea
Marii Britanii din Uniunea
Europeanã, în timp ce
premierul Theresa May va
efectua negocierile cu
liderii europeni. “Persoane
din Marea Britanie se tem
cã nu vor mai putea locui
aici, iar britanici ce locuiesc în Spania se preocupã cã nu vor mai putea
domicilia acolo”, a spus
Davis. “Grijile acestea nu
sunt necesare ºi nu ar
trebui sã le aibã, dar vrem
sã ne asigurãm cã se vor
rezolva cât de curând
posibil”, a adãugat acesta.
Davis a mai afirmat cã
finanþele dar ºi chestiunea
Irlandei de Nord vor fi
discutate în cadrul negocierilor pentru Brexit.

ªTIRI
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Alegeri parlamentare în Franþa: Partidul
lui Emmanuel Macron câºtigã primul tur
Partidul preºedintelui francez,
Emmanuel Macron, împreunã cu
aliaþii sãi, a obþinut primul loc în
cadrul primului tur al alegerilor parlamentare, cu 32,32% dintre voturi, partidele de dreapta (Republicanii, alãturi de aliaþii acestora)
având 21,56 %. Potrivit unor rezultatele finale ale ministerului de
Interne, citate de Le Figaro, Partidul Republica în Miºcare (REM),
împreunã cu aliatul sãu Miºcarea
democratã (MoDem) au obþinut
32,32% dintre voturi, partidele de
dreapta (Republicanii alãturi de
aliaþii acestora) având 21,56 %.
Potrivit unor proiecþii, REM ºi
MoDem ar putea obþine sãptãmâna viitoare între 400 ºi 455 de locuri în cadrul Adunãrii Naþionale.
Premierul Edouard Philippe a afirmat cã votanþii au confirmat în urma votului “ataºamentul faþã de proiectul reînnoirii, adunãrii ºi cuceririi” al lui Macron. Dreapta, ce spera sã-l
priveze pe Macron de majoritatea parlamentarã, a obþinut “un scor dezamãgitor pentru familia politicã”, potrivit preºedintelui Adunãrii
generale, Bernard Accoyer. Deputaþii din Adunarea Naþionalã sunt aleºi prin sistem electoral
majoritar uninominal în douã tururi de scrutin, alegerile desfãºurându-se în cele 577 de
circumscripþii electorale din Franþa. Preºedintele francez Emmanuel Macron intenþioneazã
sã transmitã o reformã privind reglementãrile
în domeniul muncii pânã la sfârºitul lunii septembrie, înainte de a aborda schemele de pen-

sii, în 2018. Angela Merkel, cancelarul german, l-a felicitat pe preºedintele francez, Emmanuel Macron, pentru victoria obþinutã de
partidul sãu în cadrul primului tur al alegerilor
parlamentare, catalogând rezultatele scrutinului drept “un vot important în favoarea reformelor”. Preºedintele francez Emmanuel Macron intenþioneazã sã transmitã o reformã privind reglementãrile în domeniul muncii pânã
la sfârºitul lunii septembrie, înainte de a aborda schemele de pensii, în 2018. În cadrul scrutinului de duminicã, Partidul Socialist din Franþa a înregistrat cel mai slab scor din 1958 încoace, adunând doar 10% din voturile alegãtorilor, cu 30% mai puþin decât la precedentele alegeri, cele din 2012. Conform estimãrilor,

socialiºtii vor obþine între 15 ºi 25
de mandate dintr-un total de 577
de locuri în Parlamentul francez.
Înfrângerea este istoricã, dacã þinem cont de faptul cã în 2012, socialiºtii au obþinut majoritatea din
Adunarea Naþionalã. Rezultatul socialiºtilor este pus în seama lipsei
de popularitate a fostului preºedinte Francois Hollande, care a ajuns
pe final de mandat la cea mai micã
cotã de încredere a unui preºedinte din istoria modernã a Franþei.
Hollande a ajuns preºedinte în 2012
ºi a promis sã redreseze economia
Franþei ºi sã punã capãt politicilor
de austeritate. El a eºuat în respectarea promisiunilor, a optat pentru o politicã fiscalã strictã ºi a luat
mãsuri liberale, care au deranjat
publicul francez. Dezastrul de la alegerile parlamentare a fost previzibil, dacã luãm în calcul ºi rezultatul candidatului socialist la alegerile prezidenþiale, Benoit Hamon, care a obþinut 6,4% din sufragii. Nici formaþiunea populistã Frontul Naþional, al lui Marine Le Pen, nu
a reuºit sã performeze, dovedindu-se incapabilã de a-ºi consolida poziþia pe care a avut-o
la recentele alegeri prezidenþiale. Frontul Naþional s-a clasat pe poziþia a treia, adunând 14%
din voturile electoratului. Marine Le Pen a pus
scorul slab al partidului sãu pe seama prezenþei scãzute la vot ºi pe seama sistemului electoral francez, care ”ar favoriza partidele mari”.
Al doilea tur al alegerilor parlamentare este programat sã se desfãºoare pe data de 18 iunie.

Puerto Rico a votat în cadrul unui referendum
sã devinã stat american
Cetãþenii celei mai mari colonii a Statelor Unite, Puerto Rico,
au votat în cadrul unui refendum
consultativ ca statul hispanic sã
devinã al 51-lea stat american.
Rezultatul a fost imediat respins
de partidele de opoziþie care au
boicotat evenimentul. Pânã
acum s-au numãrat 95% din
voturi. Opþiunea de a se înscrie
formal în SUA, ca stat cu drepturi depline, a fost susþinutã de
97,1% dintre cei care au votat.
Independenþa deplinã / “asocierea liberã” cu SUA a fost susþinutã doar de 1,5%, iar menþinerea statutului de þarã colonialã,
de doar 1,3% dintre votanþi.
Partidul Nuevo Progresista
(PNP), care controleazã guvernarea din Puerto Rico, legislatura, ºi care a organizat referendumul, a susþinut cã rezultatul a

marcat o victorie rãsunãtoare a
statalitãþii. Membri ai partidului
au declarat cã vor da miºcãrii un
impuls enorm, încercând sã
convingã Washingtonul cã dupã
119 de ani de colonizare este
timpul ca Puerto Rico sã fie egal
celorlalte 50 de state membre
ale SUA. Grupãrile politice de
opoziþie au catalogat însã rezultatul referendumului drept unul
irelevant. Partidul Popular Democrat susþine menþinerea statului de þarã colonialã, în care
cei 3,4 locuitori ai insulei Puerto Rico deþin cetãþenie americanã, însã nu pot vota în cadrul alegerilor federale. Pânã în
2012, portoricanii au optat de
fiecare datã când li s-a dat ocazia sã-ºi pãstreze statutul lor
particular. Mai exact, au fost
trei referendumuri pe aceastã

temã, în 1967, 1993 ºi 1998.
Însã acum 5 ani, au spus ales
pentru prima datã sã devinã al
51-lea stat american. Referendumul a fost însã unul consultativ, iar utimul cuvânt l-a avut
Congresul SUA, care a spus pas.
Americanii nu se grãbesc sã facã
aceastã miºcare. În primul rând,
Puerto Rico are mari probleme

economice. 70 de miliarde de dolari datorie ºi în plin proces de
faliment, primul declarat de o
entitate localã americanã. Totuºi,
în urma unor modificãri în statutul þãrii, în 2016, guvernatorul de Puerto Rico a anunþat incapacitatea de platã a insulei,
ceea ce ar permite sã-ºi restructureze uriaºa datorie.

Grecia a obþinut un nou acord pentru
un împrumut de la creditorii europeni
Bruno Le Maire, ministrul de Finanþe al Franþei, ºi-a exprimat optimismul dupã întâlnirea cu
omologul sãu de la Atena, Euclid Tsakalotos, ºi
cu premierul grec Alexis Tsipras. În urma întrevederii, Grecia a obþinut un nou acord pentru un împrumut de la creditorii europeni. “Vreau
sã subliniez faptul cã facem tot ce putem îm-

preunã cu celelalte state membre al zonei euro,
cu Fondul Monetar Internaþional, cu guvernul
grec, ºi sunt optimist, cred cã nu suntem departe de a ajunge la un acord”, a declarat Bruno
Le Maire. Parlamentul grec a aprobat vineri reformele cerute de creditorii internaþionali ai
Greciei, în vederea obþinerii unui nou împru-

mut. Miniºtrii de Finanþe din zona euro vor avea
o întâlnire la Luxemburg, pe data de 15 iunie,
pentru a discuta situaþia reformelor din Grecia
ºi pentru a decide ce mãsuri trebuie introduse
pentru a reduce datoria externã a Greciei care
în prezent se ridicã la aproximativ 180 de procente din PIB-ul þãrii.
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19:00 Observator
20:00 Bãieþi de oraº
20:30 Cine sunt?
1998, Hong Kong, Acþiune,
Aventuri, Comedie, SF, Thriller
23:00 Xtra Night Show
01:00 Cine sunt? (R)
1998, Hong Kong, Acþiune,
Aventuri, Comedie, SF, Thriller
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ACASÃ

07:15 Primãvara bobocilor (R)
1985, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României
(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Secrete de stil
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai bine
(R)
16:00 Toamna bobocilor
1975, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai bine
20:30 Misiune pentru preºedinte II
2002, SUA, Acþiune, Dramã,
Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Misiune pentru preºedinte II
(R)
2002, SUA, Acþiune, Dramã,
Thriller
02:30 Mama mea gãteºte mai bine
(R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
05:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 Documentar 360° Geo
(R)
08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Legenda cavalerului
rãtãcitor (R)
2009, Coreea de Sud, Dramã,
Istoric, Romantic
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Der Arzt vom Wörthersee
2006, Germania
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,
Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Naturã ºi aventurã (R)
17:10 Cap compas (R)
17:40 Legenda cavalerului
rãtãcitor
2009, Coreea de Sud, Dramã,
Istoric, Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Repriza a treia
20:20 Handbal feminin
22:20 Câºtigã România!
23:20 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
00:10 Câºtigã România! (R)
01:10 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,
Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
02:00 Revizie tehnicã

HBO
07:45 Dragostea la radio
09:10 Planul lui Maggie
10:50 Confirmare
12:40 Departe de lumea
dezlãnþuitã
14:40 Un cântec strãbate lumea
16:50 Raisa
17:10 Lumi separate
19:05 Gherila
20:00 Prinþesa albã
21:00 Sushi din East Side
22:50 Secretul
00:45 Bine ai venit acasã!
02:10 O relaþie complicatã
03:50 Steaguri pline de glorie

07:45 Singurã pe lume (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate
(R)
12:30 Teleshopping
13:00 Preþul dragostei (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Preþul dragostei
22:00 Viaþã nedreaptã
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Pasiune ºi putere (R)
02:00 Preþul dragostei (R)
03:30 Iubire ºi onoare (R)
04:15 Petale de singurãtate
(R)
05:00 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

PRO CINEMA
08:00 Ce spun românii (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Marea farsã (R)
14:00 Valul perfect
16:30 La bloc
18:45 Glee: Concertul
20:30 Mãsuri disperate
22:30 Rutina, bat-o vina!
00:15 Mãsuri disperate (R)
02:15 Cine A.M.
06:15 Glee: Concertul (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Unitatea
2006, SUA, Acþiune, Dramã,
Rãzboi, Thriller
23:00 FIGHT NIGHT “Drumul
spre America” (EXPLOZIV)
01:00 Ora exacta in sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRIMA TV

KANAL D
07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Vacanta Mare: Leana s-a
întors! (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris
destinul
2014, Turcia, Drama
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lânga mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste infinitã
2015, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dragoste infinitã (R)
2015, Turcia, Dramã
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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programe TV / utile

Secretul
Se difuzeazã la HBO,
ora 22:50

O echipã strâns sudatã de
investigatori FBI formatã din
Ray (Chiwetel Ejiofor) ºi
Jess (Julia Roberts), alãturi
de procurorul districtual care
îi supervizeazã, Claire (Nicole Kidman), e distrusã când
descoperã cã fiica adolescentã a lui Jess a fost ucisã
în mod brutal ºi fãrã vreun
motiv aparent...
Vânãtoarea de poliþiºti
Se difuzeazã la Pro Tv, ora 23:15

Frank Gannon (Dolph Lundgren) s-a numãrat întotdeauna printre cei mai apreciaþi poliþiºti din cadrul departamentului din Los Angeles. Dar asta pânã când
situaþia începe sã se degradeze vãzând cu ochii: partenerul sãu de-o viaþã este
înlocuit din ordinul comandantului Stone, iar Frank
este avertizat cã vorbeºte
prea mult cu persoane nepotrivite...
Rutina, bat-o vina!
Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 22:30

Peter Gibbons ( Ron Livingston) pare sã trãiascã
într-o cu totul altã lume.
Prietena sa, Joanna (Jennifer Aniston) îl înºealã, are
un vecin mai mult decât
dezagreabil, iar viaþa profesionalã este la fel de
neînsemnatã, având un job
mizerabil la o firmã numitã
Initech...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 13 iunie 2017 - anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,5614 ............. 45614
1 lirã sterlinã................................5,1658....................51658

$

1 dolar SUA.......................4,0654........40654
1 g AUR (preþ în lei)........166,0112.....1660112

METEO

marþi, 13 iunie - max: 33°C - min: 17°C

Senin
ploaie
ploaie
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programe TV

JOI - 14 iunie

VINERI - 15 iunie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Tribuna partidelor
parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
13:55 Festivalul Internaþional de
Teatru, Sibiu 2017
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 ªtiri
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Banii tãi
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Festivalul Internaþional de
Teatru, Sibiu 2017 (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 În grãdina Danei (R)
02:00 Telejurnal (R)

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Ocolul Pãmântului în 80
de zile
2004, SUA, Acþiune, Aventuri,
Comedie, Familie, Romantic,
Western
00:00 ªtirile Pro Tv
00:15 Joc diabolic
2011, Canada, Thriller
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Bãieþi de oraº
20:30 ZaZaSing
23:30 Xtra Night Show
01:00 Lege si ordine: Brigada
specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
02:00 Observator (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Mariaj de Vegas
2008, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Numere fatale
2009, SUA, Marea Britanie,
Acþiune, Dramã, Mister, SF,
Thriller
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

ACASÃ

07:15 Toamna bobocilor (R)
1975, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României
(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Casa: construcþie ºi
design (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
16:00 Iarna bobocilor
1977, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
05:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
13:55 Festivalul Internaþional de
Teatru, Sibiu 2017
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 ªtiri
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 M.A.I. aproape de tine
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Drum bun!
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Festivalul Internaþional de
Teatru, Sibiu 2017 (R)
00:00 România 9 (R)
01:30 M.A.I. aproape de tine
(R)
02:00 Telejurnal (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Bãieþi de oraº
20:30 Waterworld - Lumea
apelor
1995, SUA, Acþiune, Aventuri,
SF, Thriller
23:00 Xtra Night Show
01:00 Waterworld - Lumea
apelor (R)
1995, SUA, Acþiune, Aventuri,
SF, Thriller
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Documentar 360° Geo
(R)
08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Legenda cavalerului
rãtãcitor (R)
2009, Coreea de Sud, Dramã,
Istoric, Romantic
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Moskvici, dragostea mea
2015, Franta, Rusia, Armenia,
Dramã
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,
Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Destine ca-n filme
17:40 Legenda cavalerului
rãtãcitor
2009, Coreea de Sud, Dramã,
Istoric, Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:10 This Savage Land
1969
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,
Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
01:40 Poate nu ºtiai
01:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10
(R)
03:20 Poate nu ºtiai

HBO
08:00 Un cântec strãbate lumea
10:10 Lumi separate
12:05 Inimã nebunã
13:55 Familia Fang
15:40 Înapoi la mama
17:10 Revolta lui Atlas:
Partea a II-a
19:00 Silicon Valley
19:30 Vicepreºedinta
20:00 Pe cai ocolite
21:40 Twin Peaks
22:45 Steaguri pline de glorie
00:55 Tinereþe
03:00 Inimi cicatrizate
05:20 Oase pentru Otto

07:45 Singurã pe lume (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Preþul dragostei (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Preþul dragostei
22:00 Viaþã nedreaptã
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Pasiune ºi putere (R)
02:00 Preþul dragostei (R)
03:30 Iubire ºi onoare (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:00 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

PRO CINEMA
08:00 Ce spun românii (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Cheia (R)
14:00 Nopþi albe în Seattle (R)
16:15 La bloc
18:30 Un semn invizibil
20:30 Camera de refugiu
22:45 Cãlãul cu ochi albaºtri
00:45 Camera de refugiu (R)
03:00 Cine A.
06:15 La bloc (R)
06:45 Un semn invizibil (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
19:30 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local
Kombat (EXPLOZIV)
21:00 Ora exacta in sport
22:00 Unitatea
2006, SUA, Acþiune, Dramã,
Rãzboi, Thriller
23:00 MMA ALL STARS: VIN
KOlindatorii! (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local
Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)

PRIMA TV

KANAL D
07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Vacanþa Mare: Leana s-a
întors! (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris
destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste infinitã
2015, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dragoste infinitã (R)
2015, Turcia, Dramã
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

TVR 2
07:00 Documentar 360° Geo
(R)
08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Legenda cavalerului
rãtãcitor (R)
2009, Coreea de Sud, Dramã,
Istoric, Romantic
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Un nabab maghiar
1966, Ungaria, Dramã, Istoric
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,
Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 D'ale lu' Miticã
17:40 Legenda cavalerului
rãtãcitor
2009, Coreea de Sud, Dramã,
Istoric, Romantic
18:50 Handbal masculin
20:30 Câºtigã România!
21:30 Inimã sãlbaticã
2014, SUA, Aventuri, Dramã,
Thriller
23:20 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
00:10 Câºtigã România! (R)
01:10 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,
Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10
(R)
03:20 Poate nu ºtiai

HBO
07:45 Înapoi la mama
09:15 Revolta lui Atlas:
Partea a II-a
11:05 Alvin ºi veveriþele: Marea
aventurã
12:40 Miracole din Paradis
14:30 Celibatarii
16:10 Creed
18:20 Tini: Marea schimbare a
Violettei
20:00 Atenþie: acest drog te-ar
putea ucide
21:00 Metropolitan prin excelenþã
22:30 Inimi cicatrizate
00:55 Cu orice preþ
02:35 X-Men de la Origini: Wolverine

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Preþul dragostei (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Preþul dragostei
22:00 Viaþã nedreaptã
23:45 Iubire ºi onoare
00:45 Pasiune ºi putere (R)
01:45 Preþul dragostei (R)
03:30 Iubire ºi onoare (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:15 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

PRO CINEMA
08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Nopþi albe în Seattle (R)
14:30 Glee: Concertul (R)
16:15 La bloc
18:30 Safari
20:30 Unde vei fi poimâine?
23:00 Ronin
01:30 Unde vei fi poimâine? (R)
03:45 Cine A.M
06:00 La bloc (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 Stiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Unitatea
2006, SUA, Acþiune, Dramã,
Rãzboi, Thriller
23:00 FIGHT NIGHT Brasov:
“Urmasii lui Dracula” (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
(R)
01:00 Ora exactã în sport
(reluare ora 21:00) (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRIMA TV
07:15 Iarna bobocilor (R)
1977, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României
(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
16:00 Harababura
1990, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Animal de pradã
2003, SUA, Acþiune, Crimã,
Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Miss fata de la þarã
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
05:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Vacanþa Mare: Leana s-a
întors! (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris
destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste infinitã
2015, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dragoste infinitã (R)
2015, Turcia, Dramã
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

MASIBO Auto SRL anunþã
publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj pentru proiectul
„Spãlãtorie auto” propus a fi amplasat în Bãileºti, jud. Dolj, Str.Ardealul, nr. 16. 1. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1, în zilele de L-V, între
orele 9.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de
18.06.2017.
Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare. S.C. SERVICE
ONE OLTENIA SRL – titular al proiectului: „AMPLASARE CONSTRUCÞII PROVIZORII: SERVICE
AUTO ªI SPÃLÃTORIE AUTO- INTRARE ÎN LEGALITATE ªI ÎMPREJMUIRE TEREN ªI VOPSITORIE AUTO- CU DURATA DE AMPLASARE DE 3 ANI ” anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj pentru proiectul propus
a fi amplasat în Municipiul Craiova, str. Fagului, Nr. 3, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1 în zilele
de luni- joi între orele 8-16 ºi vineri
între orele 8-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: http:/
/arpmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaþii la proiectul deciziei de încadrare pânã la data de 11.06.2017.

MITRICÃ FLORIAN cu domiciliul în Craiova, str. Dr. Mihai Cãnciulescu, nr. 17, bl. I101A, sc. 1, et. 3,
ap. 13 anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „CONSTRUIRE HALÃ
P+E PARTIAL CU DESTINAÞIA
PRODUCÞIE TÂMPLÃRIE ªI BIROURI, PUÞ FORAT, BAZIN ETANª
VIDANJABIL ªI ÎMPREJMUIRE
TEREN” propus a fi amplasat în
Comuna Gherceºti, sat Gherceºti,
T40, P1,2,3, corp 2, lot 1- 1/2A, jud.
Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, in
zilele luni pânã joi, între orele 8:0016:00 ºi vineri între orele 8:0014:00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj
din Craiova, str. Petru Rares, nr.
1., fax 0251/419 035, e-mail office@apmdj.anpm.ro.
Primãria Municipiului Craiova,
prin SC Salubritate Craiova SRL,
va efectua, în perioada 20.06.201703.07.2017, în funcþie de condiþiile
meteorologice existente, lucrãri de
dezinsecþie pe raza municipiului
Craiova (luciu de apã ºi spaþii
verzi). Lucrarea de dezinsecþie
pentru combaterea insectelor dãunãtoare se va face prin pulverizare terestrã. Se vor folosi pentru
dezinsecþie substanþele din grupa
a III-a de toxicitate Supertox ºi Extratox, avizate de cãtre Ministerul
Sãnãtãþii. Conform fiºelor de securitate ale produselor, soluþiile de
lucru utilizate nu sunt periculoase
pentru mediu ºi nu prezintã niciun
pericol pentru oameni, animale,
peºti ºi pãsãri.

ANUNÞ PREALABIL PRIVIND
AFIªAREA PUBLICÃ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI. Unitatea administrativ- teritorialã Comuna Cãlãraºi, din judeþul Dolj anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr. 5,6,
începând cu data de 19.06.2017, pe
o perioadã de 60 de zile, la sediul
Comunei Cãlãraºi, conform art. 14
alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului
ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/ 1996,
republicatã, cu modificãrile ºi copletãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primãriei
ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de
Cadastru ºi Publicitate imobiliarã.
C.N.T.E.E. “Transelectrica”
S.A., Bucureºti – Sucursala de
Transport Craiova, cu sediul în
mun. Craiova, str. Brestei nr. 5, jud.
Dolj, scoate la concurs un post
vacant de “consilier juridic stagiar”
(duratã nedeterminatã) la Serviciul
Comercial, municipiul Craiova, str.
Brestei, nr. 5, jud. Dolj. Relaþii suplimentare se pot obþine la urmãtoarele numere de telefon: 0251/
307115; 0251/307117.
Lichidator judiciar CII Ilie Simona, sediul în Craiova, str. Aleea Magnoliei, nr. 10, bl.155F, ap. 2, jud Dolj.
Anunþã cã prin Incheierea din
15.05.2017 pronunþatã de Tribunalul Dolj în dos nr 3598/63/2017 s-a
dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenþã a debitoarei
SC EUROBRANDS SRL. Termen
pentru depunerea creanþelor la data
de 12. 06. 2017. Termen pentru întocmirea tabelului preliminar al
creanþelor 26.06.2017. Termen pentru soluþionarea. contestaþiilor ºi
pentru afiºarea tabelului definitiv al
creanþelor la 04. 09.2017.
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Vând douã chioºcuri
de presã.
Telefon: 0251/412.457.
OFERTE DE SERVICIU

Spãlãtorie auto, angajez personal. Salariu 1.100 RON, carte de
muncã, duminica liber. Relaþii
telefon: 0762/652.556.
Angajez recepþioner hotel. Telefon: 0766/481.842.
S.C. ANGAJEAZÃ ECONOMISTÃ evidenþã primarã. C.V. ra.trade.construct@gmail.com
sau la fax: 0251/ 599.915.

PRESTÃRI SERVICII

Fotografiez, filmez Full HD la diverse evenimente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de calitate 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 ultracentralã, 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 Preajba. Telefon:
0755/ 300.762.
Vând casã comuna Calopãr (sat
Dîlga) – Dolj, la strada principalã 3 corpuri a câte 2 camere, 2
sãli beci, pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon: 0735/
923.982; 0351/410.383.
Vând casã în comuna Apele Vii,
judeþul Dolj, din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3 camere
(cu sobe de teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi bucãtãrie; anexe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400 mp; grãdinã cu viþã-de-vie ºi pomi fructiferi; fântânã în curte ºi posibilitate de racordare la reþeaua publicã de alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã locuibilã
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 funciarã, unic
vânzãtor. Telefon: 0748/542.454.
Casã mare cu toate utilitãþile
super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.
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TERENURI

VÂND parcele teren, stradal,
com. Bucovãþ, sat Leamna de
Sus. Telefon: 0730/432.924.
Vând teren intravilan la 10 km
de Craiova, fiind zonã metropolitanã, cadastru fãcut. Telefon:
0744/846.895; 0727/884.205.
Vând teren intravilan Piaþa Chiriac 418 mp 250 E/mp negociabl ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004
Vând teren arabil 2.500 ha Nord
233, Spate Metro. Telefon: 0251/
548.870.
Vând teren intravilan Câcea 6030
mp, deschidere 30 m la asfalt,
utilitãþi, cadastru. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/263.391.
Vând pãdure de salcâm 7800
mp în comuna Albeni, 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.
Telefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova, cartier
ªimnicu de Jos, utilitãþi - la DJ, cadastru. Telefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI
VÂND Dacia Papuc, motor pe
injecþie. Telefon: 0747/398.673.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, unic proprietar - de
nouã, super întreþinutã, toate
consumabilele schimbate recent, fãrã nici un defect. Telefon: 0766/632.388.
Vând Cielo al doilea proprietar
din anul 1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de veci Roboaica, groapã boltitã – placã metalicã 2 locuri. Telefon: 0744/
208.585.
VÂND capre româneºti, preþ negociabil. Telefon: 0747/963.794.
Lãmâi, dafin aromat pretabil restaurantelor, televizor color. Telefon: 0351/422.179.
VIN de buturugã, 2 butoaie salcâm, aparat sudurã. Telefon:
0749/012.505.

Vând convenabil un automatizor
APOLLO 3WF - 2,6 nou - nefolosit. Telefon: 0720/231.610.
Vând bicicletã pliabilã. Telefon:
0723/055.342.
Vând douãsprezece (12) taburele din pal melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier magazin din pal
melaminat în stare bunã, 4 galantare cu geam, 3 etajere cu
rafturi, 2 dulapuri. Telefon: 0748/
599.012.
Vând 40 de familii de albine
(stupi puternici). Telefon: 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 Dacia 1310,
maºinã de cusut PAFF. Telefon:
0747/674.714.
Vând loc de veci – gropi fãcute
cimitirul Romaneºti. 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, epilator HOMEDICS ELOS
LASER epilare definitivã 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 + acumulatori 200 lei
DVD portabil, adaptor auto 200
lei. Telefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris electricã,
transformator 12 ºi 24 Volþi, calorifere fontã, piese Dacia noi, pantofi, bocanci, ghete militare noi,
frigider. Telefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã, calorifer
electric nou 11 elemenþi, trotinetã nichelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã solid 1,25x
1,25 m cu giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire baie
0,5x0,5m cu giurgiuvele duble.
Telefon: 0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri, televizor
color 100 lei bucata, maºinã de
cusut Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut - 250 lei,
aspirator - 70 lei, saltea copil 100 lei, masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Telefon:
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 oxigen sudurã, alternator 12V pickup Tesla cu boxe ºi dozã de rezervã
nouã, discuri cu muzicã. Telefon: 0251/427.583.
Sãpun de casã 5 lei/kg. cruce
albã scrisã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/800 bine întreþinut – 100 lei, televizor color
cu telecomandã. Telefon: 0770/
303.445.

DIVERSE

Vând 2 TV Color Nei, Royal, telecomandã, defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880; 0721/
373.748.
Vând aparat de facut pâine electric Alasca – 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
Calorifere fontã, aspirator, telefon mobil EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovinã ºi oaie
argãsite, combinã muzicalã
Stereo 205, pantofi, bocanci noi.
Telefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi 2 m x
0,90 m, 2 cu toc negociabil, 3
arzãtoare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi, canistrã,
piese Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoane, 2 compartimente ºi verandã, douã aragaze voiaj, butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/410.383.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut, frigider, ºifonier, canapea, fotolii, scaune, bibliotecã, aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/298.240.
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 presã hidraulicã mase
plastice, ladã fibrã, butoi salcâm
- 10 vedre, cârlige jgheaburi de
apã la casã noi. Telefon: 0767/
153.551.
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, expresor cafea – 100
lei. Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
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 motor Dacia 106, vând arc spate Dacia 5
locuri, sãpun de casã, bobinatoare 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, centralã termicã Bosch, saltea dublã, cãrucior handicap, TV color 102
cm, sobã teracotã, 2 picioare
schelã metalicã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din fontã cu 5 elemenþi, 50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cusut, aspirator,
fotolii, scaune tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon: 0351/806.512.
Vând TV Color D 102 cm, pat
mecanic, centralã Bosch, sobã
teracotã, cãrucior handicap, polizor 2500 W, diafilm, schelã metaicã. Telefon: 0768/083.789.

Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu argint la
schimb ºi manopera/obiect.
Telefon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut cod fiscal nr.20190643
cu seria A 128050/22.12.2006.
Se declarã nul.

DECESE
Anca ºi Alexandru, copii, Denisa, soþie, ºi rudele apropiate anunþã decesul scumpului lor Pârlogea Valentin
Petre, 61 de ani, tatã ºi soþ
exemplar. Dumnezeu sã te
ierte, scumpul nostru!

CONDOLEANÞE

Colectivul Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” anunþã cu
durere încetarea din viaþã a
celui care a fost Valentin Pârlogea, eminent specialist sunetist al teatrului, unul dintre marii profesioniºti ai unei
instituþii care a fãcut performanþã artisticã ºi tehnicã pe
toate meridianele lumii. Valentin Pârlogea a lucrat cu
mari regizori precum Silviu
Purcãrete, Vlad Mugur, Tompa Gabor ºi a primit recunoaºterea deschisã a meritelor sale de la aceºti maeºtri
ai teatrului românesc în peste 100 de turnee internaþionale ºi peste 200 naþionale.
A fost un coleg minunat, camarad de nãdejde într-o perioadã când teatrul românesc a devenit unul de vârf
la nivel mondial. Dispariþia sa
lasã în urmã un gol, profesional ºi uman. Suntem alãturi de familia îndureratã.
Dumnezeu sã-l odihneascã.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2 camere
59 mp etaj 3 Casa Albã -cu similar aceeaºi zonã etaj parter
sau etaj 1, plus diferenaþã. Telefon: 0723/ 013.004.

SPAÞII COMERCIALE
ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial,
central, 40 mp, pretabil pentru
diferite activitãþi. Telefon: 0751/
219.152.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

marþi, 13 iunie 2017

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

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

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

marþi, 13 iunie 2017

sp

rt

cuvântul libertãþii / 15
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

In bocca al lupo, Devis Mangia!
Antrenorul italian în vârstã de 43 de ani
a fost prezentat ieri la Universitatea Craiova
Înaintea reunirii lotului Universitãþii Craiova, noul antrenor, italianul Devis Mangia, a
fost prezentat oficial. Mai degrabã încurcat de translator, o
femeie invitatã sã înlesneascã
dialogul cu presa, tehnicianul
n-a oferit prea multe amãnunte despre schimbãrile care vor
avea loc la echipã. A rãspuns
diplomatic, n-a avansat obiective mãreþe, deºi a menþionat
cã-ºi propune sã lupte pentru
grupele Europa League, ºi nu
a amintit niciun nume de jucãtor care va pleca sau va veni.
Pretinde cã ºtie multe despre
echipã, dar încã nu ºi-a ales
antrenorul secund italian. A recunoscut cã negocierile pentru
preluarea ªtiinþei au început în
urmã cu câteva luni, Mangia
fiind prezent la meciurile cu
Gaz Metan, în urma cãruia albalbaºtrii au acces în play-off,
dar ºi la cel din sferturile Cupei României, cu Dinamo.
Practic, Mangia era pregãtit sã
preia Universitatea în cazul în
care Mulþescu ar fi ratat intrarea în play-off sau accederea
în semifinalele Cupei. „Cunosc
deja lotul, am vãzut echipa în
meciurile din play-off. Îmi place proiectul, sunt mulþi oameni
tineri în club, îmi place ºi oraºul, m-am acomodat deja. Mã
gândesc sã rãmân la Craiova
pentru câþiva ani, dar nu depinde numai de mine, ci de rezultate. Sunt sigur cã nu sunt
probleme financiare la club” a
spus Mangia, adãugând cã ºtie
deja ºi rivalele Craiovei: „Vedeþi
cã nu m-am îmbrãcat în roºu,
aºa cã ºtiu pe cine trebuie sã
învingem”.

Îºi doreºte intrarea în grupele
Europa League

Despre obiectivul pentru
stagiunea urmãtoare, italianul a
spus: „Ne dorim clasarea pe o
poziþie superioarã celei din sezonul trecut ºi vom lupta pentru Cupa României ºi pentru
accederea în grupele Europa

League”. Mangia vrea
sã experimenteze liga
românã fãrã recomandãri, chiar dacã
are mulþi compatrioþi
care au antrenat aici:
„N-am discutat cu
alþi antrenori italieni
care au lucrat în
R o m â n i a , deoarece
vreau sã îmi fac propria pãrere despre
fotbalul de aici ºi despre Universitatea
Craiova”.
Craiova nu a
transferat pânã acum
niciun jucãtor, dar
italianul este sigur cã
vor veni fotbaliºti de
calitate în perioada
urmãtoare: „Lucrãm
la transferuri ºi în
mod sigur vor fi jucãtori noi. ªtiu ce ne
trebuie, am ideile conturate, dar deocamdatã voi lucra cu ce
am la dispoziþie. Nu conteazã
naþionalitatea, ci valoarea jucãtorilor. Nu am vãzut doar prima echipã, ci ºi formaþia secundã, juniorii under 19 ºi pe
cei under 17, care au câºtigat
campionatul naþional. Campionatul românesc este unul bun,
dar poate ajunge ºi mai bun,
pentru cã am vãzut mulþi jucãtori tineri buni”. Mangia a precizat cã el va fi cel care va alege cãpitanul de echipã, dupã ce
va lua pulsul lotului, dar ºi în
urma unei discuþii cu jucãtorii
ºi conducerea. Italianul vrea sã
fie judecat dupã rezultate: “Suporterilor mai sceptici le recomand sã mã judece dupã munca mea, dupã ce voi realiza la
Craiova”.

L-ar aduce pe Insigne
la Craiova

Mangia a spus cã dintre jucãtorii pe care i-a antrenat la
naþionala under 21 a Italiei l-ar
aduce în Bãnie pe napoletanul
Lorenzo Insigne. A declarat cã

a renunþat la postul pe banca
„azzurrinilor” deoarece ºi-a dorit sã antreneze zilnic, nu mai
voia sã facã muncã de selecþioner. S-a caracterizat astfel:
„Sunt un antrenor ambiþios,
muncitor ºi respect celelalte
persoane din fotbal. Am un sistem de joc preferat, dar consider cã modulul ideal este cel
care îi avantajeazã pe jucãtorii
pe care îi ai la dispoziþie”. Mentorul lui Mangia este fostul antrenorul al „Milanului olandez”,
Arrigo Sacchi: „Am o relaþie
bunã cu el, m-a ºi recomandat
pentru a prelua naþionala de tineret a Italiei. Mi-a urat noroc
în noul proiect, de la Craiova”.
Din staff-ul sãu vor face parte: un antrenor secund român,
Adrian Iencsi, un alt secund, italian, care va fi ales în urmãtoarele zile, doi preparatori fizici,
Cornel Blejan, care se aflã în
club din 2013, dar ºi un italian,
antrenorul cu portarii, Cãtãlin
Mulþescu, iar Cornel Papurã se
va ocupa de analizele video.

Marcel Popescu: „Cu Mangia
vrem sã ridicãm ºtacheta”
Cel care l-a prezentat pe Devis Mangia a fost managerul general al Craiovei, Marcel Popescu. „Am schimbat formula tehnicã, iar obiectivul este sã fim
cât mai sus, cât mai performanþi
ºi trebuie sã continuãm ascensiunea ºi în Europa. Consider cã
Devis Mangia tehnicianul italian
cu cel mai bun CV dinter cei
care au venit în România, a antrenat în Serie A, este vicecampion cu naþionala Italiei Under21. A lucrat ºi în sectorul tineret, dar cel mai mult în luarea
deciziei de a-l aduce a cântãrit
un element extrem de important:
a absolvit ºcoala de la Coverciano. Chiar dacã Italia a avut probleme ºi a fost zguduitã de scandaluri, Coverciano a avut ºi are
un prestigiu ºi o reputaþie internaþionalã. Faptul cã Mangia a
acceptat sã lucreze la Craiova
este un titlu de mândrie, de glorie, iar ceea ce a contat a fost

profesionalismul. Am vrut sã înãlþãm ºtacheta” a spus oficialul.
Cât despre transferuri, Marcel Popescu nu a anunþat niciun nume nou, dar a precizat cã
existã negocieri: „Nu aducem
doar la cantitate. Trebuie sã facem totul echilibrat. Probabil cã
în Austria vor ajunge unul sau
doi jucãtori. ªtim ce greºeli am
fãcut în transferuri, nu mai
vrem sã le repetãm. Sub aspect
fizic vor veni toþi pregãtiþi. Nu
vom aduce de dragul de a aduce ºi a fi cantitate, ci calitate.
Un jucãtor strãin care vine trebuie sã fie titular.”
Asearã a avut loc reunirea lotului Universitãþii Craiova, la
cantonamentul de la Lunca Jiului, iar în aceastã dimineaþã fotbaliºtii vor efectua marþi vizita
medicalã la Policlinica Sportivã
din Bãnie. Joi 15 iunie, delegaþia echipei craiovene va pleca
într-un cantonament în Austria,
programat pânã pe 7 iulie. Lotul va fi cazat la ParkHotel Hall
din regiunea Tirol.

Handbaliºtii tricolori ªase medalii pentru
Autocar pentru
pregãtesc în Bãnie luptãtoarele craiovene
barajul
jocul cu Belarus
campioanei Doljului
Jucãtorii echipei naþionale de handbal masculin a României au ajuns
încã din week-end-ul trecut la Craiova ºi se pregãtesc pentru meciul cu
Belarus din cadrul grupei a 2-a a preliminariilor CE din Croaþia 2018,
programat joi, de la ora 19, în Sala Polivalentã. Tricolorii s-au pregãtit
câteva zile sub comanda lui Eliodor Voica, secundul naþionalei ºi antrenorul campioanei, Dinamo, fiindcã selecþionerul, spaniolul Xavi Pascual, a
sosit abia asearã la Craiova, dupã ce a câºtigat Cupa Regelui, cu FC
Barcelona, în urma finalei cu la Rioja. Duminicã, handbaliºtii au fost prezenþi la Electroputere Park Mall pentru o sesiune de fotografii ºi autografe alãturi de craioveni. Astãzi, Xavi Pascual, alãturi de directorul tehnic al
FRH, fostul portar al Craiovei, Sorin Toacsen, ºi cãpitanul naþionalei,
Mihai Popescu vor prefaþa disputa într-o conferinþã de presã.

Luptãtorii cadeþi de la CSM Craiova ºi LPS Petrache
Triºcu au câºtigat 6 medalii, dintre care douã titluri naþionale, la Campionatul Naþional desfãºurat sâmbãtã ºi duminicã
la Botoºani. De la CSM Craiova, pe cea mai înaltã treaptã a
podiumului a urcat Adina Irimia, la categoria 70 de kg, în
timp ce medaliile de argint au fost primite de George Berbecaru (58 kg) ºi Ruth Badea (43 kg), toþi cei trei fiind pregãtiþi de antrenorul Petre Banciu. Pe locul trei s-a clasat Ana
Maria Cristescu cucerind bronzul la 43 de kg, aceasta aflându-se sub îndrumarea lui Valentin Boboºca. De la LPS Petrache Triºcu, Simona Zidaru a câºtigat aurul la 60 kg, iar
Violeta Mãicãnescu a fost a doua la 52 kg. Cele douã au
punctat în clasamentul pe echipe pentru CSM Craiova, fapt
care a urcat clubul din Bãnie pe a treia treaptã a podiumului
în ierarhia generalã pe cluburi la întrecerea femininã.

Asociaþia Judeþeanã de Fotbal Dolj pune
la dispoziþie un autocar pentru microbiºtii
care vor sã facã deplasarea la jocul tur al
barajului de promovare în Liga a-III-a, dintre campioana Gorjului, Internaþional Bãleºti,
ºi cea a Doljului, Tractorul Cetate. Prima
manºã a barajului este programatã sâmbãtã,
17 iunie, la ora 18, la Sadu. Plecarea se va
face de la stadionul „Tineretului”, la ora 15,
iar înscrierile se fac la secretariatul AJF.Dolj.
Returul barajului se va disputa pe 24 iunie,
la ora 18, la Cetate.
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