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Potrivit ultimelor date sta-
tistice publicate, ieri, de Insti-
tutul Naþional de Statisticã,
þara noastrã, la capitolul numã-
rul populaþiei, a mai pierdut
peste 8.000 de persoane, atât
cât indicã sporul natural nega-
tiv aferent lunii aprilie 2017.
Exodul tinerilor, dar ºi al celor
trecuþi de 45-45 de ani în cãu-
tarea unui trai mai bun în afa-
ra graniþelor, îmbãtrânirea ac-
centuatã provocatã de o nata-
litate scãzutã sunt elemente
reale, ce se vor amplifica ºi vor
deveni una dintre marile pro-
bleme ale României.
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Nu ºtim cât de bun ºahist este
liderul social-democrat, Liviu
Dragnea, dar clar este cã se aflã
în faþa unor mutãri decisive, pe
care le are în cap de ceva vre-
me, ºi pare hotãrât sã le facã.
ªi se discutã insistent cã, astãzi,
la reuniunea CExN al PSD, va
cere oficial premierului Sorin
Grindeanu sã demisioneze din
funcþie, ceea ce ar atrage auto-
mat ºi schimbarea întregului
guvern. Liviu Dragnea lasã im-
presia cã este decis sã propunã
retragerea sprijinului politic
Executivului actual ºi sã mear-
gã apoi la Cotroceni, cu propu-
nerea unui alt premier.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- ... ªi-atunci, Popescule, i-am
spus lui fiu-meu: Dacã nu-þi place
cartea, intrã în politicã, pentru cã
ai vãzut ce bine au ajuns unii.

Momente emoþionante,
dar ºi pline de bucurie, ieri,
în comuna doljeanã Urzicu-
þa. Rudele, vecinii, dar ºi
reprezentanþii administra-
þiei publice locale, în frun-
te cu primarul comunei,
Florea Grigorescu, s-au
adunat pe strada „George
Topârceanu” ca sã o sãr-
bãtoreascã pe „Þaica Ba-
lica”, mai precis doamna
Floarea Constantinescu,
care a împlinit 100 de pri-
mãveri. I-a primit pe toþi cu
bucurie, uºor stingheritã
de toatã atenþia de care a
avut parte, s-a bucurat de
flori, de tort ºi de ºampanie

ºi a spus secretul ei
este cã nu s-a lã-
sat ºi a muncit cât
de mult a putut.55555 AC
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Salarii mai mari pentru angajaþii
din biblioteci, muzee
ºi din cadrul Academiei

Deputaþii au adoptat, ieri, OUG 99/
2016, prin amendamentele aduse fiind
majorate cu 30% salariile personalului
din bibliotecile naþionale,cu 20% salarii-
le din instituþiile subordonate MADR,
MTS, creºteri salariale fiind adoptate ºi
pentru alte categorii de bugetari.

Potrivit unui amendament adus de
comisiile reunite legii pentru adoptarea
OUG 99/2016, se majoreazã cu 30% cuan-
tumul brut al salariilor de bazã pentru
personalul care nu a beneficiat de majo-
rãri salariale potrivit OUG 2/2017 privind
unele mãsuri fiscal bugetare, ºi anume
personalul din bibliotecile naþionale sau
de importanþã naþionalã, din cadrul Bi-
bliotecii Academiei Române ºi din mu-
zeele de importanþã naþionalã.

De majorãri de 20% din cuantumul brut
al salariilor de bazã ar urma sã beneficieze
ºi personalul din instituþiile ºi autoritãþile
subordonate Ministerului Agriculturii, cu
excepþia APIA ºi a Agenþiei pentru Fi-
nanþarea Investiiþiilor rurale; personalul
din cadrul Academiei de ªtiinþe Agricole
ºi Silvice „Gheorghe Ionescu-ªiºeºti” ºi
din instituþiile subordonate acesteia; per-
sonalul din unitãþile care funcþioneazã în
subordinea Ministerului Tineretului ºi
Sportului, potrivit unui al amendament
adus de comisiile reunite de muncã ºi
buget din Camera Deputaþilor.

De aceste majorãri salariale ar urma sã
mai beneficieze ºi personalul medical din
cabinetele medicale din structurile terito-
riale de expertizã medicalã ºi recuperare a
capacitãþii de muncã din subordinea Ca-
sei Naþionale de Pensii Publice ºi cel din
instituþiile publice de spectacole sau con-
certe aflate în subordinea Ministerului
Culturii, precum ºi direcþiile judeþene de
culturã, respectiv a municipiului Bucu-
reºti, potrivit unui alt amendament adus
legii de aprobare a OUG 99/2016.

Deputaþii au decis ºi majorarea cu 15%
cuantumul brut al salariilor de bazã/sol-
dele de funcþie ale pentru personalul din
cadrul bibliotecilor centrale universita-
re; cadrele militare în activitate, precum
ºi soldaþii ºi gradaþii voluntari, inclusiv
personalul civil din MApN ºi instituþiile
aflate în subordinea sa, cu excepþia ce-
lor care au beneficiat de majorãri potrivit
Legii nr. 250/2016; personalul din cadrul
Secretariatului de Stat pentru recunoaº-
terea meritelor luptãtorilor împotriva re-
gimului comunist instalat în România în
perioada 1945-1989.

Proiectul de lege a fost adoptat
cu 246 de voturi “pentru”, 28 “împo-
trivã” ºi o abþinere. Camera Deputa-
þilor este for decizional.
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Procurorii militari ai Secþiei Parchetelor Mi-
litare din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie au finalizat cercetã-
rile în dosarul „Mineriada din 13 – 15 iunie 1990”
ºi au dispus trimiterea în judecatã a cauzei. Ast-
fel, vor fi judecaþi pentru infracþiuni contra
umanitãþii Ion Iliescu, la data sãvârºirii faptelor
preºedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune
Naþionalã ºi preºedinte ales al României, Petre
Roman, la data faptelor, prim-ministru al Gu-
vernului interimar al României, Gelu Voican
Voiculescu, la data sãvârºirii faptelor, viceprim-
ministru al guvernului interimar al României,
Virgil Mãgureanu, la data sãvârºirii faptelor, di-
rector al Serviciului Român de Informaþii, Mu-
gurel Florescu, la vremea respectivã adjunct al
procurorului general al României ºi ºef al Di-
recþiei Procuraturilor Militare, Emil Dumitres-
cu, la data sãvârºirii faptelor, membru al Con-
siliului Provizoriu de Uniune Naþionalã ºi ºef al
Direcþiei Generale de Culturã, Presã ºi Sport
din cadrul Ministerului de Interne, Benedict
Cazemir Ionescu, la data sãvârºirii faptelor, vi-
cepreºedinte al Consiliului Provizoriu de Uniu-
ne Naþionalã, Adrian Sârbu, la data sãvârºirii
faptelor, ºef de cabinet ºi consilier al primului
ministru, Miron Cozma, la data sãvârºirii fap-
telor, preºedinte al Biroului Executiv al Ligii Sin-
dicatelor Miniere Libere „Valea Jiului”, Matei
Drella, la data sãvârºirii faptelor, lider de sindi-
cat la Exploatarea Minierã Bãrbãteni, Cornel
Plãieº Burlec, la data sãvârºirii faptelor, minis-
tru adjunct la Ministerul Minelor, Vasile Dobri-
noiu, pe atunci comandant al ªcolii Militare
Superioare de Ofiþeri a Ministerului de Interne,
Petre Petre, fost comandant al Unitãþii Militare
0575 Mãgurele, aparþinând Ministerului de In-
terne ºi Alexandru Ghinescu, la data sãvârºirii
faptelor director al I.M.G.B.

“În zilele de 11 ºi 12 iunie 1990, autoritãþile
statului au hotãrât sã declanºeze un atac violent
împotriva manifestanþilor aflaþi în Piaþa Univer-
sitãþii din Bucureºti, care militau în principal
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în ziua în care se împlinesc 27 de aniîn ziua în care se împlinesc 27 de aniîn ziua în care se împlinesc 27 de aniîn ziua în care se împlinesc 27 de aniîn ziua în care se împlinesc 27 de ani
Ion Iliescu, Petre Roman ºi Virgil Mãgureanu, printre cei judecaþi pentru Mineriada din 1990

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea
ºi premierul Sorin Grindeanu au dis-
cutat din nou, ieri dupã-amiaza, însã
Sorin Grideanu nu ºi-a schimbat
decizia ºi nu vrea sã renunþe la func-
þie, au declarat surse politice pen-
tru MEDIAFAX. Discuþiile dintre cei
doi a avut loc în sediul din Bãneasa,
au declarat surse politice. Potrivit
acestora, premierul Sorin Grindea-
nu nu este dispus sã renunþe la
funcþia de premier. Aceasta este a
doua întâlnire dintre Dragnea ºi
Grindeanu în ultimele 24 de ore.

pentru adoptarea punctului 8 al Procla-
maþiei de la Timiºoara ºi îºi exprimau,
în mod paºnic, opiniile politice în con-
tradicþie cu cele ale majoritãþii care for-
ma puterea politicã la acel moment. În
acest atac au fost implicate, în mod
nelegal, forþe ale Ministerului de Inter-
ne, Ministerului Apãrãrii Naþionale, Ser-
viciului Român de Informaþii, precum
ºi peste zece mii de mineri ºi alþi mun-
citori din mai multe zone ale þãrii”, se
aratã în probatoriul administrat de pro-
curori. Anchetatorii susþin cã atacul a
fost pus în practicã în dimineaþa zilei
de 13 iunie 1990 ºi a avut drept conse-
cinþe moartea prin împuºcare a patru

persoane, vãtãmarea integritãþii fizice sau psi-
hice a 1.388 de persoane ºi privarea de dreptul
fundamental la libertate, din motive de ordin
politic, a 1.250 de persoane.

În cadrul acþiunii, peste douã sute de per-
soane au fost ridicate ºi transportate la o uni-
tate militarã a Ministerului de Interne din loca-
litatea Mãgurele, unde au fost reþinute pânã în
dupã amiaza aceleiaºi zile, când au fost lãsate
sã plece, dupã o cercetare sumarã. Concomi-
tent, s-a pãtruns în forþã, fãrã drept, în sediul
Institutului de Arhitecturã ºi al Universitãþii din
Bucureºti, fiind percheziþionate mai multe bi-
rouri, iar persoanele din incintã au fost eva-
cuate violent.

“Conform hotãrârii luate de preºedintele Con-
siliului Provizoriu de Uniune Naþionalã, primul-
ministru al Guvernului României, viceprim-mi-
nistrul, conducãtori ai instituþiilor de forþã, pre-
cum ºi de cãtre persoane din conducerea Fron-
tului Salvãrii Naþionale, în Piaþa Universitãþii au
fost aduºi muncitori de la Întreprinderea de
Maºini Grele Bucureºti, coordonaþi de directo-
rul acesteia. Muncitorii s-au manifestat violent,
agresând fizic persoanele întâlnite în zona In-
stitutului de Arhitecturã, dupã care au ocupat
Piaþa Universitãþii împreunã cu forþele de ordi-
ne, pentru a împiedica revenirea manifestanþi-
lor”, aratã Parchetul de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Procurorii mai spun cã acþiunile
autoritãþile statului au provocat o
ripostã violentã din partea opozan-
þilor, astfel cã au fost incendiate se-
diile Poliþiei Capitalei, Ministerului
de Interne, Televiziunii Române ºi
Serviciului Român de Informaþii.S-
a fãcut uz de armã cu muniþie de
rãzboi de cãtre forþele de ordine ºi
au fost împuºcate mortal patru per-
soane, alte trei fiind rãnite, tot prin
împuºcare.

Represiunea autoritãþilor, potrivit
Parchetului General, a continuat ºi

pe 14 ºi 15 iunie 1990, printr-un “atac sistema-
tic desfãºurat împreunã cu minerii ºi muncito-
rii din mai multe judeþe ale þãrii, care deveniserã
o adevãratã forþã de ordine, paralelã cu cele re-
cunoscute ºi organizate potrivit legii”.

Astfel, minerii aduºi în Bucureºti au de-
vastat sediile partidelor politice nou înfiinþate
sau reînfiinþate dupã Revoluþia din decembrie
1989 ºi care se aflau în opoziþie. De aseme-
nea, i-au agresat pe locuitorii Bucureºtiului ºi
pe alþi oameni care aveau legãturã cu mani-
festaþiile din Piaþa Universitãþii.

“Aceste evenimentele au fost urmarea acte-
lor de diversiune ºi manipulare a opiniei publice
de cãtre autoritãþile statului reprezentate de cã-
tre inculpaþi, care au prezentat manifestaþiile din
Piaþa Universitãþii într-un mod distorsionat ºi
au acreditat ideea cã ele sunt determinate de o
aºa-zisã «rebeliune de tip legionar». Manifes-
tanþii care îºi exprimau opiniile politice au fost
prezentaþi ca persoane cu ocupaþii infracþiona-
le, «elemente extremiste, reacþionare», fiind eti-
chetaþi de preºedintele ales al României ca fiind
«golani», aratã procurorii.

Cei ridicaþi din Piaþa Universitãþii, dar ºi alþii
care aveau legãturã cu manifestaþiile au fost duºi
cu forþa în cazãrmi ale Ministerului de Interne.
Privarea lor de libertate fãrã forme legale a du-
rat pânã pe 21 iunie 1990.

Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie (PÎCCJ) transmite cã obiectul dosa-
rului îl constituie faptele comise începând cu
luarea hotãrârii de a lansa atacul îndreptat îm-
potriva populaþiei civile ºi pânã la punerea în
libertate a ultimei persoane private de libertate
în mod nelegal.

În acest caz, au fost audiate 46 de persoane,
care au calitatea de inculpat sau suspect, 1.388
de persoane vãtãmate, 146 de succesori ai per-
soanelor vãtãmate ºi 589 de martori. Au fost
emise circa 2.300 de citaþii. Cauza însumeazã
413 volume, iar rechizitoriul întocmit în cauzã
are 2.000 de file. Dosarul va fi judecat de ma-
gistraþii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.

Lia Olguþa Vasilescu, Carmen
Dan ºi Petre Daea sunt cei trei mi-
niºtri care au trecut evaluarea, cei-
lalþi membri din Cabinetul Grindea-
nu nereuºind sã se încadreze în
cerinþele partidului, au declarat sur-
se politice pentru MEDIAFAX.
„Nu ºtiu ce notã am. ªtiu cã am
trecut evaluarea. De fapt nu am
avut niciun fel de emoþii pentru cã
noi am avut 74 de acte normative

Liviu Dragnea – Sorin Grindeanu, a doua întâlnire
în ultimele 24 de ore. Premierul nu renunþã la funcþie

Surse politice au declarat, pentru
MEDIAFAX, cã la discuþiile de sea-
ra precedentã preºedintele PSD i-
ar fi cerut lui Grindeanu sã îºi de-
punã mandatul, invocând nerealiza-
rea Fondului suveran de investiþii.

Dragnea a convocat pentru astãzi
CExN al PSD, unde se vor lua o serie
de decizii ca urmare a finalizãrii Ra-
portului de evaluare a activitãþii Guver-
nului. Dragnea ar lua în calcul schim-
barea întregului Cabinet Grindeanu,
prin retragerea sprijinului politic de cãtre
CExN, susþin sursele citate.

Miniºtrii care ar fi trecut evaluarea
PSD: Lia Olguþa Vasilescu,
Carmen Dan ºi Petre Daea

pe care le-am implementat ºi mai
sunt 39 pânã la sfârºitul acestui an,
dar nu am ieºit din termen”, a de-
clarat marþi Lia Olguþa Vasilescu,
confirmând aºadar cã a trecut de
evaluarea din partid. Petre Daea, mi-
nistrul Agriculturii ºi Carmen Dan,
ministrul de Interne sunt ceilalþi doi
membri ai Executivului care au tre-
cut evaluarea, au declarat surse po-
litice pentru MEDIAFAX.
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MIRCEA CANÞÃR

Nu ºtim cât de bun ºahist este lide-
rul social-democrat, Liviu Dragnea,
dar clar este cã se aflã în faþa unor
mutãri decisive, pe care le are în cap
de ceva vreme, ºi pare hotãrât sã le
facã. ªi se discutã insistent cã, astãzi,
la reuniunea CExN al PSD, va cere ofi-
cial premierului Sorin Grindeanu sã
demisioneze din funcþie, ceea ce ar
atrage automat ºi schimbarea întregu-
lui guvern. Liviu Dragnea lasã impre-
sia cã este decis sã propunã retrage-
rea sprijinului politic Executivului ac-
tual ºi sã meargã apoi la Cotroceni, cu
propunerea unui alt premier. Din alte
„surse” rãzbate ºtirea cã Sorin Grin-
deanu rãmâne, dar cinci miniºtri, de
la Sãnãtate, Finanþe, Mediu de afaceri,
Comunicaþii ºi Apãrare, vor fi rema-
niaþi. Situaþia este cu adevãrat insoli-
tã, la numai 5 luni de la instalarea ac-
tualului guvern, ºi contextul pare to-
tuºi neliniºtitor. Dacã admitem cã Li-

viu Dragnea – politician hârºit în dis-
pute politice – nu se joacã deloc cu fo-
cul, ºi-a cumpãnit îndelung mutãrile,
deloc coregrafice, avute în vedere, fle-
xibilizându-ºi timid, dar vizibil, gestu-
rile pe lângã Klaus Iohannis, riscul
declanºãrii unei situaþii greu contro-
labile rãmâne imens. Pe de altã parte,
demersul temerar al liderului social-
democrat nu pare deloc salutat de me-
dia, chiar cea prietenoasã faþã de PSD.
ªi, lucru verificat, chiar recent în po-
liticã, uneori „mai binele este duºma-
nul... binelui”. Sã mai reamintim ce a
pãþit premierul britanic Theresa May,
convocând alegeri anticipate, în teme-
iul sondajelor de opinie avantajoase,
pentru a obþine o majoritate covârºi-
toare – nu absolutã – în Camera Co-
munelor? Tensiunea în PSD este ori-
cum ridicatã. Dar se discutã pe o sin-
gurã voce. Riscul ca lucrurile sã ia o
altã întorsãturã nu este deloc exclus.

Probabil cã Sorin Grindeanu, care câº-
tigase la Timiº, ca lider al PSD, pentru
prima datã, anul trecut alegerile le-
gislative, ºi deþinea funcþia de preºe-
dinte al Consiliului Judeþean, când a
fost numit premier, sã demisioneze,
eliberând ringul, dar complicaþiile
acestui gest sunt imense. Când un
CExN decide cã guvernul validat acum
5 luni nu este performant ºi nu întru-
neºte criteriile de exigenþã avute în
vedere, vinovãþia exclusivã aparþine
nu doar premierului ºi celor 20 de mi-
niºtri, desemnaþi, ci chiar CExN ºi li-
derului sãu naþional. Supus unui atac
vehement, greu de curmat, dupã am-
plitudinea dezvoltatã, din partea cama-
radului sãu Victor Ponta. Tot ce se în-
tâmplã cu social-democraþii de la Bu-
cureºti, în aceste zile de varã, pare
ºocant. De parcã ar avea lentilele oche-
larilor colorate, pentru a nu vedea prea
departe, nu rãmân uimiþi la ce se în-

tâmplã în Franþa. Unde, Partidul So-
cialist – decapitat în primul tur al ale-
gerilor legislative – moare. Dupã ce a
dominat scena politicã din 2012, pânã
acum o lunã. Are nevoie de un miracol,
în turul doi al alegerilor legislative. Dar
nimeni nu mai cautã cauzele decesului,
rãul a fost fãcut, inutil de cãutat asasi-
nul. Deºi asasinatul este colectiv. ªi par-
tidul este mort pentru cã era depãºit.
O imagine, de acum 50 de ani, din vre-
mea lui Francois Mitterand, nu a mai
fost adaptatã zilelor noastre. ªi alte
partide, bine plasate în alegeri, au sifo-
nat, unele militanþii socialiºti refor-
miºti, altele revoluþionarii socialiºti, mai
îndârjiþi. Sã revenim. Liviu Dragnea se
aflã în faþa unei „mutãri” ºahiste, care
îi va purta numele, ºi într-o formulare
teoreticã ar putea suna cam aºa: cum
poþi avea inspiraþie, dar ºi noroc, când
mulþi nu sunt de acord cu ceea ce faci,
ºi... nu te vor ierta.

Ministerul Sãnãtãþii a lansat în
dezbatere publicã proiectul de Ho-
tãrâre a Guvernului privind modi-
ficarea unor acte normative refe-
ritoare la Programul pentru com-
pensarea cu 90% a preþului de re-
ferinþã al medicamentelor, pentru
pensionari. Motivul emiterii actului
normativ, este necesitatea punerii în
concordanþã a unor dispoziþii din
legislaþia sistemului de asigurãri so-
ciale de sãnãtate referitoare la me-
dicamentele acordate în ambulato-
riu persoanelor cu venituri din pen-
sii, urmare a creºterii valorii punc-
tului de pensie al acestora.

Mai mulþi pensionari vor beneficia
de medicamentele compensate cu 90%

ªi persoanele cu pensii mai mari de
700 de lei vor putea beneficia de medi-
camentele compensate cu 90%, potrivit
unui act normativ aflat în dezbatere

publicã. Plafonul ar urma sã fie majo-
rat cu 200 de lei, astfel încât ºi cei care
obþin venituri din pensii de pânã la 900
de lei sã aibã acces la compensare.

Plafonul creºte
de la 700 lei la 900 lei

În scopul creºterii accesului la
medicamente acordate în ambula-
toriu pensionarilor, cei cu pensii de
pânã la 900 de lei vor putea benefi-
cia de medicamentele compensate
cu 90%, indiferent dacã obþin sau
nu alte venituri, se stabileºte prin
Proiectul de Hotãrâre de Guvern
privind modificarea unor acte nor-
mative referitoare la programul pen-
tru compensarea cu 90% a preþu-
lui de referinþã al medicamentelor.

În acest sens, faþã de scopul

principal al proiectului de act nor-
mativ care îl reprezintã creºterea
numãrului de persoane beneficia-
re ale acestui program, se creeazã
ºi un mecanism facil de implemen-
tare prin eliminarea unei bariere
birocratice la nivelul medicilor de
familie, nemaifiind necesarã decla-
raþia pe proprie rãspundere a pen-
sionarilor cu privire la faptul cã nu
realizeazã alte venituri.

Finanþarea se asigurã în pro-
porþie de 50% din bugetul Fon-
dului Naþional Unic de Asigurãri
Sociale de Sãnãtate ºi 40% din
bugetul Ministerului Sãnãtãþii, prin

transferuri în bugetul FNUASS.
Toate modificãrile ar putea intra
în vigoare la 1 iulie a.c., astfel
încât sã se poatã realiza ºi imple-
menta legislaþia subsecventã cât
ºi pentru a se dezvolta aplicaþia in-
formaticã în acest sens.

1,8 milioane
de pensionari
au beneficiat

de medicamente
compensate 90%

În prezent, programul social cu
privire la compensarea cu 90% a
medicamentelor din sublista B pre-
vãzutã de HG nr. 720/2008 are
drept beneficiari pensionarii cu ve-
nituri numai din pensii de pânã la
700 de lei pe lunã, iar finanþarea se
asigurã 50% din bugetul Fondului
Naþional Unic de Asigurãri Sociale
de Sãnãtate ºi în proporþie de 40%
din veniturile proprii ale Ministeru-
lui Sãnãtãþii. Pentru a beneficia de
compensare cu 90% pentru medi-
camentele din sublista B, pensiona-
rii cu venituri numai din pensii de
pânã la 700 de lei pe lunã prezintã
medicului de familie talonul de pen-
sie din care rezultã cuantumul pen-
siei precum ºi o declaraþie pe pro-
prie rãspundere cu privire la faptul
cã nu realizeazã alte venituri.

Din practicã s-a constatat cã,
deºi pensionarii declarã cã nu rea-
lizeazã alte venituri, în evidenþele
ANAF, aceºtia figureazã cã reali-

zeazã ºi alte venituri, de cele mai
multe ori unele mici. Astfel, au fost
identificate situaþii în care decla-
raþiile pe propria rãspundere au
fost date de beneficiarii acestui
program fãrã a avea cunoºtinþã
despre existenþa altor sume con-
siderate venituri: dobânda banca-
rã, venituri din dividendele reali-
zate urmare a faptului cã sunt po-
sesorii unui certificat de acþiuni
acordate în perioada anilor ’90,
situaþie în care se impune recu-
perarea de la aceastã categorie de
asiguraþi a procentului de 40%
reprezentând diferenþa dintre
50%-90%.

Din evidenþele CNAS, în pre-
zent, numãrul de pensionari cu
venituri numai din pensii de pânã
la 700 de lei pe lunã este de apro-
ximativ 1,8 milioane. În cadrul pro-
gramului social al Guvernului pri-
vind compensarea cu 90% pentru
medicamentele din sublista B, în
anul 2016 au fost eliberate
2.379.422 de reþete aferente unui
numãr de 430.812 pensionari, cu
o valoare de consum de
167.636.381,42 lei.

Începând cu data de 1 ianuarie
a.c., veniturile din pensii au fost
majorate potrivit dispoziþiilor art.
12 OUG nr. 99/2016, iar potrivit
art. 2 din OUG nr. 2/2017, aces-
tea vor fi majorate ºi începând cu
data de 1 iulie a.c., urmare a creº-
terii valorii punctului de pensie.

RADU ILICEANU
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Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, luni, 12 iunie a.c.,
poliþiºti din cadrul Serviciului de
Investigaþii Criminale – Compar-
timentul Urmãriri, împreunã cu
poliþiºti din cadrul Centrul de
Cooperare Poliþieneascã Interna-
þionalã, au preluat din Roma –
Italia douã persoane, din muni-
cipiul Craiova, urmãrite la nivel
naþional ºi internaþional. Este
vorba despre Iulian Gavrilã, de
41 de ani, din municipiul Craio-
va, condamnat la 10 ani închi-
soare pentru comiterea infracþiu-
nii de evaziune fiscalã, ºi Lilia-
na Gavrilã, de 34 de ani, din mu-
nicipiul Craiova, condamnatã la
pedeapsa de 8 ani închisoare pen-
tru comiterea infracþiunii de eva-
ziune fiscalã. Cei doi craioveni
au dispãrut înainte de pronunþa-
rea sentinþei definitive, pe 21 apri-
lie a.c., sustrãgându-se de la exe-
cutarea pedepselor, iar acum au
fost încarceraþi în Penitenciarul
Rahova.

Reamintim cã, în urmã cu trei
ani, mai exact pe 19 martie 2014,
poliþiºti ai Serviciului de Investi-
gare a Fraudelor din cadrul IPJ
Dolj, sprijiniþi de „mascaþi” ai Ser-
viciului pentru Acþiuni Speciale
Dolj ºi ofiþeri de specialitate din
cadrul Serviciului de Informaþii ºi
Protecþie Internã, sub coordona-

Doljeancã salvatã
de pompieri din fântânã

Cadrele Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au fost solicitate, ieri-dimi-
neaþã, în satul Puþuri, comuna
Castranova, pentru a scoate o
femeie în vârstã de 45 de ani
cãzutã în fântânã. Pompierii De-
taºamentului 2 Craiova din ca-
drul ISU Dolj au ajuns rapid la
faþa locului, au constatat cã fe-
meia a reuºit sã se prindã de
gãleatã, era conºtientã ºi a putut
sã asculte îndrumãrile salvato-
rilor. La faþa locului au fost tri-
mise ºi o ambulanþã SMURD,
dar ºi elicopterul SMURD pen-
tru a-i acorda îngrijiri medicale.
Dupã câteva zeci de minute de
muncã, pompierii au reuºit sã o
scoatã pe femeie din fântânã, iar
acordat îngrijiri la faþa locului ºi
au trimis-o cu elicopterul
SMURD la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova. Era con-
ºtientã ºi urmeazã sã fie supusã unor investigaþii de specialitate.

Autorul accidentului
de pe „ªtefan cel Mare”,
arestat pentru 30 de zile

În cursul zilei de luni, în baza
probatoriului administrat de po-
liþiºtii de cercetare penalã din
cadrul Biroului Rutier Craiova,
a fost pusã în miºcare acþiunea
penalã de cãtre procurorul de
caz din cadrul Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova împo-
triva lui George Adrian Dincã,
de 33 de ani, din Craiova, pen-
tru conducerea unui vehicul sub
influenþa alcoolului ºi pãrãsirea locului accidentului fãrã încuviinþa-
rea poliþiei, iar bãrbatul a fost prezentat Judecãtoriei Craiova, cu
propunere de arestare preventivã, propunere admisã de instanþã, care
i-a emis mandat pentru 30 de zile, acesta fiind reintrodus în Centrul
de Reþinere ºi Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Dolj.

George Adrian Dincã este ºoferul care a urcat bãut la volanul unui
Peugeot 407, duminicã dimineaþa, a provocat un accident grav pe
strada „ªtefan cel Mare” ºi a fugit de la faþa locului. Poliþiºtii l-au
gãsit ºi l-au testat cu etilotestul, rezultând o concentraþie de 1,23
mg/l alcool pur în aerul expirat. Victima, o femeie de 37 de ani, a
fost transportatã la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova pen-
tru îngrijiri medicale. În cursul serii de duminicã, bãrbatul a fost
reþinut pentru 24 de ore.

Descinderi în Dolj ºi Olt
într-un dosar de evaziune fiscalã
cu un prejudiciu de 500.000 lei

Poliþiºtii Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Olt au fãcut, ieri,
13 percheziþii, la locuinþele unor
persoane fizice ºi sediile sociale
ale unor persoane juridice, pe
raza judeþelor Olt ºi Dolj. Acti-
vitãþile au vizat probarea activi-
tãþii infracþionale a unei femei,
de 32 de ani, bãnuite cã, în pe-
rioada 2012-2014, în calitate de
administrator al unei firme din
domeniul comerþului cu materi-
ale de construcþii, din oraºul Drãgãneºti Olt, ar fi înregistrat în evi-
denþa contabilã facturi fiscale de achiziþie mãrfuri, eliberate de so-
cietãþi comerciale tip fantomã, din municipiul Bucureºti ºi judeþele
Olt ºi Dolj. Plãþile între firme ar fi fost fãcute prin viramente banca-
re, dar sumele de bani ar fi fost retrase de administratorii firmelor
fantomã, cunoscând cã provin din infracþiuni ºi restituite celui vizat-
. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracþionalã este
de aproximativ 500.000 de lei. La sediul Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Olt, vor fi conduse la audieri 10 persoane, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IGPR.
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pentru cã se sustrãgeaupentru cã se sustrãgeaupentru cã se sustrãgeaupentru cã se sustrãgeaupentru cã se sustrãgeau
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preluaþi sub escortã din Romapreluaþi sub escortã din Romapreluaþi sub escortã din Romapreluaþi sub escortã din Romapreluaþi sub escortã din Roma

Poliþiºtii IPJ Dolj au
preluat, sub escortã, din
Italia, în cursul zilei de
luni, doi craioveni, soþ ºi
soþie, daþi în urmãrire la
nivel internaþional, dupã
ce, în luna aprilie a.c.,
au fost condamnaþi
definitiv la 10, respectiv
8 ani de închisoare cu
executare pentru evaziu-
ne fiscalã. Cei doi fac
parte dintr-o grupare
infracþionalã destructu-
ratã în anul 2014, iar
ceilalþi trei complici ai
lor sunt încarceraþi în
PMS Craiova.

rea procurorului de caz din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, „sunau deºteptarea”, la
10 adrese din municipiul Craiova
ºi din comuna doljeanã Lipovu, la
locuinþele unor persoane suspec-
tate de comiterea mai multor in-
fracþiuni de evaziune fiscalã ºi fo-
losirea creditului într-un scop con-
trar intereselor societãþii. Repre-
zentanþii IPJ Dolj anunþau atunci
cã Mureº Iorgu (24 de ani), Sil-
via Gavrilã (30 de ani), Iulian
Gavrilã (37 de ani), toþi din Cra-
iova, ºi Stela Radu (40 de ani),
din oraºul Segarcea, judeþul Dolj,
în perioada 2010 – 2011, respec-
tiv ianuarie 2013 – ianuarie 2014,
în calitate de asociaþi ori adminis-
tratori ai unor societãþi comercia-
le, toate cu sediul în Craiova, au
înregistrat în evidenþa contabilã a
societãþilor documente fictive pri-
vind achiziþia unor importante can-
titãþi de deºeuri feroase ºi nefe-
roase de la societãþi fantomã, di-
minuând astfel obligaþiile fiscale
datorate bugetului consolidat al
statului de cele trei societãþi, cu
suma totalã de peste 7.300.000 lei.
Mai mult decât atât, oamenii legii
au stabilit cã Mureº Iorgu, în ca-
litate de administrator la douã so-
cietãþi comerciale, a folosit în
scop contrar intereselor celor
douã societãþi suma de 9.000.000

lei, iar pentru a se sustrage verifi-
cãrilor financiar-contabile, a de-
clarat fictiv sediul uneia dintre fir-
me la o altã locaþie. Cei patru au
fost reþinuþi pentru 24 de ore, iar
pe 20 martie au fost prezentaþi
Tribunalului Dolj, Mureº Iorgu,
Iulian Gavrilã ºi Stela Radu fiind
arestaþi preventiv pentru 30 de zile,
în timp ce Silvia Gavrilã a fost
plasatã în arest la domiciliu, tot
pe o perioadã de 30 de zile.

Pedepse majorate la apel
În iulie 2014 s-a înregistrat la

Tribunalul Dolj dosarul în care
Mureº Iorgu, Silvia Gavrilã, Iulian
Gavrilã, Stela Radu ºi Elena Du-
mitrescu au fost trimiºi în judeca-
tã pentru infracþiuni de evaziune
fiscalã, iar pe 17 iunie 2016, in-
stanþa a pronunþat sentinþa. Astfel,
Mureº Iorgu ºi Iulian Gavrilã au
fost condamnaþi la câte 5 ani de
închisoare cu executare, în timp
ce Stela Radu ºi Silvia Gavrilã au
primit câte 3 ani de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 5 ani, iar Ramona
Elena Dumitrescu a primit 2 ani
închisoare cu suspendare pe du-
rata termenului de încercare de 4
ani. Atât procurorii, cât ºi inculpa-
þii au formulat apel, la Curtea de
Apel Craiova. Pe 21 aprilie a.c. in-
stanþa a admis apelul procurorilor
ºi a majorat pedepsele celor cinci
inculpaþi, Radu Stela primind 5 ani
închisoare cu executare în regim
de detenþie, Iorgu Mureº – 10 ani
închisoare, Gavrilã Nicoleta Silvia
– 8 ani închisoare, Gavrilã Iulian –
10 ani închisoare, iar contabila
Ramona Elena Dumitrescu – 6 ani
închisoare. Oamenii legii i-au ridi-
cat pe Stela Radu, Mureº Iorgu ºi
Ramona Elena Dumitrescu, aceº-
tia fiind încarceraþi la Penitencia-
rul de Maximã Siguranþã Craiova.
În schimb, Iulian ºi Nicoleta Silvia
Gavrilã nu au fost gãsiþi, astfel cã
poliþiºtii i-au dat în urmãrire la ni-
vel naþional ºi internaþional.
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Uºor împuþinatã de vreme ºi de
vremurile care au trecut peste ea,
dar încã în putere ºi gãtitã de sãr-
bãtoare, aºa cum se cade într-o
asemenea zi, Floarea Constanti-
nescu, „Þaica Balica”, aºa cum o
ºtie lumea de prin sat, i-a primit,
ieri, zâmbitoare, pe toþi cei care i-
au trecut pragul sã o felicite la îm-
plinirea centenarului. N-ai zice cã
au trecut 100 de ani peste ea... A
depãnat, cu amabilitate, din caie-
rul cu amintiri ºi a spus cã nu are
nici un secret, doar cã nu s-a lã-

Asociaþia Membrilor Ordinu-
lui „Palmes Academiques” din
România (AMOPA – Roumanie)
ºi Uniunea Scriitorilor din Ro-
mânia – Filiala Craiova au orga-
nizat, ieri, la Biblioteca Judeþea-
nã „Alexandru ºi Aristia Aman”,
o festivitate de premiere a exce-
lenþei în domeniul creaþiei lite-
rare în limba francezã. În cen-
trul atenþiei au fost cei cinci elevi
laureaþi ai prestigiosului concurs
„Defense et illustriation de la lan-
gue francaise” – ediþia 2017 care
au primit diplome de excelenþã

„Þaica Balica” din Urzicuþa, la 100 de ani:„Þaica Balica” din Urzicuþa, la 100 de ani:„Þaica Balica” din Urzicuþa, la 100 de ani:„Þaica Balica” din Urzicuþa, la 100 de ani:„Þaica Balica” din Urzicuþa, la 100 de ani:
„Secretul meu este munca...”„Secretul meu este munca...”„Secretul meu este munca...”„Secretul meu este munca...”„Secretul meu este munca...”

Momente emoþionante, dar ºi pline de
bucurie, ieri, în comuna doljeanã Urzicuþa.
Rudele, vecinii, dar ºi reprezentanþii ad-
ministraþiei publice locale, în frunte cu pri-
marul comunei, Florea Grigorescu, s-au
adunat pe strada „George Topârceanu” ca
sã o sãrbãtoreascã pe „Þaica Balica”, mai

precis doamna Floarea Constantinescu,
care a împlinit 100 de primãveri. I-a pri-
mit pe toþi cu bucurie, uºor stingheritã de
toatã atenþia de care a avut parte, s-a bu-
curat de flori, de tort ºi de ºampanie ºi a
spus secretul ei este cã nu s-a lãsat ºi a
muncit cât de mult a putut.

sat ºi a muncit cât a putut de mult,
toatã viaþa.

„Aveam 14 ani când tata, un
om nu prea bogat, din Bistreþ, m-
a mãritat la Urzicuþa, ºi uite-aºa,
eu, o fatã mititicã, a trebuit sã vin
la socri, sã gãtesc pentru 12 per-
soane, sã spãl, sã fac curat... Dar
ambiþia m-a fãcut sã nu cedez, ca
altele, sã respect socrii ºi rudele,
sã nu mã las... Am avut multe bu-
curii, cu copiii, cu nepoþii,  dar
este ºi greu sã vezi cum mor toþi
cei dragi ºi tu rãmâi, ºi rãmâi, ºi

iar rãmâi... E cea mai grea boalã
sã fii singur. Noroc cu nepoþii, care
au grijã de mine ºi mã rãsfaþã, cã
altfel ar fi greu. Dacã vreþi, secre-
tul vieþii mele este munca ºi ambi-
þia”, a povestit „Þaica Balica”.

Prezent la acest moment emo-
þionant pentru familie, dar ºi pen-
tru comunitate, fiind primul local-
nic ce atinge aceastã venerabilã
vârstã, edilul comunei Urzicuþa,
ing. Florea Grigorescu, pe lângã
urãrile de viaþã lungã ºi sãnãtate,
a promis cã o aºteaptã pe sãrbã-

toritã la zilele comunei pentru cã
vrea sã îi acorde titlul de „Cetã-
þean de onoare” al comunei Urzi-

cuþa, dar ºi o sumã de bani, toate
astea într-un cadru oficial.

CARMEN ZUICAN

Patru elevi craioveni, premiaþi de statul francez
ºi de AMOPA-România

Patru elevi craioveni au reuºit, ºi în acest an, sã
impresioneze juriul unui prestigios concurs de expresie
francezã, care este lansat în fiecare an de statul francez,
sub egida AMOPA. Ieri, vicepreºedintele AMOPA –
Roumanie, profesorul Maria Tronea, i-a felicitat pe
laureaþi, într-un cadru special, lãudând deopotrivã
munca elevilor ºi a îndrumãtorilor ºi punctând importan-
þa concursului pentru elevii care îndrãgesc aceastã
limbã. De altfel, inimosul profesor organizator face
parte din cercul restrâns al personalitãþilor distinse cu
prestigiosul Ordin „Palmes Academiques” al Franþei.

ºi cãrþi, însoþite de felicitãrile or-
ganizatorilor acestei ceremonii.

„Elevii sunt laureaþi ai concur-
sului «Defense et illustration de
la langue francaise» – ediþia
2017, organizat de AMOPA, aso-
ciaþie cu sediul la Paris. Printre
obiectivele acestuia se înscrie ºi
promovarea limbii ºi culturii fran-
ceze, concursul acesta fiind cea
mai frumoasã ilustrare. Urmãreº-
te, de asemenea, valorizarea ac-
þiunii profesorilor ºi dezvoltarea
acþiunilor educative în favoarea
tinerilor”, a precizat profesorul

Maria Tronea, vicepreºedintele
AMOPA – Roumanie, care a ºi
coordonat acest important con-
curs, la nivel naþional. Trebuie
precizat faptul cã profesorul cra-
iovean este printre puþinele ca-
dre didactice din Craiova deco-
rate de statul francez cu Ordinul
„Palmes Academiques”, fiind ºi
un puternic susþinãtor al limbii ºi
culturii franceze nu doar în rân-
dul elevilor, ci ºi în comunitatea
culturalã a urbei.

Giulia-Maria Bulugean,
notã maximã din partea

juriului francez
 Elevii craioveni au fost punc-

taþi în cadrul secþiunii „Strãini”.
O impresie deosebitã a fãcut-o
eleva Giulia-Maria Bulugean.
Aflatã la cea de-a doua partici-
pare, dar la o secþiune diferitã
de aceastã datã, eleva Colegiu-
lui Naþional „Fraþii Buzeºti” a
obþinut Premiul I al acestei edi-
þii, pentru exprimare scrisã în
limba francezã. Anul trecut, sta-
tul francez a recompensat-o la
Secþiunea Poezie, debutul sãu în
concurs fiind cu o poezie, crea-
þie proprie, în limba francezã.
Coordonatorul sãu, profesorul
Dorina Popi, a evidenþiat pasi-
unea elevei pentru aceastã lim-
bã. „Colegiul Naþional Fraþii Bu-
zeºti a mai obþinut premii, iar
anul acesta o avem pe Giulia-
Maria Bulugean cu premiul I de
la clasa a IX-a bilingvã englezã
matematicã-informaticã. Uneori
rezultate foarte bune sunt obþi-
nute ºi de elevii de la bilingv en-
glezã care aleg sã meargã la con-
cursuri în limba francezã sau la
olimpiada de limba francezã pen-
tru cã se îndrãgostesc de aceas-

tã limbã”, a explicat profesorul
Dorina Popi.

Premiul al II-lea, la aceeaºi
secþiune, a fost acordat de fran-
cezi tot unei eleve a colegiului
„Fraþii Buzeºti”, Luciana-Elena
Hoancã, având coordonator pe
profesorul Adriana Buzatu. Ele-
va Maria Dincã, tot de la „Fraþii
Buzeºti”, a fost notatã de juriu
cu Premiul „Accesit pentru Poe-
zie” (coordonator profesor Adri-
ana Buzatu). Acelaºi premiu a

fost obþinut ºi de Andreea Ka-
rina Bianca Popescu, elevã la
ªcoala Gimnazialã „Sfântul Du-
mitru”, care este coordonatã de
profesorul Rodica Stovicek.

Au fost înmânate, de aseme-
nea, diplome de participare la
acest concurs ºi elevilor de la
Colegiul Naþional Pedagogic „ªte-
fan Velovan”, Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” ºi de la ªcoala
Gimnazialã „Sfântul Dumitru”.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Acþiunea s-a desfãºurat în pe-
rioada februarie-iunie 2017, în
zece grãdiniþe din Craiova ºi a
antrenat 22 de studenþi de la Uni-
versitatea din Craiova. Echipele au
fost formate dintr-un profesor
coordonator ºi câte doi studenþi,
care au desfãºurat activitãþi de
predare-învãþare a limbii france-
ze folosind metode ludice, atrac-
tive, cântecele, scenete ºi activi-
tãþi teatrale. „Am reunit astãzi (n.r.
ieri), la Lectoratul francez al Uni-
versitãþii din Craiova, studenþi din
anul I, II ºi III de la Facultatea de
Litere ºi Traducãtori ºi profesori
din învãþãmântul preuniversitar,
pentru un eveniment deosebit. Vor
fi premiaþi toþi studenþii ºi profe-
sorii care au fost implicaþi în pro-
iectul „Caravana francezei în grã-
diniþe” din municipiul Craiova ºi
judeþul Dolj. E un proiecte care
se aflã la a IV-a ediþie, iniþiat de
Asociaþia Românã a Profesorilor
de Francezã din judeþul Dolj în co-
laborare cu Universitatea din Cra-
iova, Lectoratul francez ºi In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj.
Anul acesta proiectul a demarat
în luna februarie. Am început ac-
tivitatea  în semestrul II. Ne-am
întâlnit în prima etapã cu profe-
sorii ºi studenþii, le-am prezentat

22 de studenþi ºi 10 profesori implicaþi într-un proiect de succes:

Caravana francezei în grãdiniþeCaravana francezei în grãdiniþeCaravana francezei în grãdiniþeCaravana francezei în grãdiniþeCaravana francezei în grãdiniþe

Comunicat de presã

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” vã invitã miercuri, 14 iunie 2017, ora 17:00, la
vernisajul expoziþiei de picturã si lansarea cãrþii Cãlãtor cu D@r a artistului Tatiana Jilavu.

Volumul va fi prezentat de Marius Dobrin, Viorel Pîrligras. Evenimentul va fi moderat de Nicolae
Marinescu. Curator: Emilian Popescu.

Vã aºteptãm cu drag!

Biroul de Presa al Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova
E-mail: presa@aman.ro

Ieri, la Lectoratul francez al Universitãþii din Craiova, a avut loc ceremonia de
înmânare a premiilor pentru studenþii Facultãþii de Litere ºi profesorii participanþi la
Caravana francezei în grãdiniþe. Proiectul, iniþiat de ARPF Dolj ºi coordonat de prof.
dr. Dorina Popi, de la Colegiul National „Fraþii Buzeºti”, a fost susþinut financiar de
Ambasada Franþei la Bucureºti (prin Lectoratul francez al Universitãþii din Craiova)

ºi de Agenþia Universitarã a Francofoniei (prin Centrul de Reuºitã Universitarã
francofonã de la Universitatea din Craiova).

programul atelierelor pe care ei o
sã le facã în grãdiniþe. Am fãcut
douã ore de formare cu studenþii,
le-am predat materialele în format
electronic: cântecele în limba
francezã. Avem kit-uri pedagogi-
ce în limba francezã pentru copiii
care vor sã înveþe aceastã limbã
ºi apoi studenþii coordonaþi de
câte un profesor au mers în grã-
diniþe ºi au desfãºurat o datã pe
sãptãmânã un atelier de limba
francezã, prin cântece ºi poveºti.
Am avut anul acesta 10 grãdiniþe
care au participat la proiect. Anul
acesta am avut 22 de studenþi
implicaþi în proiect ºi 10 profe-
sori, chiar doamna inspector Adri-
ana Sãlceanu s-a implicat perso-
nal în acest proiect”, a subliniat
prof. dr. Dorina Popi, preºedinte
ARPF Dolj.

„Cei mici m-au încãrcat
cu energie pozitivã”

În cadrul festivitãþii de premie-
re s-au înmânat diplome ºi ca-
douri atât studenþilor, cât ºi pro-
fesorilor care s-au implicat în mod
constant în promovarea france-
zei precoce. „Consider cã a fost
o experienþã minunatã implicarea
mea în acest proiect. A fost un
timp foarte bine folosit, pentru noi

studenþii, în mod spe-
cial, ca viitori profe-
sori. La fiecare început
de sãptãmânã eu m-
am prezent la grãdiniþã
Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti” ºi am
fãcut câte o jumãtate
de orã de limba fran-
cezã cu preºcolarii de
acolo. În general am
încercat sã-i învãþãm
lucruri uzuale, de la
cum sã se prezinte, la culori, nu-
merele, fructele, legumelor prin
jocuri, poveºti,adicã, totul într-un
mod interactiv, astfel încât sã-i
atragã limba francezã ºi eu, per-
sonal, am primit din partea celor
mici o energie pozitivã ºi m-am
despãrþit cu regret de cei mici dar
cu speranþa cã vom relua aceste
cursuri. Este foarte bine ca de mici
sã înceapã sã înveþe limbi strãine,
iar franceza este o limbã extraor-
dinar de frumoasã. Ar fi foarte util
sã fie interesaþi ºi de cultura fran-
cezã, nu numai de limba france-
zã...”, a spus  Alexandra Voicu,
studentã anul I, Facultatea de Li-
tere, Secþia Englezã-Francezã.

„Franceza – limba viitorului”
Evenimentul a fost organizat de

Lectoratul francez, Centrul de
Reuºitã Universitarã Francofonã
al Universitãþii din Craiova, Asso-
ciation Roumaine des Professeurs
de Français (ARPF), filiala Dolj,
Departamentul de Limbi romani-
ce ºi clasice al Facultãþii de Lite-
re, Universitatea din Craiova ºi la
finalul sãu putem sã spunem cã a
fost un succes ºi un proiect de
bunã practicã. „Este o zi de sãr-
bãtoare astãzi (n.r. ieri) pentru
Facultatea de Litere, Lectoratul
francez ºi Centrul de Reuºitã Uni-
versitarã Francofonã. Un proiect
extraordinar, iniþiat aici, în Dolj,
care sperãm cã va deveni naþio-
nal, în curând ºi care a antrenat
un numãr de peste 20 de studenþi
ºi cadre didactice din preuniver-

sitar. În aceastã activitate s-au
implicat de asemenea ºi profesori
universitari, din cadrul CRU Fran-
cofonã, care va acorda premii, ce
constau în DVD-uri, stick-uri de
memorie pentru studenþii care au
participat pânã la sfârºit în acest
proiect ºi de asemenea îi spriji-
nim cu cãrþi de didactica france-
zã ºi kit-uri pedagogice pentru grã-
diniþe ºi îi aºteptãm ºi anul viitor.
Iar peste 12 ani îi aºteptãm ºi pe
cei mici, preºcolarii sã vinã la Uni-
versitatea din Craiova ºi sã devi-
nã studenþii noºtri, ºi mai apoi
profesori de francezã, pentru cã
franceza va fi limba viitorului”, a
declarat Alis Ionescu, Centrul de
Reuºitã Universitarã din Craiova.

MARGA BULUGEAN
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Miºcarea naturalã a popula-
þiei, în luna aprilie 2017, a fost
analizatã de specialiºtii Institu-
tului Naþional de Statisticã. Ieri
au fost publicate ultimele date
prelucrate .  Astfel ,  numãrul
naºterilor ºi cel al deceselor în-
registrate în luna aprilie 2017
a scãzut faþã de luna martie
2017.  Tot  în  luna  apri l ie  
2017,  numãrul  cãsãtoriilor  a 
fost  semnificativ  mai  mare 
comparativ  cu  cel  din mar-
tie 2017, iar numãrul divorþu-
rilor a scãzut faþã de martie
2017. Numãrul deceselor co-
piilor sub un an s-a menþinut
constant în aprilie 2017 com-
parativ cu martie 2017.

Scãderea este justificatã
prin exodul populaþiei

Dar, atenþie, în luna aprilie
2017 s-a înregistrat naºterea a
12.453 copii, cu 2.598 mai pu-
þini decât în martie 2017! Un in-
dicator exact acesta, de vreme
ce tinerii pleacã în afara þãrii,
în numãr aºa de mare. Numã-
rul persoanelor ale cãror dece-
se au fost înregistrate în aprilie
2017 a fost de 20.829, cu 1.642
mai puþine decât în martie 2017.
Sporul natural a fost negativ în
aprilie 2017, decedaþii având un
excedent faþã de nãscuþii-vii cu
8.376 persoane!

Mai mult, numãrul decese-
lor copiilor cu vârsta sub 1 an
în aprilie 2017 a fost de 108
copii, identic cu cel înregistrat
în luna anterioarã. Tot în luna
aprilie 2017, la oficiile de sta-
re civilã s-au înregistrat 9.737
cãsãtorii, cu 4.309 mai multe
decât în luna martie 2017. Nu-
mãrul divorþurilor pronunþate
prin hotãrâri judecãtoreºti de-
finitive ºi conform Legii nr.
202/2010 a fost de 2.606, cu
85 mai puþine decât în luna
martie 2017. Numãrul nãscu-
þ i lor-vi i  a  fos t  mai  mic  cu
2.600 în luna aprilie 2017, faþã

Bomba demograficã se amplificãBomba demograficã se amplificãBomba demograficã se amplificãBomba demograficã se amplificãBomba demograficã se amplificã
Potrivit ultimelor date statistice publicate, ieri, de

Institutul Naþional de Statisticã, þara noastrã, la capitolul
numãrul populaþiei, a mai pierdut peste 8.000 de persoa-
ne, atât cât indicã sporul natural negativ aferent lunii
aprilie 2017. Exodul tinerilor, dar ºi al celor trecuþi de 45-
45 de ani în cãutarea unui trai mai bun în afara graniþelor,
îmbãtrânirea accentuatã provocatã de o natalitate scãzutã
sunt elemente reale, ce se vor amplifica ºi vor deveni una
dintre marile probleme ale României.

de aceeaºi lunã din 2016, iar
numãrul persoanelor care au
decedat a fost mai mic faþã de
luna aprilie 2016.

Sporul natural a fost nega-
tiv atât în luna aprilie 2017 (-
8.376 de persoane), cât ºi în
luna aprilie 2016 (-5856 de
persoane). Numãrul copiilor cu
vârsta sub un an care au dece-
dat a fost cu 3 mai mic în luna
aprilie 2017, decât cel înregis-
trat în aprilie 2017. Numãrul
cãsãtoriilor a fost, în aprilie
2017, cu 4.554 mai mare de-
cât în aceeaºi lunã din anul pre-
cedent.  Prin hotãrâri judecã-

toreºti definitive ºi conform
Legii nr. 202/2010 s-au pro-
nunþat cu 9 divorþuri mai puþi-
ne în luna aprilie 2017, decât
în aprilie 2016.

11.000 de pensionari mai puþini,
la ultima strigare

INS a mai stabilit, ieri, cã în
trimestrul I din 2017, compa-
rat ive cu t r imestrul  IV din

2016, numãrul de pensionari a
scãzut cu 11.000 de persoane.
Astfel, s-a stabilit un numãr
mediu de  pensionar i  de
5.234.000 de pensionari. Mai

mult, tot în primul tri-
mestru din 2017, pen-
sia medie lunarã a fost
de 1.016 lei, mai mare
cu 6,1% decât în tri-
mestrul precedent.

Mãr i rea  p rov ine
din faptul cã începând
cu 1 februarie 2017,
lonform Legii nr.2/
2017, venitul impoza-
bil lunar din pensii se
stabileºte prin dedu-
cerea din venitul din
pensie a sumei neim-
pozabi le  lunare  de
2.000 de lei – pânã în
februarie 2017, pra-

gul era de 1.050 de lei – iar pen-
tru persoanele fizice cu veni-
turi din pensii, contribuþia la
asigurãri sociale de sãnãtate se
suportã de la bugetul de stat.
Mai mult, de la 1 martie 2017,

conform OUG nr. 2/2017, ni-
velul indemnizaþiei sociale pen-
tru pensionari este de 520 de lei.

Decalaje uriaºe
între regiuni

Un alt indicator care aratã
cât de divizatã este România
este cel al raportului dintre nu-
mãrul mediu de pensionari de
asigurãri sociale de stat ºi cel
al  salariaþ i lor.  Acest  raport
este, la nivelul României, de 9
la 10. Dar, cum era de aºteptat
prezintã variaþii majore în pro-
fil teritorial, de la numai 5 pen-
sionari la 10 salariaþi în Bucu-
reºti, la 17 pensionari a 10 sa-
lariaþi în judeþul Teleorman.

Pensia medie de asigurãri
sociale de stat a variat cu dis-
crepanþe semnificative în pro-
fil teritorial, ecartul dintre va-

loarea minimã ºi cea maximã
depãºind 450 de lei – 790 de
lei în judeþul Giurgiu, faþã de
1.246 de lei în Bucureºti. Pen-
sionarii de asigurãri sociale
de þ in  ponderea  major i t a rã
(99,9%) în numãrul total de
pensionari. Pensionarii de asi-
gurãri sociale de stat reprezin-
tã 89,3% în totalul celor de asi-
gurãri sociale. Pe categorii de
pensii, numãrul pensionarilor
pentru limitã de vârstã a fost
preponderant (75,5%) în ca-
drul pensionarilor de asigurãri
sociale. Cei cuprinºi în cate-
goriile de pensii anticipatã ºi
anticipatã parþial au reprezen-
tat 1,9%.

Preþurile la alimente
au crescut

La declinul demografic se
adaugã ºi creºterea ratei anua-
le a preþurilor din ultimele 12
luni, cu 0,6%. Cele mai mari
creºteri ale inflaþiei au fost la
mãrfurile alimentare (+0,5%).

Sunt  înregis t ra te  scãder i
semnificative ale câºtigului sa-
larial mediu net în câteva ra-
muri de activitate: cu 18,9% în
extracþia petrolului brut ºi a
gazelor naturale, respectiv cu
12,6% în fabricarea produse-
lor farmaceutice de bazã ºi a
preparatelor farmaceutice; în-
tre 5,5% ºi 7,5% în fabricarea
produselor din tutun, extracþia
minereurilor metalifere, fabri-
carea produselor din cauciuc ºi
mase plastice; între 3,0% ºi
4,0% în tãbãcirea ºi finisarea
pieilor (inclusiv fabricarea ar-
ticolelor de voiaj ºi marochinã-
rie, harnaºamentelor ºi încãl-
þãmintei; prepararea ºi vopsi-
rea blãnurilor), fabricarea de
mobilã, industria metalurgicã,
fabricarea calculatoarelor ºi a
produselor electronice ºi opti-
ce. În sectorul bugetar s-au în-
registrat scãderi ale câºtigului
salarial mediu net faþã de luna
precedentã în învãþãmânt (-
3,4%) ºi administraþia publicã
(-0,7%). Câºtigul salarial me-
diu net a crescut uºor în sãnã-
ta te  º i  as i s ten þã  soc ia lã
(+0,9%) comparativ cu luna
precedentã.
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Dacã numãrul posturilor de
director este clar, cel al adjunc-
þilor poate scãdea, în funcþie de
planul de ºcolarizare pentru
2017/2018. „Aºa cum spune le-
gislaþia, un post de adjunct se
înfiinþeazã la un numãr de mini-
mum 250 de copii. Vom verifica
respectarea condiþiilor de nor-
mare, pentru a ºti câte funcþii
de acest fel vom avea. Înscrie-
rile pentru concurs vor avea loc

La startul competiþiei organiza-
te de SC „Salubritate” s-au înscris
26 de unitãþi de învãþãmânt din
Craiova, care au organizat, în luna
mai, activitãþi didactice în baza
materialelor educative puse la dis-
poziþie de „Eco - Rom” ºi SC „Sa-
lubritate Craiova”, dar ºi ateliere
de reciclare creativã, evenimente
de promovare a colectãrii selecti-
ve a gunoaielor. În perioada deru-
lãrii programului, grãdiniþele ºi
ºcolile s-a implicat ºi în strânge-
rea ambalajelor, indiferent de na-
tura lor, fiind colectatã o cantitate
de circa 6,6 tone.

TTTTTitu Georgescu: Confesiuni biografice!itu Georgescu: Confesiuni biografice!itu Georgescu: Confesiuni biografice!itu Georgescu: Confesiuni biografice!itu Georgescu: Confesiuni biografice!
MIRCEA CANÞÃR

Se lanseazã, astãzi, în clãdirea centralã a
Universitãþii din Craiova, cartea „Un om, un
istoric, un destin – Omagiu profesorului Titu
Georgescu” (Ed. Fântâna lui Manole – Rm.
Vâlcea, 2016), o ediþie alcãtuitã ºi îngrijitã
de Ileana Georgescu ºi Gheorghe Dumitraº-
cu. Evenimentul este circumscris manifes-
tãrilor prilejuite de împlinirea a 70 de ani de
la înfiinþarea Universitãþii din Craiova ºi are
o încãrcãturã emoþionalã, nu doar emina-
mente academicã. ªi iatã de ce: prof. univ.
dr. doc. Titu Georgescu, din bunã croialã
intelectualã, istoric de referinþã, a fost recto-
rul Universitãþii din Craiova, în perioada
1971-1974, punându-ºi covârºitor amprenta
asupra calitãþii întregului proces de învãþã-
mânt universitar, într-un moment de deten-
tã al mediului academic din Bãnie, exprimat
prin zece facultãþi, circa 6.000 de studenþi
ºi 400 de cadre didactice. Este vorba de un
moment „bun” al Universitãþii din Craiova.
Plecat din Corabia natalã, cu un liceu serios
la Mânãstirea Dealul, care îi va induce ri-

goarea academicã, de mai târziu, în orice
demers, prof. univ. dr. Titu Georgescu s-a
distins, mereu, prin rafinament intelectual,
comportament afabil, bunã cumpãnire a lu-
crurilor, lãsând o agreabilã amintire. Din
1975 va deveni prorector al Universitãþii
Bucureºti, unde curând va avea probleme
cu bãnuiala de simpatizant al miºcãrii trans-
cedentale, dar va preda la facultãþile de
Drept, Filosofie ºi Istorie pânã în 1994, când
se va pensiona pentru „limitã de vârstã ºi
vechime”. A avut o laborioasã activitate de
cercetare, pe multiple planuri – 35 de cãrþi,
peste 300 de articole la reviste de speciali-
tate, precum Anale de istorie, Magazin is-
toric, unde a fost fondator ºi îndrumãtor
ºtiinþific, dovedindu-se mereu deschis „lu-
mii civilizate”. A fãcut parte din organizaþii
de profil, precum Comisia românã de isto-
rie militarã, Comitetul naþional al istoricilor
din România, Comisia naþionalã UNESCO
pentru România, Comisia internaþionalã pen-
tru învãþarea istoriei (Bruxelles-Lausanne),

Academia de ºtiinþe sociale ºi politice, Aso-
ciaþia de Drept internaþional ºi Relaþii interna-
þionale (ADIRI) etc. Ca tânãr istoric a stu-
diat (1966-1967) la Sorbona, audiind cur-
suri cu profesori ºi cercetãtori de renume,
preocupat fiind de istoria modernã ºi con-
temporanã a României în arhivele naþionale
ale Franþei. Nu s-a sfiit sã întreþinã legãturi
cu înalþi prelaþi ai bisericii, precum Mitropo-
litul Olteniei, Nestor Vornicescu. Evenimen-
tul de astãzi, sub egida Facultãþii de ºtiinþe
sociale, Institutul de ºtiinþe socio-umane
„C.S. Nicolãescu Plopºor”, Forumul cultu-
ral al Râmnicului, constituie un gest de recu-
noºtinþã pentru bogata activitate didacticã ºi
ºtiinþificã, a celui care a fost o personalitate
eruditã, dotatã cu harul oratoriei elocvente ºi,
peste toate, un om de mare omenie. Confesi-
unile sale biografice sunt seducãtoare la lec-
turã. Au substanþã ºi mai ales mesaj. A vãzut
mereu, mai departe, decât vedeau alþii, pro-
bând cu discreþie un patriotism de cea mai
bunã calitate, impunând respectul de rigoare.

Învãþãmânt  „eco log ic” ,Învãþãmânt  „eco log ic” ,Învãþãmânt  „eco log ic” ,Învãþãmânt  „eco log ic” ,Învãþãmânt  „eco log ic” ,
la  Cra iovala  Cra iovala  Cra iovala  Cra iovala  Cra iova

Grãdiniþa cu Program Prelungit „Elena Farago”, Grãdiniþa
cu Program Prelungit „Petrache Poenaru” ºi ªcoala Gimna-
zialã „Alexandru Macedonski”, toate din Craiova, au fost
cele care au obþinut cele mai mari punctaje în concursul

desfãºurat în cadrul proiectului „Protejãm natura. Colectãm
selectiv”, organizat de SC „Salubritate Craiova” SRL, în

parteneriat cu Primãria Municipiului Craiova, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj, Agenþia pentru Protecþia Mediului

Dolj, SC „Eco – Rom Ambalaje” SA ºi RAADPFL Craiova.
Cei trei câºtigãtori vor beneficia, în perioada urmãtoare, de

amenajarea unui spaþiu în incintã.

„Interesul crescut manifestat
de unitãþile de învãþãmânt înscri-
se în acest proiect ne obligã sã
gândim proiecte noi, pe care sã
le implementãm în instituþiile ºco-
lare judeþene. Am descoperit, în
program, dascãli cu adevãraþi in-
teresaþi de protejarea mediului în-
conjurãtor, care insuflã dragos-
tea pentru naturã a copiilor. Îi fe-
licitãm pe câºtigãtori ºi ne dorim
sã continue aceastã activitate”, a
precizat  Mihai Butari, director
general al SC „Salubritate” SRL
Craiova.

CRISTI PÃTRU

Începe un nou concurs pentru
ocuparea funcþiilor de conducere

în învãþãmântul preuniversitar
În perioada imediat urmãtoare – iunie-iulie – vor fi

scoase la concurs posturile de director ºi director ad-
junct, în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar, care nu
au fost ocupate, în toamna trecutã, managerii actuali
fiind interimari. Se vorbeºte chiar de desfiinþarea unor
posturi de „adjunct”, acolo unde, din cauza diminuãrii
numãrului de copii înscriºi, nu mai pot fi respectate
normativele de încadrare. În judeþul Dolj sunt 44 de
posturi de director scoase la concurs ºi 17 de „adjunct”.

în perioada 19 iunie – 6 iulie, iar
proba scrisã va avea loc pe 17
iulie. Evaluarea candidaþilor se
va face dupã o nouã metodolo-
gie, aprobatã prin Ordinul nr.
3669/2017 al ministrului Educa-
þiei Naþionale, prin care este in-
clusã ºi testarea competenþelor
manageriale ale celor care vor sã
ocupe aceste posturi”, a preci-
zat  prof.  Monica Leontina
Sunã, inspector general al In-

spectoratului ªcolar Judeþean
Dolj.

ªcoli din Craiova ºi Dolj,
cu posturi libere la concurs

În Craiova ºi în Dolj sunt mai
multe unitãþi de învãþãmânt care,
actualmente, au funcþii de con-
ducere interimarã. La „preºco-
lar”, în Craiova sunt printre al-
tele, la director, Grãdiniþele „Tu-
dor Vladimirescu”, „Elena Fara-
go”, iar la ºcoli gimnaziale se aflã
„Traian”, „Lascãr Catargiu”. La
învãþãmântul liceal, la „adjunct”,
sunt posturi la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” (unul singur),
Liceul Tehnologic Special „Be-
ethoven”, ªcoala Gimnazialã
„Gheorghe Bibescu”, Liceul Te-
oretic „Henri Coandã”. În judeþ,
la director sunt disponibile, în-
tre altele, posturile de la Liceul
Teoretic din Amãrãºtii de Jos, de

la ªcoala Gimnazialã „Ca-
rol al II-lea” din comuna
Dioºti, ºcolile gimnaziale
din Maglavit, Braloºtiþa,
Bratovoeºti, Catane, Calo-
pãr, Cerãt, Giurgiþa, Piscu
Vechi, Teslui, Daneþi, Ape-
le Vii, Vela, Lipovu, etc. La
„adjunct” sunt vacantate
posturile de la Liceul „Pe-
tre Baniþã” din Cãlãraºi,
Liceul „Dimitrie Filiºanu”
din Filiaºi, Liceul Tehnolo-
gic „Constantin Nicolães-
cu-Plopºor” din Pleniþa,
ªcoala Gimnazialã „Gheor-
ghe Brãescu” din Calafat,
ºcolile gimnaziale din Fi-
liaºi, Botoºeºti-Paia, Ceta-
te, Braloºtiþa ºi Sadova.

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Reîntâlnire cu artistul calafetean Bogdan Bobin ºi creaþiile sale,
astãzi, la Galeriile de Artã „Cromatic” ale Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj. La
ora 13.00, aici are loc vernisajul expoziþiei de graficã „Manufac-
turã de culoare” – a doua deschisã în acest an, dupã cea din 6
martie. «Arhitect de profesie, Bogdan Bobin ºi-a pus semnãtura
pe creaþii care au îmbogãþit cu forme, sensuri, idei ºi culori
„Manufactura de culoare”, în expoziþii personale de graficã,
picturã, sculpturã, artã decorativã», precizeazã organizatorii.
Artistul a expus de-a lungul timpului pe simezele Salonului Medie-
val ºi în Galeria „Vollard” ale Casei de Culturã „Traian Demetres-
cu” din Craiova, dar ºi alãturi de Cristian Rudãreanu la Muzeul de
Artã din Calafat sau la Teatrul Nottara din Bucureºti, în expoziþia
„Metamorfozele viitorului”.

Artistul calafetean Bogdan Bobin revine cu o
expoziþie pe simezele Galeriei „Cromatic” Mâine, 15 iunie, ora 19.00, în Piaþa

„Mihai Viteazul” va avea loc spectaco-
lul caritabil de dans ºi muzicã „Împre-
unã ne salvãm eroul”, organizat de
Casa de Culturã „Traian Demetrescu”,
ªcoala de Dans „Dance Beat” ºi trupa
FREAKS. Vor evolua trupele Famous
Kids, Star Beat, Dynamic ºi Style Dan-
ce, Freaks Events ºi Freaks Crew, in-
vitaþi speciali fiind Reyna Vox ºi Delia
Popescu. Fondurile strânse vor fi fo-
losite pentru a-l sprijini pe Andrei Cos-
min, subofiþer în cadrul Inspectoratu-
lui de Jandarmi Judeþean Mehedinþi,
care la numai 23 de ani trece prin mo-
mente grele ºi are nevoie urgentã de
suma de 60.000 euro pentru a se putea
opera ºi a fi, astfel, salvat.

Spectacol caritabil de dans ºi muzicã

„Fiind în încheierea stagiunii
Coralei Academice, ne-am gândit
la o creaþie care sã corespundã
exigenþelor publicului, pe de o par-
te, iar pe de alta, prezentãrii unor
compozitori care sunt contempo-
rani cu noi ºi pe care trebuie sã îi
cunoaºtem, sã îi înþelegem ºi sã le
ascultãm lucrãrile”, a precizat luni,
în cadrul unei conferinþe de presã,
maestrul de cor Pavel ªopov.

«Corala Academicã a Filarmo-
nicii „Oltenia” ºi-a fãcut, în ultima
perioadã, un obiectiv din a promo-
va compozitori români, chiar ºi pe
cei din Craiova – pentru cã, sã nu
uitãm, am avut un medalion
Gheorghe Stãnescu, compozitor
craiovean care a fost prezentat
publicului atât prin creaþii corale,
cât ºi camerale ºi orchestrale, sub
bagheta dirijoralã a maestrului Ale-

Un medalion componistic Irina Odãgescu-Þuþuianu –
Eugen Petre Sandu încheie, astã-searã, la Filarmonica

„Oltenia”, stagiunea de muzicã coralã 2016-2017. Concer-
tul începe la ora 19.00, iar repertoriul abordat cuprinde
lucrãri religioase, prelucrãri folclorice ºi transpunerea

muzicalã a unor texte poetice, o parte aparþinând scriitori-
lor Tudor Arghezi ºi Radu Gyr. Interpreteazã Corala

Academicã a Filarmonicii „Oltenia” dirijatã de maestrul de
cor Pavel ªopov, piesele semnate de Eugen Petre Sandu

fiind conduse muzical chiar de compozitor. Acompaniamen-
tul este asigurat de pianista Corina Stãnescu. Biletele se
gãsesc la Agenþia Filarmonicii „Oltenia” ºi costã 15 lei ºi,

pentru elevi, studenþi, pensionari, 10 lei.

Corala Academicã a Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, unul dintre cele mai
valoroase colective artistice de acest gen din þarã, a fost creatã în anul 1953.
Repertoriul ei cuprinde cele mai reprezentative compoziþii ale artei renascentis-
te, baroce, clasice, romantice ºi contemporane. Se poate vorbi de un imens
repertoriu – peste o mie de lucrãri. Activitatea corului vizeazã douã dimensiuni
importante: concerte corale a cappella ºi concerte vocal-simfonice. În prezent,
Corala Academicã are 45 de membri, angajaþi ai Filarmonicii „Oltenia”, cãrora, în
funcþie de tipologia concertelor susþinute, li se alãturã mai mulþi colaboratori.

În program:
Irina Odãgescu: „Tatãl nostru”;

„Stã în puterea noastrã, oameni” (ver-
suri: Ioan Melinte); „La ivit de zori”
(versuri: Ioan Melinte); „Cântecul
miresei” (versuri populare); „Mirea-
sã mândru þi-i portu” (versuri popu-
lare); „Cântând plaiul Mioriþei” (ver-
suri: Nicuºor Constantin); „Ia româ-
neascã”

Eugen Petre Sandu: „Rugã”; „Am
visat” (versuri: Corina Luca); „Mica
suitã” (versuri populare); „Imn mor-
þilor” (versuri: Radu Gyr); „Fantezie”
(versuri: Corina Luca); „Tâlharul pe-
depsit” (versuri: Tudor Arghezi);
„Leagãn fãrã cântec” (versuri: Radu
Gyr); „Manea”

Premiatã de Asociaþia Naþionalã Coralã din România
Dupã cum a anunþat recent, în cadrul unei conferinþe de presã, Radu Jianu,

consultant artistic al Filarmonicii craiovene, pentru activitatea desfãºuratã
ansamblul urmeazã sã primeascã o Diplomã de Excelenþã din partea Asocia-
þiei Naþionale Corale din România (A.N.C.R.), care va fi acordatã chiar de
maestrul Voicu Enãchescu, preºedintele asociaþiei. Înfiinþatã în anul 1990, cu
sediul în Bucureºti, ºi afiliatã din 1991 la organismul european de profil „Europa
Cantat”, aceastã organizaþie cultural-artisticã are scopul „ca prin cultivarea ºi
popularizarea artei corale sã aducã o contribuþiei esenþialã la educarea muzicalã
ºi socialã a unui numãr cât mai mare de oameni din þara noastrã, îndeosebi din
rândul copiilor ºi tinerilor, ºi sã ajute la realizarea unei bune înþelegeri ºi conlu-
crãri culturale cu popoarele europene ºi de pe alte continente”.

xandru Iosub. Acum ne-am gân-
dit la doi compozitori contempo-
rani: unul care este ºi cadru didac-
tic universitar la Craiova – Eugen
Petre Sandu, membru al Uniunii
Compozitorilor ºi Muzicologilor
din România, celãlalt, Irina Odã-
gescu – o doamnã a cântecului
coral românesc. Încercãm sã pre-
zentãm în acest concert piese re-
prezentative ale celor doi – eu,
compoziþiile doamnei Irina Odã-
gescu, iar maestru Eugen Petre
Sandu, propriile compoziþii. Spe-
rãm ca publicul sã fie alãturi de noi
în acest ultim concert din actuala
stagiune», a mai spus Pavel ªopov.

Domnia sa a absolvit succesiv
Liceul de Muzicã „George Enes-
cu” din Bucureºti (1973) ºi Con-
servatorul „Ciprian Porumbescu”
din capitalã (1978), secþia pedago-

gie muzicalã (specializarea muzi-
cã vocalã ºi instrumentalã). În anul
1987 a preluat conducerea corului
Liceului de Artã din Craiova, efec-
tuând turnee atât în þarã, cât ºi în
strãinãtate, participând la nume-
roase manifestãri culturale. A fost
dirijor al corului Filarmonicii „Ol-
tenia” ºi maestru de cor la Teatrul
Liric „Elena Teodorini”. De-a lun-
gul anilor, a desfãºurat ºi o intensã
activitate didacticã, fiind profesor
titular (o perioadã ºi director) al
Liceului de Artã „Marin Sorescu”,
iar, în ultimii ani, lector universitar
doctor la Departamentul de Arte al
Facultãþii de Litere – Universitatea
din Craiova.

Nãscut în anul 1965, Eugen-Pe-
tre Sandu este dublu licenþiat în
muzicã (specializãrile pedagogie
muzicalã ºi compoziþie). Dupã ab-
solvirea Universitãþii Naþionale de
Muzicã din Bucureºti, în perioada
2001-2004 a urmat studii doctora-
le, în teza sa abordând tema „Sta-
bilitate ºi spontaneitate în creaþia
epicã folcloricã” (îndrumãtor: prof.
univ. dr. Gheorghe Oprea). Din anul
1996 este membru al Uniunii Com-
pozitorilor ºi Muzicologilor, iar din

anul 2004 a devenit ºi membru al
Asociaþiei Naþionale Corale din Ro-
mânia. Simultan cu desfãºurarea
carierei dirijorale, a activat ºi ca pro-
fesor de clarinet ºi compoziþie, re-
marcându-se, totodatã, ºi în dome-
niul compoziþiei. În perioada 1991-
2013 a fost cadru didactic asociat
la Universitatea Naþionalã de Muzi-
cã din Bucureºti. Din 2003 desfã-
ºoarã o importantã carierã didacti-
cã în calitate de conferenþiar uni-
versitar doctor la Departamentului
de Muzicã al Facultãþii de Litere cra-
iovene.

Irina Odãgescu-Þuþuianu a
absolvit cursurile Universitãþii de
Muzicã din Bucureºti, la clasa de
compoziþie a prof. Alfred Mendel-
sohn ºi Tiberiu Olah.

În domeniul componistic, a
abordat muzica vocal-simfonicã,
simfonicã, cameralã ºi coralã, ob-
þinând o serie de distincþii impor-
tante. Este profesor doctor la Uni-
versitatea Naþionalã de Muzicã din
Bucureºti. A fost secretar al Uniu-
nii Compozitorilor ºi Muzicologi-
lor din România, precum ºi vice-
preºedinte al Asociaþiei Naþionale
Corale din România încã de la fon-
darea acesteia, pânã în 1998. „În
majoritatea creaþiilor sale muzica-
le, Irina Odãgescu-Þuþuianu dove-
deºte preocuparea de a realiza o
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sintezã, reunind elemente ale tra-
diþiei muzicale universale ºi ale pro-
blematicii limbajului contemporan
în cadrul unui modalism îmbogãþit
cu structuri seriale. În aceastã pri-
vinþã, ea utilizeazã o tehnicã de
compoziþie modernã care îi permite
sã exprime cele mai variate stãri
afective, mai cu seamã în dome-
niul muzicii vocal-simfonice ºi co-
rale. Tradiþionalul ºi avangarda se
regãsesc în egalã mãsurã în crea-
þia compozitoarei, aflate în cãuta-
rea perenului ºi transcendenþei în
arta contemporanã”, se menþionea-
zã într-un comunicat de presã al
Filarmonicii „Oltenia”.
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Procurori generali democraþi
au intentat proces contra preºe-
dintelui SUA, republicanul Do-
nald Trump, acuzându-l de în-
cãlcarea clauzelor anticorupþie ºi
principiilor statului de drept prin
menþinerea indirectã a controlu-
lui asupra afacerilor, dar Casa
Albã ºi Partidul Republican res-
ping acuzaþiile. Procurorul gene-
ral din Districtul Columbia, Karl
A. Racine (democrat), ºi omo-
logul sãu din statul Maryland,
Brian E. Frosh (democrat), ar-
gumenteazã, în cadrul unui pro-
ces, cã decizia lui Donald Trump
de a fi în continuare principalul
acþionar al companiilor sale, deºi
este preºedinte al SUA, “pune sub
semnul întrebãrii principiile sta-
tului de drept ºi integritatea sis-
temului politic american”, conform cotidianu-
lui The Washington Post. În cursul unei con-
ferinþe de presã, Karl Racine ºi Brian Frosh l-
au acuzat pe Donald Trump de “încãlcarea fla-
grantã” a Clauzei remuneraþiilor din Constitu-
þia SUA. “Situaþiile de conflict de interese cre-
ate sunt atât de ample încât cetãþenii ameri-
cani nu vor putea spune cu certitudine dacã
acþiunile decise de Trump într-o anumitã zi
sunt în interesul þãrii sau al companiilor”, a
afirmat Frosh. “Cetãþenii trebuie sã ºtie cã un
preºedinte care ne trimite copiii în zone de rãz-

Un numãr record de britanici
au obþinut cetãþenie germanã
în 2016

Un numãr record de britanici
au obþinut cetãþenie germanã în
2016, anul în care Marea Brita-
nie a votat sã iasã din Uniunea
Europeanã (UE), potrivit Birou-
lui de Statisticã din Germania.
Autoritãþile germane au acordat
cetãþenie pentru 2.865 de cetã-
þeni britanici anul trecut, com-
parativ cu 600 în 2015. Doar
3,9% din britanicii care au trãit
în Germania pentru 10 ani sau
mai mult au obþinut o cetãþenie
localã, sugerând cã numãrul va
creºte pe fondul Brexitului. Din-
tre cetãþenii din statele UE, doar
italienii (3.597) îi întrec pe bri-
tanici în procesul de obþinere a
cetãþeniei germane, potrivit ul-
timelor date. Din cei 110.400 de
oameni care au primit cetãþenie
anul trecut, cel mai mare grup
este din Turcia, fiind urmat de
polonezi, ucraineni, kosovari ºi
români. Britanicii ocupã poziþia
a zecea în clasament.

Recep Tayyip Erdogan:
Izolarea Qatarului
este inumanã, asemenea
unui pedepse cu moartea

Preºedintele turc Recep Tay-
yip Erdogan a declarat, ieri, cã
izolarea Qatarului este “inuma-
nã ºi împotriva valorilor islami-
ce”, iar metodele folosite împo-
triva statului din Golf sunt “in-
acceptabile, asemenea unei pe-
depse cu moartea”. La 5 iunie,
Arabia Sauditã, Egipt, Bahrain,
Emiratele Arabe Unite, Yemen
ºi Libia au decis sã înceteze le-
gãturile diplomatice cu Qatarul,
acuzând acest stat de destabili-
zarea regiunii prin sprijinirea
unor reþele teroriste precum Stat
Islamic ºi Al-Qaida. Decizia a
fost însoþitã de o blocadã eco-
nomicã, închiderea frontierelor
terestre ºi maritime între unele
dintre aceste þãri ºi Qatar, pre-
cum ºi cu interdicþii de survol
pentru companiile aeriene din
Qatar ºi restricþii de cãlãtorie
pentru cetãþenii qatarezi. “O gre-
ºealã foarte gravã se face în Qa-
tar, izolarea unei naþiuni este
inumanã ºi împotriva valorilor
islamice. Este ca ºi cum o pe-
deapsã cu moartea a fost decisã
pentru Qatar, este inacceptabil.
Qatarul a arãtat o poziþie deci-
sivã faþã de organizaþia teroris-
tã Stat Islamic, alãturi de Tur-
cia. Persecutarea Qatarului
prin campanii de denigrare nu
are niciun scop”, a declarat Er-
dogan, într-un discurs susþinut
în Parlament. Erdogan a mai
spus cã va organiza o teleconfe-
rinþã cu preºedintele francez
Emmanuel Macron ºi cu cel din
Qatar, ºeicul Tamim bin Hamad
Al Thani, pentru a discuta evo-
luþiile recente. Preºedintele Tur-
ciei l-a îndemnat pe regele Ara-
biei Saudite, Salman bin Abdu-
laziz Al Saud, sã-ºi asume un
rol principal în rezolvarea cri-
zei din Golf privind Qatarul.

Autoritãþile din Grecia au decla-
rat, ieri, stare de urgenþã pe insula
Lesbos, dupã ce un cutremur cu
magnitudinea de 6,3 grade produs
luni în largul Mãrii Egee a provo-
cat moartea unei persoane ºi rãni-
rea altor zeci. Oficialii guvernului
regional au anunþat cã locuinþele din
12 oraºe aflate în sudul insulei Les-
bos au fost grav afectate sau dis-
truse. Locuitorii vizaþi, majoritatea
persoane în vârstã, au fost adãpos-
tiþi la rude, la hoteluri sau într-un
adãpost organizat de cãtre armatã.
Starea de urgenþã a fost declaratã
dupã ce peste 800 de oameni au
fost nevoiþi sã-ºi pãrãseascã lo-
cuinþele, iar mai multe drumuri sunt
blocate de dãrâmãturi. Pe de altã
parte, serviciile de urgenþã din Tur-
cia nu au raportat victime, dar 240
de corturi au fost ridicate în zona

Parlamentul Ungariei a adoptat,
ieri, o lege potrivit cãreia grupu-
rile societãþii civile care primesc
donaþii strãine peste pragul de
23.400 de euro sunt obligate sã
se înregistreze ca organizaþii fi-
nanþate din strãinãtate, informea-
zã agenþia MTI. Proiectul de lege
susþinut de cãtre Guvern a fost
adoptat cu 130 de voturi pentru,
44 împotrivã ºi 24 de abþineri. În
conformitate cu noul document,
organizaþiile nonguvernamentale

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump, dat în judecatã de procurorirump, dat în judecatã de procurorirump, dat în judecatã de procurorirump, dat în judecatã de procurorirump, dat în judecatã de procurori
democraþi pentru conflict de interesedemocraþi pentru conflict de interesedemocraþi pentru conflict de interesedemocraþi pentru conflict de interesedemocraþi pentru conflict de interese

boi nu face acest lucru din preocupãri pentru
afacerile sale. Trebuie sã ºtie cã preºedintele
nu va semna vreun tratat cu altã naþiune doar
pentru cã el deþine un teren de golf acolo”, a
adãugat el. Prin noul proces, Districtul Co-
lumbia ºi statul Maryland acuzã cã le sunt afec-
tate interesele deoarece Hotelul Trump Inter-
national, situat lângã Casa Albã, atrage afaceri
în detrimentul Centrului de convenþii Walter
E. Washington ºi al unui complex similar din
Maryland. Potrivit documentaþiei depuse la pro-
ces, Ambasada Kuwaitului a organizat un eve-

niment la Hotelul Trump, iar o fir-
mã de relaþii publice angajatã de
Arabia Sauditã a cheltuit 270.000
de dolari pentru cazare la hotelul
preºedintelui. Donald Trump a
efectuat în Arabia Sauditã prima
vizitã oficialã externã. În total, do-
cumentele depuse în cadrul pro-
cesului intentat la Tribunalul dis-
trictual din Maryland indicã zece
þãri de pe urma cãrora Donald
Trump ar fi obþinut profit de când
este preºedinte. Purtãtorul de cu-
vânt al Casei Albe, Sean Spicer, a
respins acuzaþiile, afirmând cã “nu
este greu sã se vadã cã unul dintre
motive ar putea fi interesele politi-
ce de partid”, aluzie la faptul cã cei
doi procurori sunt democraþi. Într-
un comunicat citat de cotidianul
The New York Times, Comitetul

Naþional al Partidului Republican a catalogat acu-
zaþiile drept “absurde”. În urmã cu câteva zile,
Nancy Pelosi, liderul grupului democrat din
Camera Reprezentanþilor, a declarat cã i se pare
“ciudat” cã Donald Trump a efectuat prima vi-
zitã externã în Arabia Sauditã, precizând cã va
verifica situaþia. “Cred cã a fost o alegere foar-
te ciudatã sã meargã acolo. Mai ales în contex-
tul în care am fost membrã a Comisiei care a
investigat atentatele din 11 septembrie, ºi ºtiind
cã existã suspiciuni în þara noastrã”, a precizat
Pelosi într-un interviu acordat MSNBC.

Parlamentul Ungariei a adoptat legea care
reglementeazã ONG-urile cu finanþare strãinã

trebuie sã se înregistreze odatã ce
donaþiile externe vor ajunge la 7,2
milioane de forinþi (23.400 de
euro). Detaliile ONG-urilor vor fi
fãcute publice ºi vor fi obligate sã
declare cã sunt considerate prin
lege organizaþii finanþate din strãi-
nãtate, pe site-urile lor ºi în toate
materialele de presã ale acestora.
Totodatã, organizaþiile nonguver-
namentale vor trebui sã precizeze
toþi sponsorii strãini care le vor
oferi mai mult de 1.600 de dolari

pe an. Fondurile din partea Uniu-
nii Europene nu vor fi luate în
calcul pentru aceastã limitã.
Amendamentele la proiectul de
lege au þinut cont de unele dintre
recomandãrile Comisiei de la Ve-
neþia, un grup european de ex-
perþi juridici, dar majoritatea pre-
vederilor litigioase au rãmas în vi-
goare. Grupurile civile care nu
dezvãluie sursa de finanþare din
strãinãtate vor primi o notificare
din partea unui procuror, care le

va cere sã îºi respecte obligaþii-
le. ONG-urile care nu îndeplinesc
obligaþiile nici dupã cea de-a doua
notificare vor fi amendate. Co-
misia de la Veneþia a interzis po-
sibilitatea unei acþiuni în justiþie
pentru dizolvarea ONG-ului în
cauzã. Legea nu se aplicã pentru
organizaþiile sportive sau religioa-
se, pentru asociaþiile sau funda-
þiile care nu se calificã drept
ONG-uri sau pentru organizaþiile
minoritãþilor naþionale.

Autoritãþile greceºti au declarat stare de urgenþã
pe insula Lesbos, în urma cutremurului de luni

afectatã, ca mãsurã de precauþie.
Epicentrul cutremurului de 6,3 gra-
de a fost la 11 kilometri sud de ora-
ºul Plomari (insula Lesbos), la 30
de kilometri sud sud-vest de ora-
ºul Mytilene din Grecia ºi 40 de
kilometri vest nord-vest de locali-
tatea Foca (provincia Izmir) din
Turcia, potrivit Institutului ameri-
can de Geofizicã (USGS). Cutre-
murul s-a produs la o adâncime de
5,7 kilometri. Autoritãþile turce ºi
cele greceºti au precizat cã au avut
loc minimum 25 de replici ale cu-
tremurului, cele mai mari fiind cu
magnitudinea de 4, 4,5 ºi 4,9. Cu-
tremurele sunt frecvente în Gre-
cia ºi Turcia, þãri aflate în zone tec-
tonice active. Douã cutremure de-
vastatoare au lovit nord-vestul Tur-
ciei în 1999, provocând moartea a
aproximativ 18.000 de persoane.
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Pe cai ocolite

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Harper, un student la drept,
crede cã Vincent, tatãl lui
vitreg, a provocat un acci-
dent de maºinã ºi astfel
mama lui a intrat în comã.
Într-o searã, pe când îºi
îneca amarul în bãuturã într-
un bar din L.A., Harper este
întrerupt de Johnny Ray care
se oferã sã “se ocupe” de
tatãl lui vitreg pentru 20.000
de dolari...

Ocolul Pãmântului
în 80 de zile

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

Aventuri fabuloase, obstaco-
le hilare ºi momente de acþiu-
ne dinamicã, într-o distribuþie
care include vedete internaþio-
nale - iatã cum se contureazã
povestea a trei personaje fãrã
prea multã 'stofã' de erou,
care încearcã sã respecte un
pariu incredibil, în noul film
lansat de Walden Media pen-
tru întreaga familie, “Ocolul
Pãmântului în 80 de zile”, film
în care apare Jackie Chan...

Camera de refugiu

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

În timpurile medievale se
numea donjon. Secolul 20 a
dat naºtere adãposturilor
pentru bombardamente, care
au evoluat în adãposturi
contra uraganelor. Acum,
chiar ºi Casa Albã are o ca-
merã pentru situaþii de ur-
genþã - un complex sigur,
dotat cu aparaturã de înaltã
performanþã, amplasat în
subsolul clãdirii...

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmiercuri 14 iunie - max: 33°C - min: 16°C

$
1 EURO ........................... 4,5661 ............. 45661
1 lirã sterlinã................................5,1764....................51764

1 dolar SUA.......................4,0743........40743
1 g AUR (preþ în lei)........165,3763.....1653763

Cursul pieþei valutare din 14 iunie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

MIERCURI - 14 iunie

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)

TVR 1

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

TVR 2

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

HBO

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

PRO TV

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
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)

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)

PRO CINEMA

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

ANTENA 1

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)

KANAL D

PRIMA TV
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 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)

SPORT.RO
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JOI - 15 iunie

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)

TVR 1

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

TVR 2

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

HBO

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

PRO TV

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)

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)

PRO CINEMA

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

ANTENA 1

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)

KANAL D

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

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)

SPORT.RO

VINERI - 16 iunie

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
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 ªtiri
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Povestea lui Dumnezeu
2016, SUA, Documentar, Istoric
22:00 Provocãri, decizii, efecte
22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:10 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
01:15 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:10 Telejurnal (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)
04:10 Provocãri, decizii, efecte (R)

TVR 1

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 Zoltan Kárpáthy
1966, Ungaria, Dramã, Istoric
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Legenda cavalerului

rãtãcitor
2009, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric, Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Bãtãlia de la Alamo
2004, SUA, Dramã
22:30 Gala Umorului
23:30 Joc sângeros
2012, SUA, Crimã
01:15 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 Cap compas (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:20 Joc sângeros (R)
2012, SUA, Crimã
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:40 Regina din Katwe
09:40 Creed
11:50 Tini: Marea schimbare a

Violettei
13:30 Producãtorii
15:45 Epoca de gheaþã: Ploaie

de meteoriþi
17:20 Filme ºi vedete
17:55 Regina din Katwe
20:00 Quarry
20:55 Damilola, Our Loved Boy
22:25 Câini
00:10 Bãieþi frumoºi
01:35 Confirmare
03:25 Asasinarea lui Jesse

James de cãtre laºul Robert Ford
06:00 Robinson Crusoe

HBO

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 Rãpirea
2011, SUA, Acþiune, Mister,

Thriller
22:30 Mãria Ta
2011, SUA, Aventuri, Comedie,

Fantastic
00:30 Rãpirea (R)
2011, SUA, Acþiune, Mister,

Thriller
02:30 Mãria Ta (R)
2011, SUA, Aventuri, Comedie,

Fantastic
04:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

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
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)

07:00 Safari (R)
09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Un semn invizibil (R)
14:30 Bãiatu' mamei
16:30 La bloc
18:30 Roboþi
20:30 Furioºi ºi iuþi
22:30 Tentaþiile Jessicãi Stein
00:30 Furioºi ºi iuþi (R)
02:30 Cine A.M.
06:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

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 Incredibilul Hulk
2008, SUA, Acþiune, Fantastic,

SF
22:30 Duplicitate
2009, SUA, Crimã, Thriller,

Dragoste
01:00 Vine tornada!
2012, SUA, Acþiune, SF, Thriller
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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 Furtul de diamante
2011, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
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)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Harababura (R)
1990, 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 Chef Dezbrãcatu’ (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Grãbeºte-te încet
1981, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 La bani, la cap, la oase
2010, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:30 Þara întunericului
2009, SUA, Crimã, Mister,

Thriller
03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Focus 18 (R)
05:30 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
06:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)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

(reluare ora 23:00) (R)
14:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 10:45) (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 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat Targoviste

“Atentie, bãieþi rãi!” (EXPLOZIV)
22:00 XIII: Spion de sacrificiu
2011, Canada, Franþa, Acþiune,

Crimã
23:00 Local Kombat “ Bãtaie ca

în filme” (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night: GREU DE

UCIS! Sandu Lungu - Andrzej
Kulik (EXPLOZIV)

01:00 Ora exactã în sport
03:00 La bloc

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
Comisariatul Regional Pentru

Protecþia Consumatorilor Regiunea
Sud-Vest Oltenia  cu sediul în Craio-
va B-dul. Gh. Chiþu Nr. 58, organi-
zeazã  în data  de  14.07.2017 ora  10.00,
proba  scrisã   ºi în data de 17.07.2017
ora 13.00, interviul, concurs pentru
ocuparea pe perioadã determinatã,
a funcþiei de execuþie: 1. Comisar I
debutant– la Comisariatul Regional
Pentru Protecþia Consumatorilor Re-
giunea Sud-Vest Oltenia  - CJPC Dolj.
Conditii de participare la concurs
pentru postul de Comisar I debutant:
- studii universitare de licenþã absol-
vite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã, absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalen-
tã. Concursul se va desfãºura la se-
diul CRPCR S-V Oltenia (Craiova ),
B-dul Gh. Chiþu    nr. 58. Actele care
alcãtuiesc dosarul de concurs , pre-
cum ºi   bibliografia  aferentã sunt
afiºate la sediul  CRPCR S-V Oltenia
Str. Gh. Chiþu Nr. 58 Craiova. Depu-
nerea dosarelor de concurs ºi com-
pletarea formularului de înscriere se
va face în termen de 20 zile  de la data
publicãrii  anunþului  în Monitorul Ofi-
cial, la  sediul CRPCR S-V Oltenia
între  orele 10.00 -16.00. Informaþii
suplimentare la tel.0251/533.118.

SC Vulpanul SRL anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii soli-
citãrii de obþinere a autorizaþiei de
mediu privind activitatea Spãlãtorie
auto, ce se desfãºoarã în Craiova,
str. Brestei, nr. 561A. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, str.Petru Rareº, nr.1,
zilnic între orele 09.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj pânã la data de
29.06.2017 (15 zile calendaristice de
la data apariþiei anunþului în presã).

Anunþul tãu!
SC Eurogenetic SRL anunþã

elaborarea primei versiuni a pla-
nului Elaborare PUZ-PUD ºi obþi-
nere avize pentru construire sta-
þie distribuþie carburanþi auto ºi
amplasare totem, Craiova, str. Ale-
ea 4 ªimnic, nr. 12, ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþi-
nerea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova,
Dolj ºi sediul titularului din locali-
tatea Pieleºti, str. Calea Bucureºti,
nr. 135, jud. Dolj. Comentariile ºi
sugestiile se vor transmite în scris
la sediul APM Dolj în termen
de 15 zile calendaristice de la
prezentul anunþ.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii a
70 ani Dalia fiicã, Ann
norã, Ioel nepot, Fabri-
zio nepot, Costel cum-
nat ureazã dragului lor
SÂRBU GABRIEL –
multã sãnãtate, viaþã
lungã, bucurii ºi „La
Mulþi Ani!”.

OFERTE DE SERVICIU
Spãlãtorie auto, angajez
personal. Salariu 1.100
RON, carte de muncã,
duminica liber. Relaþii te-
lefon: 0762/652.556.
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.
S.C. ANGAJEAZÃ ECO-
NOMISTÃ  evidenþã pri-
marã. C.V. ra.trade.con-
struct@gmail.com sau la
fax: 0251/599.915.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

Doamnã serioasã fac
menaj ºi îngrijesc bãtrâni.
Telefon: 0764/171.101.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Craiova - vând aparta-
ment 4 camere parter,
zonã ultracentralã, exclus
agenþii. Telefon: 0723/
868.991.

CASE
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdi-
nã cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în curte
ºi posibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate
utilitãþile, teren 1023 mp.
Telefon: 0766/242.092
sau 0749/129.000.
Vând  casã Preajba. Te-
lefon: 0755/ 300.762.

Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada principa-
lã  3 corpuri a câte 2
camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, ca-
nalizare 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 uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fiind
zonã metropolitanã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând teren intravilan Pia-
þa Chiriac 418 mp 250
E/mp negociabl ºi semi-
casã. Telefon: 0723/
013.004
Vând teren arabil 2.500
ha Nord 233, Spate
Metro. Telefon: 0251/
548.870.
Vând teren intravilan
Câcea 6030 mp, deschi-
dere 30 m la asfalt, utili-
tãþi, cadastru. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0767/
263.391.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând 5000 mp la Gara
Pieleºti lângã Fabrica Q
Fort. Telefon: 0752/
641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Tele-
fon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu de
Jos, utilitãþi - la DJ, ca-
dastru. Telefon: 0744/
563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super în-
treþinutã, toate consuma-
bilele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/ 145.050.
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 pre-
tabil restaurantelor, tele-
vizor color. Telefon:
0351/422.179.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 14 iunie 2017

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

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

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea unei (1)
funcþii publice de execuþie  respectiv:

a)-denumire funcþie publicã – inspector, cls I, grad Superior în cadrul Direc-
þiei Economice, Serviciul Impozite ºi taxe locale;

b)-condiþii de desfãºurare a concursului :
-proba scrisã la sediul instituþiei – str.T.Vladimirescu, nr.24, în data de

17.07.2017, ora 10.30.
-interviul se va susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la susþinerea probei

scrise.
c)-termen de depunere a dosarelor – 20 zile de la publicare la sediul primã-

riei, str.T.Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane. Selecþia dosarelor - 5
zile de la expirarea termenelor de depunere a dosarelor.

d)-condiþii de participare la concurs:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv stu-

dii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
în specialitatea ªtiinþe economice

-diplomã/certificat absolvent de cursuri operare calculator
-vechime minimã de 9 ani în specialitatea studiilor necesare pentru ocupa-

rea funcþiei publice
-sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art.54 din Legea nr.188/

1999 (r2)
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare ºi va

cuprinde documentele doveditoare cã sunt îndeplinite condiþiile generale ºi
specifice funcþiei publice pentru care se organizeazã concursul ºi documentele
prevãzute de art.49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind or-
ganizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici. Relaþii suplimentare la
tel 0251231424 int 107.

VIN de buturugã, 2 bu-
toaie salcâm, aparat su-
durã. Telefon: 0749/
012.505.
Vând convenabil un au-
tomatizor APOLLO 3WF
- 2,6 nou - nefolosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând bicicletã pliabilã.
Telefon: 0723/055.342.
Vând douãsprezece (12)
taburele din pal melami-
nat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în sta-
re bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu raf-
turi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând 40 de familii de al-
bine (stupi puternici). Te-
lefon: 0763/156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou - 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând þuicã, podea Da-
cia 1310, maºinã de cu-
sut PAFF. Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.

Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epila-
tor HOMEDICS ELOS
LASER epilare definiti-
vã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama
de udat grãdina, 4 bare
cornier de 70cm lungi de
2,80m. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumula-
tori 200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator
12 ºi 24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci, ghete
militare noi, frigider. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiu-
vele duble în 2 canate,
toc aerisire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã niche-
latã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12V pickup Tesla cu boxe
ºi dozã de rezervã nouã,
discuri cu muzicã. Telefon:
0251/427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii 2-6
ani, expresor cafea – 80
lei,cadru bicicletã 30 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut pâi-
ne electric Alasca – 70 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând triploc, arbore mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
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.
Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã, as-
pirator, masã, saltea copil.
Telefon: 0770/298.240.

Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

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

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

PIERDERI
Pierdut legitimaþie stu-
dent pe numele SMEU
ROXANA ANDREEA.
Se declarã nulã.
Pierdut mapã cu docu-
mente (cotoare duplicat
chitanþiere, împuterniciri
avocaþionale, contracte
de asistenþã juridicã,
ºtampilã aparþinând Ca-
binet individual avocat
Tulitu Robert Marian. Se
declarã nule.
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Dupã l-au prezentat pe noul an-
trenor, italianul Devis Mangia, ol-
tenii s-au reunit pentru a pregãti
noul sezon, unul european pentru
Craiova, care revine dupã 17 ani
în competiþiile continentale. Pri-
mul antrenament sub somanda  lui
Mangia s-a desfãºurat la canto-
namentul din Lunca Jiului, tradi-
þionala bazã de pregãtire a ªtiin-
þei, nefolositã în ultimii ani. Aceas-
ta este în refacere ºi beneficiazã
deocamdatã de douã terenuri de
dimensiuni normale, urmând ca
anul acesta sã fie refãcutã ºi clã-
direa bazei sportive. La prima
ºedinþã tehnicã, Devis Mangia a
avut un staff bogat alãturi, for-
mat din secundul român, Adrian
Iencsi, antrenorul echipei satelit,
Cornel Papurã, antrenorul cu
portarii, Cãtãlin Mulþescu, doi pre-
paratori fizici, un român ºi un ita-
lian, ºi un nutriþionist, tot italian,
urmând ca în cantonamentul din
Austria sã mai ajungã încã un se-
cund din „Cizmã”.

Dupã Bucuricã ºi Dumitraº,
au dispãrut ºi Mingote, Fajic

ºi Jazvic
De la primul antrenament au lip-

sit internaþionalii Ivan, Bãluþã ºi
Screciu, dar ºi portarul Vlad, în-
voit. De asemenea, faþã de sezo-
nul trecut nu au mai apãrut: Min-
gote, Fajic, Jazvic, Bucuricã ºi
Dumitraº, care ºi-au reziliat con-
tractele, dar ºi Manea ºi Mãzãra-
che, care vor fi împrumutaþi la
Juventus Bucureºti. Au venit în
schimb mulþi juniori, de la echipa
a doua sau chiar de la cea de ju-
niori under 17, care a câºtigat re-
cent Liga Elitelor. De asemenea, s-
au întors în Bãnie „împrumutaþii”
Laurenþiu Popescu (Pandurii), Ser-
giu Jurj (Hellas Verona), Cristian
Dicã (Metaloglobus).

Fãrã internaþionalii Ivan, Bãluþã ºi Screciu,
lotul ªtiinþei s-a reunit, a efectuat vizita medicalã,

iar mâine va decola spre Austria, unde va fi
în cantonament pânã pe 7 iulie

Jucãtorii prezenþi la reunirea Universitãþii Craiova:

Portari: Calancea, L. Popescu (revenit de la Pandurii), Dicã (reve-
nit de la Metaloglobus).

Fundaºi: Dimitrov, Popov, Kelic, Barthe, Briceag, Hreniuc, Vlãdoiu
(ultimii 2 de la echipa a doua), Vadasis (de la juniori).

Mijlocaºi: Zlatinski, Mateiu, Gustavo, Bancu, R. Petre, Drãghici,
Bârzan, Enache, Buzan (ultimii 3 de la echipa a doua).

Atacanþi: Burlacu, Al. Popescu (de la echipa a doua), Jurj (revenit
de la Verona), Mihãilã (de la juniori).

Absenþi: Ivan, Bãluþã, Screciu (la loturile naþionale), Vlad (învoit).

Portarul Nicolae Calancea a de-
clarat la revenirea la antrenamen-
te: „A fost o vacanþã frumoasã,
acum am revenit la echipã ºi ne
dorim sã prindem grupele Europa
League. Totul depinde de noi ºi
sper ca în campionat sã facem o
figurã mai frumoasã ca anul tre-
cut. Este perioada în care se pune
baza efortului în cantonament ºi
trebuie sã fim pregãtiþi moral, dar
ºi fizic pentru a duce tot campio-
natul. Sper sã avem cât mai multe
meciuri în picioare ºi sã luãm ma-
ximul de puncte în fiecare meci din
campionat. Nu trebuie sã ne uitãm
cu cine jucãm în Europa League,
ci trebuie sã ne vedem de munca
noastrã în cantonament. Personal
mi-aº dori o echipã mai tare, dar
nu depinde de noi asta”.

Popov: “Sunt fericit cã voi
apuca sã joc pe noul stadion”

Dupã ce ºi-a prelungit con-
tractul cu Universitatea, fundaºul
Apostol Popov a declarat cã este
fericit cã va continua în Bãnie, atât
pentru cã va evolua în Europa Lea-
gue, dar ºi pentru cã are ocazia sã
joace pe noua arenã. „Eu sunt fe-
ricit când suporterii sunt fericiþi ºi
am dat totul pe teren. Vrem sã
câºtigãm toate meciurile ºi vrem
sã facem mai multe din sezonul
viitor ºi sã câºtigãm un trofeu. În-
vãþ românã, dar vorbesc foarte
puþin. Vor fi trei sãptãmâni de can-
tonament, dar trebuie sã ne pregã-
tim cel mai bine. Nu conteazã cu
cine vom juca în Europa League,
important este sã mergem în gru-
pele competiþiei. Noi vom da totul
pe teren. Sunt de asemenea fericit
cã voi putea juca pe stadionul nou”
a spus fundaºul de 34 de ani.

Nicuºor Bancu este optimist
înaintea unui nou sezon, al patru-
lea consecutiv pentru el în tricoul

ªtiinþei: „ Am simþit ºi eu cã am
avut o vacanþã ºi mã bucur. Sper
sã facem treabã bunã cu noul an-
trenor. Anul acesta o luãm de la
zero ºi sperãm sã obþinem un tro-
feu ºi sã ne calificãm în Europa.
Sper sã o þin tot aºa ºi sã nu mai
am parte de accidentãri. Vreau sã
dau totul aici pe teren, sã am evo-
luþii cât mai bune ºi apoi vom mai
vedea. Nici nu m-am uitat peste
adversari, dar dacã ar fi mi-aº dori
sã cãdem cu AC Milan. Noi sun-
tem profesioniºti ºi vom da totul
pe teren pentru a câºtiga. Deocam-
datã e foarte bine cu domnul Man-
gia, este un om de treabã ºi spe-
rãm sã avem succese împreunã.
Nu ne gândim ce antrenamente vor
fi, toatã lumea se aºteaptã la ce e
mai greu, dar acolo vom acumula
tot ce trebuie pentru ca în cam-
pionat sã ne facem jocul. E bine
cã avem adversari puternici în
cantonament.”

Tânãrul Sergiu Jurj, revenit
dupã împrumutul la Verona, unde

nu a avut un an prolific, fiind ºi
accidentat, a spus cã îºi doreºte
sã rãmânã în Bãnie: „Sunt bucu-
ros cã m-am întors în Craiova ºi
sper sã-l impresionez pe noul an-
trenor. Personal mi-aº dori sã rã-
mân în Bãnie, deoarece la Verona
e greu sã faci pasul la seniori ºi e
important sã mã pregãtesc bine în
cantonament. Vreau sã profit de
fiecare ºansã care mi se oferã.
Sunt bine acum dupã accidentare,
am avut norocul cã am dat peste
medici buni acolo, iar dupã douã
luni am început deja sã joc”.

Alb-albaºtrii se întâlnesc
din nou cu Zenit

Ieri dimineaþã, alb-albaºtrii au
efectua vizita medicalã, la Policli-
nica pentru Sportivi. Au fost pre-
zenþi 22 de jucãtori, faþã de primul

antrenament lipsind juniorii Mihãi-
lã ºi Vadasis.Astãzi, oltenii pleacã
în Bucureºti, de unde mâine vor
decola spre cantonamentul din
Austria, în zona Tirolului. Interna-
þionalii Bãluþã, Ivan ºi Screciu se
vor alãtura lotului sãptãmâna vii-
toare. În Austria, alb-albaºtrii vor
disputa ºi câteva meciuri amicale,
cu adversari precum: Zenit, Dina-
mo Kiev, Ludogoreþ sau Dinamo
Zagreb. Primul meci de verificare
este  vineri, pe data de 23 iunie, cu
ruºii de la Zenit, pe care Universi-
tatea i-a întâlnit ºi anul trecut, când
erau antrenaþi de Mircea Lucescu.
Atunci, oltenii s-au impus cu 2-0,
goluri: Mãzãrache ºi . Zenit n-a
avut un sezon deosebit, terminând
campionatul pe locul 3, aºa cã
Mircea Lucescu a fost înlocuit cu
Roberto Mancini.
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