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- Una e sã fi urmat ºi
alta este, Popescule, sã fi
urmãrit. actualitate / 7
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ªi la urma urmei ce anume
mai era de demonstrat? Ce
anume nu ºtiam cu toþii încât
ne pregãtim, ca la cine ºtie ce
premierã absolutã, searã de
searã, în faþa sticlelor trans-
lucide ale televizoarelor, spre
a urmãri, cu un interes de tot
absurdul niºte presupuse re-
velaþii sub pojghiþa cãrora zac
fapte ºi nume de un grotesc
oribil ºi pe care le ºtiam cu to-
þii de ani buni? Ce ne mai poa-
te surprinde la o clasã politicã
decretatã, chiar ºi din interi-
or ºi cu atâta frenezie, drept o
adunãturã de indivizi puºi pe
cãpãtuialã...
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Fost premier al României
(17 aprilie 1998 – 13 decembrie
1999) propus de PNÞCD – par-
tid la care deþinea funcþia de
secretar general -, dupã ce fu-
sese vicepreºedinte al Senatu-
lui ºi vicepreºedinte al Comi-
siei senatoriale de buget finan-
þe, universitarul (ASE Bucu-
reºti) Radu Vasile a avut o ie-
ºire din mandat „de poveste”,
pe care o relateazã la o manie-
rã savuroasã, în cartea sa „Cur-
sã pe contrasens” (Ed. Huma-
nitas 2002). Emil Constanti-
nescu, oferta Convenþiei De-
mocratice, ºi o parte din
PNÞCD, grupul Galben-Opriº.
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Craiovenii sunt invitaþi sã îºi în-
ceapã prima zi din acest week-end
fãcând miºcare în Parcul „Nicolae
Romanescu”. Sâmbãtã, se dã startul
în Crosul „Ziua Olimpicã”, organi-
zatorii pregãtind pentru cea de-a tre-
ia ediþie nu mai puþin de ºase curse,
dintre care douã sunt nou introduse
în program. Pe lângã ideea de a re-
spira aer curat în parc, fãcând ºi câ-
teva minute de alergare, extrem de
preþioase pentru sãnãtãtate, partici-
panþii vor fi recompensaþi ºi cu pre-
mii, evenimentul beneficiind de sus-
þinere din partea a multor sponsori.

Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”
va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”

Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”
va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”

Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”
va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”

Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”
va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”

Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”
va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”

Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”
va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”

Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”
va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”

Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”
va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”

Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”
va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”



2 / cuvântul libertãþii joi, 15 iunie 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Crin Antonescu:

Nu particip

la Congresul PNL
Fostul preºedinte al PNL

Crin Antonescu a declarat,
ieri, cã nu va participa la
Congresul PNL de sâmbãtã,
pentru a evita o “parazitare
mediaticã” a evenimentului,
afirmând cã Ludovic Orban
nu trebuie sã fie preºedintele
PNL. “Nu am nici dorinþa,
nici dorul, nici plãcerea — o
spun fãrã niciun fel de
dramatism, o spun absolut
egal, cu toatã prietenia ºi cu
toatã sinceritatea — sã
particip la acest Congres. (…)
O prezenþã a mea la Congres
ar alimenta astfel de lucruri,
ar parazita cel puþin parþial
mediatic un Congres care are
dreptul lui, cu candidaþii lui,
cu oamenii lui. PNL este atât
cât este fãrã mine astãzi ºi aºa
va fi în viitor. (...) Îmi pasã,
doresc ca acest partid sã aibã
ºansele ºi sã le valorifice, îmi
doresc sã-ºi aleagã un condu-
cãtor, dar asta nu înseamnã
cã mi-e dor de el”, a declarat
fostul preºedinte al PNL Crin
Antonescu, la Realitatea TV.
Crin Antonescu a afirmat cã
Ludovic Orban nu trebuie sã
fie preºedintele PNL. “Dom-
nul Orban cred cã nu trebuie
sã fie în acest moment
preºedinte al PNL. Cred cã
acum, în 2017, trebuie
altceva”, a spus Antonescu.
Fostul lider al liberalilor a
afirmat cã îl susþine pe
Cristian Buºoi în cursa pentru
ºefia partidului. “(Cristian
Buºoi-n.r.) este un om cu
foarte multã personalitate, cu
foarte multã ºtiinþã de carte,
care a pendulat foarte intens
între Bruxelles ºi Bucureºti,
într-un mod foarte eficient, a
fost implicat în politica
internã a partidului ºi a fãcut
faþã unor situaþii complica-
te”, a spus Crin Antonescu.
Preºedinþia PNL este disputa-
tã de Ludovic Orban ºi
Cristian.
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MIRCEA CANÞÃR

Fost premier al României (17 aprilie 1998 –
13 decembrie 1999) propus de PNÞCD – par-
tid la care deþinea funcþia de secretar general -
, dupã ce fusese vicepreºedinte al Senatului ºi
vicepreºedinte al Comisiei senatoriale de buget
finanþe, universitarul (ASE Bucureºti) Radu
Vasile a avut o ieºire din mandat „de poveste”,
pe care o relateazã la o manierã savuroasã, în
cartea sa „Cursã pe contrasens” (Ed. Humani-
tas 2002). Emil Constantinescu, oferta Con-
venþiei Democratice, ºi o parte din PNÞCD,
grupul Galben-Opriº, aveau de rezolvat în 1999
o problemã personalã cu Radu Vasile, în gene-
ral un premier volubil, dar lipsit completamen-
te de dibãcie politicã. Pentru a-ºi atinge þelul,
„echipa anti-Vasile” a recurs la o cascadã de
lovituri antidemocratice, (presiuni imense de
culise, decizii ºi afirmaþii care se contraziceau
de la o orã la alta, trocuri politice), într-un dis-
preþ total pentru opinia publicã. Totul culmi-
nând cu depunerea demisiei de cãtre miniºtrii
þãrãniºti ºi liberali, la 13 decembrie 1999, la
Cotroceni ºi nu la Secretariatul General al Gu-
vernului. Gestul acestora se pare cã nu a fost
uitat. Încât, orice prim-ministru poate trãi, de
atunci, sub teroarea miniºtrilor sãi. La rândul
sãu, Radu Vasile, care negociase de unul sin-
gur cu Miron Cosma la Cozia, atunci când de-
mocraþia se mai þinea într-un fir de pãr, iar son-
dajele spuneau cã românilor le-a venit lehamite

de democraþie, nu a gãsit altceva mai bun de
fãcut decât sã invoce o inexistentã acordare a
tranºei a doua de cãtre FMI, ºi o declaraþie
„pro-Vasile” a lui Tony Blair, baricadându-se la
Palatul Victoria. Apelul la Parlament s-a dove-
dit inoperant. În cele din urmã icoanele sale
fãcãtoare de minuni l-au luminat ºi bâlciul s-a
terminat. Fiindcã a fost un bâlci, în toatã regu-
la, de þinut minte. Surprinzãtoare a fost unani-
mitatea cu care Emil Constantinescu ºi grupul
potenþat de tandemul Galben-Opriº vroiau sã-l
înlãture. Un infarct l-a trimis în spital, pe Radu
Vasile, dar chiar în acele zile se încerca „spe-
cularea articolului din Constituþie” care vorbea
de indisponibilitatea prim-ministrului. Radu
Vasile povesteºte în cartea sa: „În politicã exis-
tã douã feluri de greºeli: cele din care poþi face
cu duiumul, pentru cã trec fãrã sã lase semne,
ºi cele din care e îndeajuns sã faci una pentru a
fi terminat”. În seara zilei de 13 decembrie Radu
Vasile a ieºit pe postul naþional de televiziune,
pentru a afirma cã „avem de a face cu o lovi-
turã de forþã, neconstituþionalã ºi nedemocra-
ticã, o mãsurã abuzivã fãrã temei legal”. Peste
câteva ore Emil Constantinescu declara la tele-
viziune cã Radu Vasile fusese revocat, din func-
þia de prim-ministru, Alexandru Athanasiu fi-
ind numit interimar. Subtilã miºcarea, numai
cã Radu Vasile nu îºi dãdea demisia. De afarã,
din exterior, semnale erau nefavorabile: decre-

tele preºedintelui nu conveneau, ºi de dorit ar
fi fost totuºi demisia lui Radu Vasile, care cã-
pãtase acum sprijinul opoziþiei. România neve-
rosimilã. A început o târguialã greþoasã, cu Radu
Vasile, care sintetizatã, stipula: anularea decre-
tului de revocare; preºedinþia Senatului în lo-
cul lui Petre Roman; funcþia de secretar gene-
ral al PNÞCD, preluatã între timp de Dudu Io-
nescu; posibilitatea de a candida la preºedinþia
PNÞCD, retrasã de BCCC în momentul în care
refuzase decizia partidului ºi fusese exclus din
partid. Toate acestea erau anunþate de cãtre
Ion Diaconescu la televizor. Eram în data de
14 decembrie 1999. Abia pe 17 decembrie
Radu Vasile îºi va da demisia, înmânatã lui
Petricã Peiu, spre a fi dusã la Cotroceni. Pe
27 decembrie 1999 BCCC al PNÞCD îl ex-
cludea din partid, dupã ce îl repusese în drep-
turi, fiindcã venea Romano Prodi, preºedin-
tele Comisiei Europene, în þarã. Toþi mazilito-
rii sãi vor fi mãturaþi cu o loviturã de boome-
rang, ceva mai târziu. Când PNÞCD nu va
mai intra în Parlament. Fireºte, adevãrul nu e
niciodatã pur ºi aproape niciodatã simplu. Ipo-
criþii de astãzi l-au fãcut pe Caþavencu sã parã
un diletant. România nu e doar o þarã, e un
destin, spunea cu amãrãciune, cândva, Octa-
vian Paler. Tot el spunând cã eretici sunt toþi
cei de gândesc altfel decât „noi” (Tratat asu-
pra ereziei secolul XVI).

Liderul PSD Liviu Dragnea a
fost întrebat ieri, înainte de ºedinþa
CExN despre raportul de evaluare
a Cabinetului PSD, dacã Sorin Grin-
deanu mai poate conduce un Gu-
vern PSD în condiþiile în care 60%
din mãsurile din programul de gu-
vernare nu au fost îndeplinite.

“Eu nu am cerut demisia nimã-
nui, nici premierului, nici vreunui
ministru. Este un act de voinþã al
fiecãruia, dar asta spune ceva. O
sã discutãm ºi despre aceste de-
misii în CExN, suntem într-o si-
tuaþie nu foarte confortabilã, dar
în acelaºi timp nici nu putem lãsa
ca lucrurile sã evolueze exact ca
pânã acum. Sã vedem la ce deci-
zie ajungem, este un CEx, chiar
dacã unii colegi, în niºte scrisori
deschise, spun cã aceastã struc-
turã nu este legitimã, este structu-
ra care a generat acest guvern ºi
care are nu numai dreptul de a face
aceastã analizã. Noi avem obliga-
þia de a face aceastã analizã. Aici
nu ne jucãm cã avem noi drepturi
ºi putem sã facem ce vrem. Sun-
tem obligaþi sã facem aceastã ana-
lizã. Nu e vorba numai de 60%
mãsuri neîndeplinte, e ºi un pro-

Evaluarea Cabinetului Grindeanu în ºedinþa CExN
Reuniunea Comitetului Executiv Naþional al PSD s-a

desfãºurat ieri, la Palatul Parlamentului, în prezenþa
premierului Sorin Grindeanu ºi a preºedintelui partidului,
Liviu Dragnea. Principalul punct pe ordinea de zi a fost

raportul de evaluare a Cabinetului Grindeanu, premierul
rãmânând fãrã sprijin politic din partea partidului.

La ºedinþã a participat  primarul general al Capitalei,
Gabriela Firea, precum ºi o serie de miniºtri.

cent serios de mãsuri îndeplinite
parþial pe care nu le putem bifa la
cele îndeplinite. Asta este situaþia,
mie cel puþin nu mi-a fost uºor sã
iau decizia de a discuta public de-
spre aceste lucruri, dar nu e Gu-
vernul nostru, este Guvernul Ro-
mâniei”, a adãugat Dragnea.

Premierul Sorin Grindeanu i-a
anuntat pe liderii PSD ca nu demi-
sioneazã, acesta fiind al patrulea
refuz în ultimele zile. Grindeanu a
fãcut anuntul în ºedinþa Comitetu-
lui Executiv al partidului, dupã ce
liderii partidului i-au reprosat ne-
îndeplinirea mai multor mãsuri din
programul de guvernare.     Grin-
deanu le-a spus colegilor cã vor
sã-i ”dea” guvernul preºedintelui
Klaus Iohannis, dupã ce, în iarnã,
l-au ”trezit” cu OUG 13, premie-
rul apreciind cã în ultimii 20 de ani
nu a avut parte de o campanie mai
agresivã ca cea cu care s-a con-
fruntat în ultima lunã.

În acest moment, singura soluþie
pentru PSD ºi ALDE, care a anunþat
deja ca i-a retras sprijinul politic, sã-
l dea jos pe Grindeanu este o moþiu-
ne de cenzura. PSD ºi ALDE pot
verifica doar în Parlament dacã Grin-

deanu mai beneficiazã sau nu de sus-
þinere politicã. La rândul sãu, pre-
mierul Grindeanu va trebui sã mear-
gã la Cotroceni cu noi propuneri de
miniºtri, dupa ce demisiile anuntate
vor fi inregistrate la secretariatul ge-
neral al Guvernului.

Tãiceanu: ALDE
a retras sprijinul

politic pentru
guvernul Grindeanu

Preºdintele ALDE, Cãin Popes-
cu Tariceanu, a anuntat ieri seara
deciziile partidului în privinþa Gu-
vernului: retragerea sprijinului po-
litic pentru Guvernul Grindeanu.
“Am votat retragerea sprijinului

politic pentru guvernul condus de
premierul Sorin Grindeanu. Cole-
gii mei din executiv sunt cu demi-
siile scrise deja la purtãtor”, a spus
Tariceanu, care a precizat ca mi-
niºtrii ALDE sunt “solidari” cu de-
cizia Biroului Politic Central al par-
tidului pe care îl conduce.

În continuare, a spus Tãriceanu,
“va trebui sã vedem care e soluþia pen-
tru ieºirea din criza politicã care se
contureazã în condiþiile în care pre-
mierul Grindeanu va trebui sã îºi spu-
nã poziþia”. Acesta a susþinut cã, în
condiþiile în care “rezultatul votului din
decembrie a dat o configuraþie în Par-
lament care nu s-a schimbat”, “ace-
eaºi configuraþie politicã urmeazã sã
îºi impunã ºi primul ministru”.
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Crosul „Ziua Olimpicã” ia star-
tul sâmbãtã dimineaþa, în Parcul
„Nicolae Romanescu”, unde sunt
aºteptaþi sã participe craioveni de
toate vârstele, organizatorii pregã-
tind curse care vor fi adresate de

la cei mai mici ºi pânã la seniori.
Organizatorii – Direcþia Judeþeanã
pentru Sport ºi Tineret Dolj, Co-
mitetul Olimpic ºi Sportiv Român
ºi Academia Olimpicã Românã –
filiala Dolj – s-au pregãtit ºi mai
bine de aceastã datã ºi sperã sã-ºi
depãºeascã recordul de partici-
panþi, pe care l-a atins în crosul de
anul trecut care s-a bucurat de pre-
zenþa a 600 de participanþi. ”Avem
experienþa crosului din martie, la
care am avut 600 de participanþi ºi
sperãm sã se înscrie ºi pentru sâm-
bãtã, sã fie o atmosferã cel puþin
la fel de frumoasã. Ca ºi data tre-
cutã, am început înscrierile onli-
ne, dar lãsãm posibilitatea celor
care doresc sã participe sã se în-
scrie ºi sâmbãtã, înainte de startul
curselor. Deocamdatã, sunt în-
scriºi în jur de 220 de participanþi,
dar sunt convinsã cã pânã sâmbã-
tã numãrul acesta va creºte foarte
mult ºi vom atinge, cel puþin, cifra
din martie”, a declarat Alina Iones-
cu, directorul Direcþiei Judeþene
pentru Tineret ºi Sport, la confe-
rinþa de lansare a evenimentului
care, de asemenea, a fost organi-
zatã la intrarea din Parcul Roma-
nescu, de unde se va ºi sa, sâmbã-
tã, startul în curse.

ªase curse, dintre care
una pentru seniori

Craiovenii sunt provocaþi sã
alerge, sâmbãtã, în ºase curse.
Cea mai lungã cursã va fi cea de
6.800 de metri, care presupune
douã ture de parc (de la a doua
intrare în parc ºi pânã în Valea Fetii
ºi înapoi). La aceastã cursã, par-
ticipanþii sunt rugaþi sã vinã îm-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”Parcul „Nicolae Romanescu”
va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”va fi gazda Crosului „Ziua Olimpicã”

Programul Crosului „Ziua Olimpicã”:
Programul Crosului Ziua Olimpicã:
1. Cros 6800 m – înscrieri/validãri între orele 8.30 – 9.20, cursa

ora 9.30,
2. Cursa seniorilor 50+ - 1400 m – înscrieri/validãri înbtre orele

8.30 – 10.00, cursa ora 10.20,
3. Cursa Fun – 1400 fete – înscrieri/validãri între orele 9.30 –

10.35, cursa ora 10.54,
4. Cursa FUN bãieþi - înscrieri/validãri între orele 9.30 – 10.55,

cursa ora 11.05,
5. Cursa Family (pãrinþi – copii 0-6 ani) – 400 m - înscrieri/

validãri între orele 10.00 – 11.15, cursa ora 11.25,
6. ªtafeta Familiilor – bunici, pãrinþi, copii (1400 m) - înscrieri/

validãri între orele 10.00 – 11.15, cursa ora 11.35,
7. Premiere – ora 11.50.

Craiovenii sunt invitaþi sã îºi înceapã prima
zi din acest week-end fãcând miºcare în Parcul
„Nicolae Romanescu”. Sâmbãtã, se dã startul
în Crosul „Ziua Olimpicã”, organizatorii pre-
gãtind pentru cea de-a treia ediþie nu mai puþin
de ºase curse, dintre care douã sunt nou intro-

duse în program. Pe lângã ideea de a respira
aer curat în parc, fãcând ºi câteva minute de
alergare, extrem de preþioase pentru sãnãtã-
tate, participanþii vor fi recompensaþi ºi cu pre-
mii, evenimentul beneficiind de susþinere din
partea a multor sponsori.

brãcaþi în tricouri având urmãtoa-
rele culori: cei cu vârsta sub 25
de ani – culoarea roºie, cei cu
vârsta între 26 ani ºi 35 ani – cu-
loarea galben iar cei cu vârsta pes-
te 36 de ani – culoarea albastrã.

Organizatorii au pãstrat ºi cursa
”FUN”, cu douã start-uri pentru
fete ºi pentru bãieþi, precum ºi
cursa „Family” – în care, pe o dis-

tanþã micã de 400 de metri, pã-
rinþii vor alerga împreunã cu co-
pii pânã la vârsta de 6 ani. ”Cursa
Seniori este o premierã pentru
acest cros ºi am avut solicitãri în
acest sens. Deocamdatã, online s-
au înscris puþine persoane, dar
când vom da startul sperãm sã
vinã alãturi de noi  fiindcã sunt
foarte mulþi seniori care aleargã”,
a mai spus Alina Ionescu.

Ca o noutate, organizatorii au
introdus ºi cursa Family-ºtafetã,
pentru copii mai mari de 7 ani,
care vor alerga împreunã cu pã-
rinþii lor. Pãrintele va alerga pe
prima parte a distanþei (800 me-
tri), apoi copilul va prelua ºtafeta
ºi va încheia cursa, strãbãtând
restul de 600 de metri. ”Rugãmin-
tea pe care am avut faþã de cei

care vor participa la aceastã cur-
sã este ca obiectul ºtafetei sã fie
o jucãrie pe care noi o vom dona,
ulterior, copiilor aflaþi în plasa-
ment. Este prima datã când orga-
nizãm aceastã cursã, dar sperãm
sã se bucure de succes ºi sã fa-
cem o sãrbãtoare din miºcare”.

Premiile se vor acorda astfel:
pentru cursa mare se vor premia
primele trei locuri, dar la celelalte
curse, premiile se vor acorda în
urma unei tombole, ideea fiind sã
se încurajeze participarea la ast-
fel de evenimente.
Oameni ai sportului, alãturi de

craiovenii participanþi
Crosul este susþinut ºi de par-

teneri tradiþionali din lumea spor-
tului, Facultatea de Educaþie ºi
Sport din Craiova ºi Asociaþia Ju-
deþeanã de Atletism. ”Ca de fie-
care datã, rãspundem prezent cu
drag la toate acþiunile organizate
de direcþia pentru sport ºi tineret.
Sutem alãturi de mai mulþi ani ºi
am prins automat mai multe cro-
suri pânã acum, toate au avut un
succes dupã desfãºurare, ºi mã

refer în special la cel din primã-
varã unde studenþii noºtri au par-
ticipat cu drag. Vor veni, cu sigu-
ranþã, în numãr mare ºi de aceas-
tã datã. Va fi un spaþiu special
amenajat ºi acolo copiii participan-
þilor la cros, pânã le va veni rân-
dul la cursele lor, se vor juca cu
voluntarii noºtri care vor fi acolo
ca sã aibã grijã de ei. Chiar dacã
practicã sau nu sport, ar fi ideal
sã vinã tot mai mulþi craioveni sã
se alãture acestui eveniment”, a
declarat Aurora Ungureanu, pro-
fesor în cadrul Facultãþii de Edu-
caþie Fizicã ºi Sport Craiova.

Competiþia are alãturi oameni
dedicaþi sportului, cu performan-
þe la activ, care  vor fi prezenþi
alãturi de craioveni la cros. Unul
dintre aceºtia este antrenorul de

atletism, Cristiana Cojocaru. ”Noi
cei din lumea sportului ne propu-
nem prin aceste manifestãri sã
aducem cât mai aproape de sport
cetãþenii craiovei. Invit ca sâm-
bãtã pe toþi, sã vinã cu mic, cu
mare, la aceste manifestãri din
care fiecare va avea de câºtigat.
Nu mã gândesc cã o sã ajungã mari
sportivi de performanþã, dar idee
de miºcare, dragostea pentru miº-
care te face mai sãnãtos. Acesta
este motivul pentru care fiecare
dintre noi trebuie sã vinã ºi sã facã
miºcare. Cred cã acesta este, în
principal, scopul acestei manifes-
tãri”, a mãrturisit aceasta.

Primãria Craiova susþine
acest proiect

Sorin Manda, administratorul
municipiului ºi preºedintele Asocia-
þiei Judeþene de Atletism, parteneri

în proiect, a spus cã evenimentul
sportiv de sâmbãtã va fi o reuºitã
frumoasã ºi datoritã locaþiei sale,
Parcul „Nicolae Romanescu”. ”Au
fost mai multe variante de organi-
zare a acestui cros ºi, pânã la urmã,
s-a decis aceastã locaþie în Parcul
Romanescu, care trebuie sã devi-
nã un centru de atracþie atât pen-
tru sport, cât ºi pentru alte eveni-
mente. Important este ca mesajul
organizãrii acestui cros sã ajungã
la oameni ºi sã fie cât mai mulþi
participanþi la acest eveniment.
Sperãm ca vremea sã fie favorabi-
lã, sã þinã cu noi ºi acest cros, or-
ganizat sub zodia Zilei Olimpice, va
fi un real succes”. Ediþia de anul
trecut a fost prima care s-a orga-
nizat pe aleile din Parcul „Nicolae
Romanescu”, 600 de persoane bu-
curându-se de frumuseþea unei
astfel de competiþii.
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Reamintim cã, procurorii DNA
le-au acuzat pe judecãtoarele Du-
mitriþa Piciarcã, Liliana Bãdescu ºi
Veronica Cârstoiu de la Curtea de
Apel Bucureºti — Secþia I Penalã
cã, la data de 22 februarie 2012,
au admis o o contestaþie în anula-
re depusã de Dinel Nuþu (fost Stai-
cu) faþã de o hotãrâre prin care,
anterior, un alt complet al aceleiaºi
instanþe îl condamnase definitiv la
7 ani de închisoare cu executare.
Cele trei judecãtoare au fost trimi-
se în judecatã de DNA în aprilie
2014, pentru abuz în serviciu, fa-
vorizarea fãptuitorului ºi fals inte-
lectual, aceleiaºi instanþe îl con-

Marþi, 13 iunie a.c., judecãto-
rii de la Tribunalul Dolj au hotã-
rât sã menþinã mãsura arestului
preventiv faþã de fraþii Gabriel ºi
Luigi Teodorescu, de 23, respec-
tiv 20 din Craiova, acuzaþi cã l-
au omorât pe Antoni-Ionuþ Fie-
raru zis „Mârlici”, de 20 de ani,
tot din municipiu: „Menþine mã-
sura arestului preventiv cu pri-
vire la inculpaþii Teodorescu
Luigi ºi Teodorescu Gabriel,
mãsurã dispusã prin încheierea
nr. 305 din data de 07.12.2016
a judecãtorului de drepturi ºi li-
bertãþi din cadrul Tribunalului
Dolj. Cheltuielile judiciare rãmân
în sarcina statului. Cu drept de
contestaþie în termen de 48 ore
de la comunicare. Pronunþatã în

Efective din cadrul Inspec-
toratului de Jandarmi Judeþean
Dolj aflate în timpul executãrii
unei misiuni specifice, ieri dupã-
amiazã, în municipiul Craiova,
s-au sesizat cu privire la faptul
cã o persoanã oferea spre vân-
zare încãlþãminte sport ce pã-
rea a fi contrafãcutã. Astfel, în
jurul orei 15.00, în zona Con-
fecþii din cartierul craiovean 1
Mai, jandarmii au depistat-o pe

ÎCCJ a decis:
Judecãtoarele Judecãtoarele Judecãtoarele Judecãtoarele Judecãtoarele care i-au anulat condamnarea lui Dinel Staicucare i-au anulat condamnarea lui Dinel Staicucare i-au anulat condamnarea lui Dinel Staicucare i-au anulat condamnarea lui Dinel Staicucare i-au anulat condamnarea lui Dinel Staicu
în dosarul fraudãrii BIR fac puºcãrieîn dosarul fraudãrii BIR fac puºcãrieîn dosarul fraudãrii BIR fac puºcãrieîn dosarul fraudãrii BIR fac puºcãrieîn dosarul fraudãrii BIR fac puºcãrie

Judecãtoarele care au anulat condamna-
rea la 7 ani de închisoare a afaceristului cra-
iovean Dinel Staicu în dosarul fraudãrii
Bãncii Internaþionale a Religiilor (BIR),
Liliana Bãdescu ºi Dumitriþa Piciarcã, au

fost condamnate definitiv, ieri, de magistra-
þii de la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
la câte 4 ani ºi 4 luni închisoare cu executare
pentru sãvârºirea infracþiunilor de favori-
zarea fãptuitorului ºi abuz în serviciu.

damnase definitiv la ºapte ani în-
chisoare. „Efectele aceleiaºi ho-
tãrâri judecãtoreºti s-au constituit
într-un ajutor efectiv dat condam-
natului NUÞU (fost STAICU) Di-
nel, cãruia i s-a anulat obligaþia
de a executa pedeapsa definitivã
din dosarul penal nr. 14165/4/
2006, în care acesta fusese con-
damnat pentru complicitate la in-
fracþiunea de abuz în serviciu con-
tra intereselor persoanelor, în for-
mã continuatã. Ca urmare a ad-
miterii contestaþiei în anulare, Di-
nel Staicu a obþinut un avantaj pa-
trimonial, fiind scutit de plata su-
mei de 18.839.684,5 lei, cãtre

Banca Internaþionalã a Religiilor
(prin lichidator judiciar R.V.A.
Insolvency Specialists S.P.R.L.),
cu consecinþa vãtãmãrii interese-
lor legale ale pãrþii civile”, se ara-
tã în comunicatul DNA. Cu prile-
jul admiterii contestaþiei, cele trei
judecãtoare ar fi fãcut mai multe
falsuri prin atestarea unor fapte ºi
împrejurãri necorespunzãtoare
adevãrului.

În luna mai 2016, judecãtoarele
Dumitriþa Piciarcã ºi Liliana Bãdes-
cu au fost achitate de Curtea de
Apel Bucureºti, în timp ce cu pri-
vire la Veronica Cârstoiu, instanþa
a hotãrât sã disjungã cauza, aceasta

fiind condamnatã la cinci ani de
închisoare, în primã instanþã, pen-
tru alte fapte de corupþie care au
legãturã cu Dinel Staicu.

Porocurorii DNA au fãcut apel,
iar ieri, Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (ÎCCJ) a admis apelul
DNA ºi le-a condamnat pe Liliana
Bãdescu ºi Dumitriþa Piciarcã la
câte 4 ani ºi 4 luni de închisoare
cu executare. De asemenea, In-
stanþa supremã a mai decis ca cele

douã sã plãteascã în solidar do-
bânzile legale aferente sumei de
18.838.804 lei, calculate de la
data de 22 februarie 2012 (data
pronunþãrii deciziei nr. 381/2012)
pânã la data de 25 octombrie
2016 (data anulãrii deciziei
nr.381/2012), cãtre partea civila
SC Banca Internaþionalã a Religii-
lor SA prin lichidator judiciar SCP
Tãnasã ºi Asociaþii SPRL. Hotã-
rârea ÎCCJ este definitivã.

Prinsã de jandarmi cu
încãlþãminte contrafãcutã

S. V., de 33 ani, din municipiu,
în timp ce oferea spre comer-
cializare articole de încãlþãminte
sport cu însemnul mãrcilor în-
registrate Nike ºi Puma, fãrã a
deþine certificat de conformita-
te privind produsele purtãtoare
de marcã înregistratã. „Persoa-
nei în cauzã i-au fost întocmite
actele de constatare sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunii de
punerea în circulaþie a unui pro-

dus purtând o marcã identicã
sau similarã cu o marcã înre-
gistratã, faptã prevãzutã ºi pe-
depsitã de Legea 84/1998 pri-
vind mãrcile ºi indicaþiile geo-
grafice, urmând a fi înaintate
organelor competente pentru
soluþionare. Marfa, în valoare
de aproximativ 700 lei, a fost
ridicatã în vederea continuãrii
verificãrilor”, au precizat re-
prezentanþii IJJ Dolj.

„Undã verde” pentru judecarea fraþilor implicaþi în crima din Craioviþa Nouã„Undã verde” pentru judecarea fraþilor implicaþi în crima din Craioviþa Nouã„Undã verde” pentru judecarea fraþilor implicaþi în crima din Craioviþa Nouã„Undã verde” pentru judecarea fraþilor implicaþi în crima din Craioviþa Nouã„Undã verde” pentru judecarea fraþilor implicaþi în crima din Craioviþa Nouã
Fraþii Gabriel ºi Luigi Teodorescu, de 23, respectiv

20 de ani, din Craiova, au fost menþinuþi, marþi, 13 iunie
a.c., în arest preventiv, dupã ce, la sfârºitul lunii trecu-
te, Tribunalul Dolj a dispus începerea procesului celor
doi acuzaþi de omor, lovire ºi alte violenþe ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice, în cazul tânãrului înjunghiat
mortal în cartierul craiovean Craioviþa Nouã. Inculpaþii
au contestat hotãrârea de începere a procesului, ultimul
cuvânt urmând sã-l aibã Curtea de Apel Craiova.

Camera de Consiliu, azi,
13.06.2017”, se aratã în hotãrâ-
rea instanþei. În plus, pe 22 mai
a.c., aceeaºi instanþã a respins ce-
rerile ºi excepþiile formu-
late de cãtre inculpaþii
Teodorescu Gabriel ºi
Teodorescu Luigi, ca ne-
întemeiate ºi a constatat
legalitatea sesizãrii in-
stanþei cu rechizitoriului
Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, prin care
s-a dispus trimiterea în
judecatã, în stare de
arest preventiv, a celor
doi inculpaþi. Fraþii Teo-
dorescu au fãcut conte-
staþie, care se va judeca
la Curtea de Apel Craiova.

Au abandonat victima
în stradã ºi au fugit

Reamintim cã pe 29 martie a.c.
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj i-au trimis în judecatã pe
fraþii Luigi ºi Gabriel Teodores-
cu, pentru crima din noaptea de
5 spre 6 decembrie 2016, din
Craioviþa Nouã, în sarcina fiecã-
ruia fiind reþinutã infracþiunea de
omor, la care se adaugã lovire ºi
alte violenþe ºi tulburarea ordinii

ºi liniºtii publice, victima fiind
Antoni-Ionuþ Fieraru zis „Mâr-
lici”, în vârstã de 20 de ani. Dis-
cuþiile între tineri au ponit de la
relaþiile fiecãruia cu o fatã „Bian-
ca”. Pe 5 decembrie 2016, sea-
ra, Fieraru l-a sunat pe Luigi Te-
odorescu pentru a-i reproºa ati-
tudinea sa faþã de „Bianca”, iar
discuþiile au degenerat, cei doi
ajungând la injurii, spun anche-
tatorii. În acest context, victima
a insistat sã se întâlneascã cu
Luigi pentru a tranºa acest dife-
rend. Fiecare ºi-a luat „întãriri”,

mai mulþi prieteni ºi
rude, cele douã grupuri
ajungând în dreptul Poº-
tei din Craioviþa Nouã cu
mai multe maºini, în ju-
rul orei 1.45 – 2.00.
Dupã ce Gabriel Teodo-
rescu a lovit un tânãr cu
mânerul unui cuþit în
cap, o parte dintre sus-
þinãtori au fugit, conco-
mitent fiind lovit ºi An-
toni Ionuþ Fieraru (cel
mai probabil cu mânerul
de la cuþitul de panoplie).
Tânãrul a fugit cãtre bu-

levardul Tineretului, urmãrit în-
deaproape de fraþii Teodorescu,
care l-au prins când a ajuns lângã
gardul despãrþitor dintre benzile de
circulaþie ale bulevardului Tinere-
tului ºi au început sã-l loveascã
simultan, Fieraru apãrându-se cu
braþele. ªi-a pierdut ºi ochelarii,
astfel cã, mai spun anchetato-
rii, „profitând de starea de vul-
nerabilitate ºi imposibilitatea de
ripostã în care se afla acesta, fi-
ind flancat ºi imobilizat de incul-
patul Teodorescu Luigi, inculpa-
tul Teodorescu Gabriel i-a apli-
cat victimei cel puþin douã lovi-
turi cu un al doilea cuþit pe care
îl avea asupra sa (având lama
rabatabilã de aproximativ 18 cm
lungime ºi 3 cm lãþime), dintre
care una în zona cervicalã ante-
rioarã, care i-a secþionat douã ar-
tere sanguine majore, cauzându-i
leziuni traumatice care i-au pro-
dus în scurt timp decesul”. Cei doi
fraþi au abandonat victima în stra-
dã, au plecat în Drãgãºani, jude-
þul Vâlcea, unde locuia o rudã ºi
au ascuns acolo cuþitul folosit la
uciderea lui Fieraru, însã la reve-
nirea în Craiova au fost prinºi.
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Tronsonul I este cuprins între
km 0+000 — km 17+700 ºi va fi
construit între varianta de ocolire

ªeful administraþiei doljene a
aprecita faptul cã acest premiu
este o reuºitã importantã, pen-
tru cã ea reflectã implicarea
echipei de la aceastã unitate de
învãþãmânt special în implemen-
tarea unui numãr semnificativ
de proiecte europene. „Ne bu-
curãm sã putem anunþa cã, în
cursul zilei de mâine, reprezen-
tanþii liceului se vor afla în Bu-
cureºti, la Palatul Parlamentu-
lui, pentru a participa la eveni-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Documentaþia privind proiectarea Drumului ExpresDocumentaþia privind proiectarea Drumului ExpresDocumentaþia privind proiectarea Drumului ExpresDocumentaþia privind proiectarea Drumului ExpresDocumentaþia privind proiectarea Drumului Expres
Craiova – Piteºti a ajuns la ANAPCraiova – Piteºti a ajuns la ANAPCraiova – Piteºti a ajuns la ANAPCraiova – Piteºti a ajuns la ANAPCraiova – Piteºti a ajuns la ANAP

Documentaþia privind proiectarea ºi execuþia primului
tronson al Drumului Expres Craiova - Piteºti a fost înaintatã
marþi cãtre Agenþia Naþionalã pentru Achiziþii Publice
(ANAP) pentru validare, a anunþat Compania Naþionalã de
Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Nord a municipiului Craiova ºi li-
mita judeþului Dolj. Acest prim
tronson va traversa teritoriile ad-

ministrative ale localitãþilor Craio-
va, Gherceºti, Pieleºti ºi Robâneºti.
Valoarea estimatã, fãrã TVA, este
de 479.802.905,88 lei. Drumul
expres Craiova — Piteºti va avea
o lungime de 121,185 kilometri ºi
va permite deplasarea cu o vitezã
de 130 km/h, similarã celei aferen-
te unei autostrãzi. Acest drum ex-
pres va avea totodatã un profil de
4 benzi de circulaþie ºi va benefi-
cia de toate elementele de siguran-
þã specifice unei autostrãzi.
Se eliminã traficul de tranzit din
zonele urbane

“Principalul element care va
face diferenþa între acest drum
expres ºi o autostradã este bandã
de urgenþã, care în cazul drumului
expres este de 1,5 metri. Acest
drum va asigura o conexiune co-
respunzãtoare a zonei de Sud —
Vest a României la Coridorul IV Pan
European ºi va ajuta la corelarea

cu proiectele de mare infrastruc-
tura deja demarate la nivelul Cori-
doarelor IV ºi IX Pan Europene.
Construcþia acestui drum expres
este importantã inclusiv prin fap-
tul cã elimina traficul de tranzit din
zonele urbane, faciliteazã mobili-
tatea forþei de munca ºi încurajea-
zã dezvoltarea economica a zonei
de Sud — Vest a României”, se
aratã în comunicatul CNAIR.

Compania de drumuri precizea-
zã cã “s-au fãcut toate eforturile
pentru ca acest proiect sã benefi-
cieze de finanþare nerambursabilã
în actualul exerciþiu financiar”, dar
în vederea scurtãrii timpului de
execuþie ºi pentru punerea în cir-
culaþie a acestui drum expres cu
aproximativ 3 ani mai devreme,
compania a decis, printre altele, sã
utilizeze resursele existente.

Liceul Tehnologic Special „Beethoven“
a obþinut titlul de „ªcoalã Europeanã“
Liceul Tehnologic Special „Beethoven“

din Craiova, una dintre unitãþile de învã-
þãmânt aflate sub autoritatea Consiliului
Judeþean (CJ) Dolj, a obþinut titlul de
„ªcoalã Europeanã“, reuºita fiind saluta-

tã de cãtre preºedintele CJ, Ion Prioteasa,
potrivit cãruia acest succes reprezintã o
recunoaºtere a unui act managerial perfor-
mant ºi a implicãrii în derularea proiecte-
lor cu finanþare din surse comunitare.

mentul în cadrul cãruia le va fi
înmânat certificatul care atestã
faptul cã se numãrã printre câº-
tigãtorii ediþiei din acest an a
competiþiei «ªcoalã Europea-
nã». Este o reuºitã importantã,
pentru cã ea reflectã implicarea
echipei de la aceastã unitate de
învãþãmânt special în implemen-
tarea unui numãr semnificativ
de proiecte europene. Meritele
sunt însã cu atât mai mari cu
cât obþinerea titlului este deci-

sã  în  urma unui
concurs organizat
de cãtre Ministerul
Educaþiei Naþiona-
le, concurs la care
participã grãdini-
þe, ºcoli, licee ºi
colegii din toatã
þara ºi  în cadrul
cãruia sunt  eva-
luate atent calita-
tea actului mana-
gerial ºi efectele
pozit ive pe care
derularea acestor
demersuri le are
în activitatea edu-
caþionalã”, a subli-
niat Ion Prioteasa.

„Rãmânem
complet implicaþi

în susþinerea
educaþiei”

Este un succes
notabil ºi pentru cã, în aceastã
competiþie, Liceul Tehnologic
Special «Beethoven» s-a impus
în faþa unor instituþii reputate,
din mari municipii, precum Cluj,
Sibiu, Braºov, dar ºi din capi-
talã. „Doresc sã adresez since-
re felicitãri conducerii, cadre-
lor didactice ºi elevilor de la
Liceul «Beethoven», pentru cã
acest titlu reprezintã o recu-
noaºtere meritatã a eforturilor
pe care le-au fãcut, ºi sã îndrept

aceleaºi gânduri de apreciere ºi
cãtre celelalte ºase unitãþi de în-
vãþãmânt din judeþul nostru
care, la rândul lor, fac parte din-
tre câºtigãtorii ediþiei 2017. În
acelaºi timp, vreau sã mai evi-
denþiez faptul cã noi, Consiliul
Judeþean Dolj, rãmânem com-
plet implicaþi în susþinerea edu-
caþiei ºi, în mod deosebit, a în-
vãþãmântului special, prin fon-
durile alocate anual pentru asi-
gurarea unor dotãri moderne la
unitãþile noastre din domeniu,
dar ºi prin investiþii menite sã
creeze condiþii cu adevãrat eu-
ropene pentru actul educaþional.
De altfel, unul dintre proiectele
pe care le pregãtim pentru ob-
þinerea finanþãrii nerambursabile
urmãreºte tocmai reabilitarea ºi
creºterea eficienþei energetice la
clãdirile în care îºi desfãºoarã
activitatea Liceul Tehnologic
Special «Beethoven» ºi Centrul
Judeþean de Resurse ºi Asistenþã
Educaþionalã“, a precizat preºe-
dintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

Veºtile bune nu se opresc aici...
La rândul sãu, directorul Li-

ceului Tehnologic Special «Be-
ethoven», prof. Maria Nãstãºel,
a declarat cã la începutul lunii
iunie au mai fost aprobate alte
douã proiecte. „În urma efor-
turilor susþinute atât de cãtre
elevi, cât ºi de cãtre cadrele di-
dactice, la nivelul unitãþii noas-
tre s-au derulat, în ultimii cinci
ani, zece proiecte europene. Ca
semn de recunoaºtere pentru
eforturile semnificative de inte-
grare a învãþãmântului româ-
nesc în spaþiul european al edu-
caþiei, liceul a obþinut certifica-
tul «ªcoalã Europeanã – ediþia
2017».   Veºti le  bune nu se
opresc aici, deoarece la înce-
putul acestei luni ne-au fost
aprobate alte douã proiecte, care
se vor derula în anul ºcolar
2017-2018, valoarea totalã a
granturilor prevãzute fiind de
aproape 150.000 de lei...“, a
precizat prof. Maria Nãstãºel.
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Campania de recoltare a orzului
ºi orzoaicei a început de ieri ºi în
Dolj. Chestionatã marþi,
13.06.2017, în jurul orei 17.00, de
însuºi ministrul Petre Daea, con-
ducerea Direcþiei pentru Agricul-
turã Dolj a raportat cã, în sudul
Doljului, în lanurile de orz au în-
ceput sã intre combinele.

Cele mai mari recolte
vin de aici

Cum ne-a obiºnuit de atâta vre-
me încoace, ºi de aceastã datã so-
cietãþile lui Mihai Anghel, cel mai
mare exportator român din agro-
business, au dat tonul. Dar, mai
ales, au dat randamentele cele mai
mari. Pe cele 300 de hectare deja
recoltate, Oltyre a obþinut o pro-
ducþie medie la hectar de 8.000 de
kg. Agrozind Bãileºti a treierat pânã
ieri searã 100 de ha ºi a obþinut o
producþie medie de 7.000 kg/ha.
La polul opus se aflã suprafeþele

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

De ieri a început campania agricolã de
recoltare a orzului. Vremea favorabilã,
ploile din ultimele sãptãmâni, cãldura
recentã, toate acestea au concurat la obþi-
nerea unor producþii spectaculoase la orz.
În top se aflã Oltyre Segarcea, cu peste
8.000 de kg/ha. Aici, desigur, vorbim de
calitatea materialului semincer, de înalta

tehnologie folositã ºi de expertiza specia-
liºtilor care lucreaza la Oltyre. Sã mai
amintim cã, din cele peste 20.000 de hec-
tare cu orz ce vor fi recoltate în aceste zile,
5.000 de hectare aparþin societãþilor Cer-
vina ºi Oltyre. Alte 5.000 ha cultivate tot
cu orz sunt împãrþite la zeci de asociaþii
agricolele de pe tot cuprinsul Doljului.

cultivate cu orz pe terenuri nisi-
poase, cum este cazul celor din
comuna Daneþi. Aici, Concorde
Daneþi abia a reuºit de pe 80 de
hectare recoltate sã ajungã la
2.500 kg/ha.

Sã mai amintim cã, dupã a a
solicitat telefonic, prin centrala
ministerului de resort, datele exacte
despre situaþia din Dolj, ministrul
Daea a þinut sã fie prezent ºi sã
vadã personal primele brazde re-
coltate în judeþul Teleorman, fiind
alãturi de un fermier care a dat star-
tul campaniei de recoltat, în co-
muna Islaz pentru a vedea perso-
nal starea culturilor la acest mo-
ment.

Marele producãtor segãrcean
ridicã iar economia

Din datele pe care ni le-a pus la
dispoziþie conducerea Direcþia pen-
tru Agriculturã a judeþului Dolj,
orzul cultivat în regim de gospo-

dãrie a populaþiei a fãcut o surpri-
zã plãcutã în aceste zile. Astfel, în
comuna Giurgiþa, cele 100 ha re-
coltate cu orz au dat o producþie
medie de 6.300 kg/ha. În comuna
Galicea Mare, de aceastã datã o
societate agricolã a scos o produc-
þie de 3.430 kg/ha. Unicover Ce-
rãt, de pe 20 hectare treierate a
obþinut 4.500 kg/ha, iar Agrifarm
de pe 180 ha a reuºit sã ajungã la
5.500 kg/ha.

„Avem în program 20.104 ha
cultivate cu orz care trebuie recol-
tate. Din acest total, 9.961 hecta-
re aparþin gospodãriilor populaþiei
ºi restul de 10.000 de hectare este
al societãþilor agricole. Dar ºi aici
mai trebuie precizat cã, douã mari
societãþi Oltyre ºi Cervina au de
recoltat 5.000 de hectare cultivate
cu orz, ceea ce reprezintã jumãta-
te din totalul deþinut pe aceastã
culturã de societãþile de profil”, ne-
a precizat ing. Liliana Sãvulea,
director executiv al Direcþiei pen-
tru Agriculturã a judeþului Dolj.

Dupã cum se aratã ºi într-un
comunicat al MADR, Doljul este
pe locul doi la suprafaþa cultivatã
cu orz: „Facem precizarea cã su-
prafaþa înfiinþatã cu orz în judeþul
Teleorman este de 23.390 hecta-
re, iar cea cultivatã cu orzoaicã este
de 2.607 ha. În judeþul Olt au fost
cultivate cu orz 16.000 ha, iar în
judeþul Dolj 20.104 ha”.

O campanie agricolã
promiþãtoare

Recoltãrile de varã vor începe
în câteva sãptãmâni ºi la alte cul-
turi. Cu grâu sunt programate a fi

recoltate circa 157.131 de hecta-
re. Cu secarã sunt cultivate 1.184
ha. Triticalele au fost însãmânþate
pe 6.935 ha. Cea mai micã supra-
faþã cultivatã, aºa cum o aratã da-
tele livrate de DA Dolj este la ovãz,
doar 1.500 ha. Pe locul secund,
ca pondere, cultura de rapiþã pen-
tru ulei va fi ºi ea gata de recoltare
de pe cele 29.507 hectare. Arãtu-
rile de varã pentru 228.966 ha sunt
ºi acestea programate.

Prestaþia ministrului Agricultu-
rii, Petre Daea, în pofida unor ie-
ºiri verbale care au tot þinut aten-
þia unei pãrþi a presei ce nu a fã-
cut eforturile de a merge în pro-
funzime, pare sã fie una onorabi-
lã. În fond, cu toate forþãrile ºi
inadvertenþele apãrute, România a
reuºit sã-ºi înscrie fermierii în
schema unicã de platã pentru
Campania agricolã 2017. Progra-
mul guvernamental al tomatelor
cultivate în spaþii protejate a prins
contur evident. Cum-necum, le-
gumicultorii depun, acum, docu-

mentaþia solicitatã de MADR pen-
tru a-ºi primi subvenþiile. Mai nou,
ministrul Daea a dat o nouã sar-
cinã direcþiilor agricole judeþene,
printre care ºi cea din Dolj: con-
vingerea cât mai multor Organi-
zaþii ale Utilizatorilor de Apã pen-
tru Irigaþii (OUAI) sã se uneascã
ºi sã contracteze cu sistemele de
irigaþii din Dolj. Zilele viitoare, con-
ducerea Direcþiei pentru Agricul-
turã Dolj ºi reprezentanþi ai ANIF
se vor deplasa la Calafat pentru a
discuta cu producãtorii agricoli ºi
a le prezenta beneficiile folosirii
irigaþiilor pentru propriile culturi.
O misiune deloc uºoarã, mai ales
cã nu puþini dintre fermieri se re-
zumã la a cultiva cu precãdere
grâu ºi a presta servicii agricole,
contracost, prin mijloacele meca-
nizate de care dispun. Amenaja-
rea hidroameliorativã de la Basa-
rabi, municipiul Calafat, în mare
parte reabilitatã, poate deservi o
suprafaþã de 3.989 ha pe segmen-
tul Calafat – Bãileºti.
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GEORGE POPESCU

ªi la urma urmei ce anume mai era de
demonstrat? Ce anume nu ºtiam cu toþii
încât ne pregãtim, ca la cine ºtie ce pre-
mierã absolutã, searã de searã, în faþa sti-
clelor translucide ale televizoarelor, spre
a urmãri, cu un interes de tot absurdul
niºte presupuse revelaþii sub pojghiþa cã-
rora zac fapte ºi nume de un grotesc ori-
bil ºi pe care le ºtiam cu toþii de ani buni?
Ce ne mai poate surprinde la o clasã po-
liticã decretatã, chiar ºi din interior ºi cu
atâta frenezie, drept o adunãturã de indi-
vizi puºi pe cãpãtuialã, repetenþi cultural,
hrãnindu-se din delaþiuni ºi din trãdãri?
În dispreþul celor mai elementare norme
de moralã, tineri ºi bãtrâni, crescuþi în
cercurile interlope ce împânzesc Þara de
la un capãt la altul, ei, politicienii de toate
culorile, pentru care pânã ºi nuanþele ºi-
au pierdut ultima brumã de importanþã,
zburdã voioºi în spaþiul atât de permisiv
al unui capitalism decretat, în programe
ticluite ad hoc, ultima formã a unei religii

seculare al cãrei demiurg este Banul.
Bolnav, cum mã gãsesc, de lehamitita

pe care numai în ultimii ani ai „domniei”
lui Adrian Nãstase o mai trãisem, îmi re-
fuz pe cât îmi mai e îngãduit, acest spec-
tacol jegos intersectat, de la un capãt la
altul, de abominabile dezvãluiri. În ele sunt
aruncaþi, dupã criteriile mai mult ori mai
puþin ascunse ale jocului alternanþei la
Putere, protagoniºti ori simpli figuranþi,
ºefi ori aspiranþi de ºefi de partide, lideri
autolivraþi ca atare ori susþinuþi cu o libi-
dinoasã fervoare de grupul de amici ali-
niaþi exemplar la comandã pânã în ajunul
trãdãrii ce-i va arunca într-o barcã mai
profitabilã.

Vinovaþi? Fãrã îndoialã. Dar ei singuri?
Noi unde-am fost?- iatã o întrebare care,
ocolitã în anii tulburi de dupã decembrie
‘89, capãtã, acum, într-un alt context, o
semnificaþie infinit mai mare. Fiindcã
dacã atunci, ieºirea la luminã ne-a putut
orbi printr-o strãlucire pe care nici n-o

mai visam ºi pentru care nu eram deloc
pregãtiþi, astãzi, la mai bine de un sfert
de veac, indiferenþa complice n-ar trebui
sã ne-o mai permitem.

Hoþia la drumul mare a dus la distru-
gerea unui patrimoniu care nu era, cum
se mai crede încã din prostie, al fostului
dictator, nici al fostului regim, ci al unor
generaþii, pãrinþi ºi bunici, ce ºi-au chel-
tuit energiile ca sã lase ceva în urma lor.
ªi de toate cele construite cu sudoare ºi
sânge, uneori chiar cu preþul unor vieþi,
s-a ales praful ºi pulberea. Unele au sfâr-
ºit în mâinile lungi ºi murdare ale unor
ºmecheri, hingheri cu state mai vechi ori
autopropulsaþi de prin ungherele în care
pândeau prãbuºirea, vânând afaceri în
trocul unor chilipiruri ivite în marea bui-
mãcealã postdecembristã. Cu altele ºi-au
fãcut plinul, pe sume ridicule, tot cu com-
plicitatea aceloraºi ºmecheri, ori al unor
întregi instituþii structurate tot pe criterii
de gaºcã, afaceriºti din afarã, multinaþi-

onali, profitând de o legislaþie adaptatã,
în numele unor false reforme, mereu în
contul înstrãinãrii ºi mai niciodatã în be-
neficiul Þãrii ºi al cetãþenilor ei.

Iar în acea vâltoare a cursei nebune de
cãpãtuialã, toate fãrãdelegile ce se clamea-
zã acum s-au petrecut sub ochii noºtri de-
venindu-le cu toþii complici, prin tãcere ºi,
mai ales, prin neimplicare. Corupþia a de-
venit sistemicã, dar asta înseamnã cã sis-
temul însuºi i-a fost mediul propice. Asis-
tãm ca la un spectacol de tragi-comedie la
dezvãluirile din ultimul timp, setaþi de lar-
ma cãtuºelor ºi foºnetul camerelor de fil-
mat îngrãmãdite la porþile unor palate ale
corifeilor unei noi ºi hrãpãreþe burghezii.

Nimic nu mai era de demonstrat, fiind-
cã totul ne era ºi ne este atât de bine cu-
noscut. Nu era nevoie de jocul pervers al
delaþiunilor ivite din tranºeele insalubre ale
unei armate de profitori distribuiþi în regi-
mente de asalt asupra a ceea ce a mai rã-
mas din avuþia Þãrii în curs de lichidare.

Despre ceea ce nu mai trebuie demonstrat!Despre ceea ce nu mai trebuie demonstrat!Despre ceea ce nu mai trebuie demonstrat!Despre ceea ce nu mai trebuie demonstrat!Despre ceea ce nu mai trebuie demonstrat!

Preselecþia judeþeanã,
deschisã celor cu vârsta
cuprinsã între 16 ºi 35 de ani

Tineri soliºti vocali ºi instru-
mentiºti din Dolj, cu vârsta cu-
prinsã între 16 ºi 35 de ani, s-au
putut înscrie pânã pe data de 9
iunie la preselecþia judeþeanã pen-
tru cea de-a XXIV-a ediþie a Fes-
tivalului-concurs Naþional al In-
terpreþilor Cântecului Popular
Românesc „Maria Tãnase”, eve-
niment organizat de Centrul Ju-
deþean pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale
(C.J.C.P.C.T.) Dolj, cu susþine-
rea Consiliului Judeþean Dolj.

Preselecþia a avut loc la sediul
instituþiei, fiecare dintre cei 11
concurenþi înscriºi trebuind sã
interpreteze douã piese muzica-
le, de preferat inedite, din care
una sã fie doinã sau baladã, iar
alta ritmatã. În componenþa ju-
riului s-au aflat Cristian Pîrlea
– dirijor al Ansamblului Folcloric

ªase concurenþi vor reprezenta Doljul în preselecþia
naþionalã pentru Festivalul „Maria Tãnase”

ªase concurenþi care
sã reprezinte Doljul au
fost declaraþi admiºi în
preselecþia generalã
pentru cea de-a XXIV-a
ediþie a Festivalului-
concurs Naþional al
Interpreþilor Cântecului
Popular Românesc „Ma-
ria Tãnase”, care se va
desfãºura la Craiova în
perioada 13-17 noiem-
brie 2017. Toþi ºase sunt
soliºti vocali ºi au fost
selectaþi de un juriu
local de specialitate din
11 concurenþi înscriºi.
De la 1 iulie, ei urmeazã
sã înceapã pregãtirea
sub îndrumarea profeso-
rilor Maria Rotaru ºi
Eugen Petre Sandu.

„Maria Tãnase”, Eugen Petre
Sandu – conferenþiar universitar
doctor la Departamentul de Mu-
zicã al Facultãþii de Litere din
Craiova, Amelia Etegan – ma-
nagerul C.J.C.P.C.T. Dolj, Ma-
ria Tatiana Rotaru – solist vo-
cal ºi redactor la Radio Oltenia
Craiova, Laura Constantines-
cu – TVR Craiova.

Nici un concurent doljean
în secþiunea Soliºti instrumentiºti!

În urma preselecþiei, au fost
declaraþi admiºi ºase soliºti: Chi-
vu Maria Camelia (Bechet), Din-
cu Ioana (Craiova), Lilea Alexan-
dru Ionuþ (Bãileºti), Mãlãescu
Georgiana Raluca (Iºalniþa) ºi
Vlad Marian Ionuþ (Balº, judeþul
Olt). Toþi ºase sunt soliºti vocali,
ceea ce înseamnã cã, la aceastã a
XXIV-a ediþie a Festivalului „Ma-
ria Tãnase”, Doljul nu va avea nici
un concurent instrumentist. Nu
este însã pentru prima datã: spre
exemplu, au fost douã ediþii con-

secutive, în 2005 ºi 2007, când
judeþul nostru nu a fost reprezen-
tat în aceastã secþiune.

Potrivit regulamentului, concu-
renþii doljeni care au trecut cu
succes de aceastã preselecþie nu
se calificã direct în festival. Ei se
vor prezenta ºi la preselecþia naþi-
onalã din zilele de 13 ºi 14 noiem-
brie, care se va desfãºura la Tea-
trul Naþional „Marin Sorescu”, în
faþa juriului festivalului. „Concu-
renþii respinºi la preselecþia orga-
nizatã de judeþul Dolj nu au drep-
tul sã se prezinte la preselecþia
generalã. Concurenþii doljeni care
nu au participat la preselecþia ju-
deþeanã nu au dreptul sã se pre-
zinte la preselecþia generalã”, se
mai menþioneazã în regulamentul
concursului.

Câºtigãtorul Trofeului
„Maria Tãnase” va pleca acasã
ºi cu 2.000 de euro

Cea de-a XXIV-a ediþie a Fes-
tivalului-concurs Naþional al

Interpreþilor Cântecului Popu-
lar Românesc „Maria Tãnase”
se va desfãºura în perioada 13-
17 noiembrie  2017,  în  sala
mare a Teatrului Naþional „Ma-
rin Sorescu” din Craiova. Con-
cursul este deschis artiºtilor
amatori – soliºti vocali ºi in-
strumentiºti, din þarã ºi strãi-
nãtate, interpreþi ai cântecului
popular românesc, având vâr-
sta între 16 ºi 35 de ani ºi care
nu sunt angajaþi (cu carte de
muncã) ai unui ansamblu artis-
tic profesionist. Soliºtii din
cadrul comunitãþilor româneºti
de dincolo de graniþe vor intra
în concurs fãrã a participa la
preselecþia naþionalã, prezenþa
lor fiind certificatã de forurile
artistice ºi/sau culturale din
zona reprezentatã. Regulamen-
tul privind organizarea festiva-
lului ºi fiºa de înscriere sunt dis-
ponibile pe site-ul C.J.C.P.C.T.
Dolj, www.traditiidoljene.ro.

Concursul se va desfãºura

într-o singurã etapã, eºalonatã
în douã zile de spectacol-con-
curs, urmate de concertul de
galã al laureaþilor, care va avea
loc vineri, 17 noiembrie 2017.
Vor fi acordate Marele Premiu
– Trofeul „Maria Tãnase”, care
valoreazã 2.000 euro brut, Pre-
miile I, II, III la fiecare din sec-
þiunile Soliºti vocali ºi Soliºti in-
strumentiºti, patru premii spe-
ciale (pentru tinereþe; pentru
frumuseþea, autenticitatea ºi ar-
haicitatea costumului tradiþio-
nal ;  un premiu acordat  de
C.J.C.P.C.T. Dolj pentru auten-
ticitate, interpretare ºi þinutã
scenicã; Premiul de Popularitate
nominalizat de public). În afara
concursului propriu-zis ºi a re-
citalurilor oferite de artiºti con-
sacraþi, programul festivalului
va include întâlniri-dezbateri cu
membrii juriului ºi cu alte per-
sonalitãþi, vernisaje de expozi-
þii, lansãri de cãrþi º.a.

MAGDA BRATU
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În primul an, concursul a avut
loc la Colegiul Naþional „Elena
Cuza”, apoi urmând  la ªcoala
Gimnazialã „Mihai Eminescu”.
Este o competiþie anualã, organi-
zatã de cãtre Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj ºi reuneºte elevii din
clasele VI- XII, din Craiova ºi ju-
deþ, pasionaþi de fizica experimen-
talã ºi de tehnicã, în general. În

Astãzi, la Colegiul Naþional „Fra-
þii Buzeºti” din Craiova, va avea loc
premierea elevilor care au partici-
pat la concursuri ºi Olimpiade na-
þionale, ulterioare lunii aprilie 2017.
Au fost copii care au obþinut pre-
mii la competiþii, cum ar fi Tur-
neul Internaþional de Informaticã

„Hai la grãdiniþã!” are ca obiec-
tiv încurajarea ºi susþinerea ºcoli-
lor din zonele defavorizate, în ve-
derea înscrierii la grãdiniþã a tutu-
ror copiilor cu vârsta între 3 – 5
ani, care provin din familii sãrace.
„Proiectul se adreseazã exclusiv co-
munitãþilor defavorizate selectate pe
baza statisticilor disponibile referi-
toare la mãrimea populaþiei preºco-
lare, conform Institutului Naþional
de Statisticã, rata de marginalizare,
conform Atlasului zonelor de mar-

La Muzeul de Artã
Craiova are loc astãzi,
începând cu ora 17.00,
recitalul „La vie est belle”
organizat de Departamen-
tul de Arte al Facultãþii de
Litere a Universitãþii din
Craiova. Evenimentul este
organizat de conf. univ.
dr. Elmira Sebat, coordo-
nator al clasei de Canto
operetã – musical&lied-
oratoriu, ºi prof. asoc.
Ivona Stãnculeasa, care
coordoneazã clasa de
Pian. Recitalul va fi
susþinut de studenþii
Corina Vlada, Andreea
Marinescu, Veronica
Paveloiu, Emilia Rupa,
Jelena Ivaskovic Roberto
Brãdiceanu, Andreea
Stoica, Bogdan Mihuþi,
Alex Buciu, Samuel Guiu.
Vor acompania la pian
Ivona Stãnculeasa ºi
Raluca Voinea.

Copii premiaþi la „Fizicã”Copii premiaþi la „Fizicã”Copii premiaþi la „Fizicã”Copii premiaþi la „Fizicã”Copii premiaþi la „Fizicã”
La sfârºitul sãptãmânii trecute, la Colegiul Naþional

„Carol I” din Craiova, s-a desfãºurat concursul de creati-
vitate „Experimente simple realizate de elevii din învãþã-
mântul gimnazial ºi liceal” la disciplina „Fizicã”, etapa
judeþeanã. Aceastã competiþie þine numai de judeþul Dolj,
se aflã la cea de-a XI-a ediþie, ºi a pornit din iniþiativa unor
profesori inimoºi din învãþãmântul preuniversitar doljean.

acest an, concursul a fost preluat
de Colegiul Naþional „Carol I” din
Craiova. „Au fost prezenþi elevi de
gimnaziu ºi liceu, care, în grupe
de câte doi, au prezentat 46 de lu-
crãri experimentale inedite, reali-
zate cu mijloace proprii. Tinerii au
fost pregãtiþi de profesori specia-
lizaþi ºi au avut ºi sprijinul pãrinþi-
lor. A fost ceva diferit de Olimpia-

da de Fizicã, nu are subiecte obli-
gatorii, dar permite teme din do-
meniu, la alegerea elevilor, dând,
în acest fel, cale liberã imaginaþiei
copiilor”, a precizat prof.dr.  Cris-
tian Angelo Stãiculescu, direc-
tor al Colegiului Naþional „Carol I”
din Craiova.
Peste zece premii, la „Carol I”

Elevii de la „Carol I” s-au evi-
denþiat ºi de aceastã datã, fiind lau-
reaþi ai acestui concurs. „Tinerilor
le-au revenit cinci premii I, trei pre-
mii II, un premiu III ºi trei menþi-
uni, din cele 32 de distincþii acor-
date în total, pe cele ºase grupe de
vârstã ale concurenþilor. Cu douã
sãptãmâni în urmã, aceeaºi elevi au
cãºtigat alte patru premii importan-

te (trei locuri I ºi un loc II) la Sesi-
unea judeþeanã de referate ºi comu-
nicãri ºtiinþifice a elevilor .a „Fizi-
cã”. Adesea, elevii mãrturisesc sã
simt mult mai mult atraºi de astfel
de activitãþi, decât cele tradiþionale.
Asta ºi de faptul cã au mai multe

beneficii, prin care îºi dezvoltã abi-
litãþile de lucru cu calculatorul, în-
vaþã sã facã o documentare eficien-
tã, îºi exerseazã capacitãþile de uti-
lizare a limbilor strãine”, a mai spus
Cristian Stãiculescu.

CRISTI PÃTRU

„Hai la grãdiniþã!”, un proiect pentru copiii
din familii defavorizate

La începutul acestei luni, Asociaþia
„OvidiuRo” a lansat, la nivel naþional, în
parteneriat cu Inspectoratele ªcolare Ju-
deþene, proiectul „Hai la grãdiniþã!”, prin
care oferã 20 de granturi în valoare de
2.500 de euro fiecare pentru acele unitãþi

de învãþãmânt care fac dovada cã au for-
mat cel puþin o grupã nouã de învãþãmânt
preºcolar, cu minimum 15 copii, funcþio-
nalã în anul ºcolar 2017/2018. În judeþul
Dolj sunt, deja, implementate astfel de
proiecte, în comunitãþi defavorizate.

ginalizare, realizat de Banca Mon-
dialã, ºi gradului de cuprindere a co-
piilor defavorizaþi în învãþãmântul
preºcolar, conform datelor centra-
lizate”, precizeazã prof. Ani Drã-
ghici, inspector ºcolar pentru Pro-
iecte Educaþionale, în cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
Judeþul Dolj este unul dintre cele în
care s-a lansat invitaþia de înscriere
în proiect, în care partenerul „Ovi-
diuRo” a implementat Caravana de
recrutare în 2016/2017: Urzicuþa,

Lipovu, Cerãt, Catane, Negoi,
Amãrãºti, Podari. Sunt încurajate
ºi alte comunitãþi sã se înscrie, for-
mularul de aplicare având datã li-
mitã 1 iulie. Banii câºtigaþi de uni-
tãþile selectate vor putea fi fi folo-
siþi pentru accesul la grãdiniþã al
copiilor, de la renovarea sãlilor de
clasã pânã la dotare cu mobilier,
asigurarea transportului ºcolar,
acoperirea salariului unui educator,
pe perioadã determinatã.

CRISTI PÃTRU

„La vie est belle”„La vie est belle”„La vie est belle”„La vie est belle”„La vie est belle” – – – – –
recital la Muzeul de Artã Craiova

Premiere, astãzi, la „Fraþii Buzeºti”Premiere, astãzi, la „Fraþii Buzeºti”Premiere, astãzi, la „Fraþii Buzeºti”Premiere, astãzi, la „Fraþii Buzeºti”Premiere, astãzi, la „Fraþii Buzeºti”
de la Shumen (Bulgaria), Concur-
sul  „Raluca  Ripan ” (Chimie),
„Liviu Tãtar” ºi „Profiz” (ambele
de Fizicã), „Prix de Maupassant de
la jeune nouvelle” (în Franþa, la
Sorbona), de creaþie literarã, etc.
„Avem 54 de copii pe care îi vom
premia, astãzi, la ora 11:00, la noi,

dupã ce au cãºtigat, dupã luna apri-
lie, mai multe premii, la diverse
concursuri. Fundaþia „Fraþii Bu-
zeºti” s-a implicat în aceste pre-
mieri ºi a contribuit la remunera-
rea acestor tineri. Subliniez impli-
carea totalã, alãturi de elevi, a pã-
rinþilor ºi cadrelor didactice. Avem

performanþe ºi la sport, la vo-
lei, atât masculin cât ºi femi-
nin, precum ºi la badminton
(feminin). Dar, nu putem trece
cu vederea prezenþa în califi-
carea în loturile lãrgite naþionale
a celor ºase elevi ai noºtri (bio-
logie, chimie, informaticã),
care, în aceastã lunã, aºteaptã
sã vadã dacã vor merge la
Olimpiadele Internaþionale. Am
convingerea cã apropiatele exa-
mene – Evaluarea Naþionalã ºi
Bacalaureatul – ne vor aduce
rezultate care sã ne pãstreze în
primele trei locuri în þarã, aºa
cum am fost mereu”, a preci-
zat prof. Carmen ªtefãnes-
cu, director al Colegiului Naþi-
onal „Fraþii Buzeºti”.

CRISTI PÃTRU
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La fiecare trei secunde un pa-
cient are nevoie de sânge. Este
o problemã acutã cu care se
confruntã spitalele ºi medicii din
România. Ultimele studii aratã cã
doar douã din o sutã de persoa-
ne obiºnuiesc sã doneze sânge.
Prin urmare, nu de puþine ori
cantitatea colectatã se dovedeº-
te a fi insuficientã comparativ
cu cererea foarte mare înregis-
tratã de unitãþile sanitare.

În Uniunea Europeanã se în-
registreazã anual peste 20 de mi-
lioane de donãri de sânge. În Ro-
mania, doar 2% din populaþia
adultã doneazã sânge, faþã de
66% în Austria sau 52% în Fran-
þa. De aceea, la noi în þarã exis-
tã o nevoie permanentã atât de
sânge ºi de preparate sangvine,
cât ºi de donatori fideli. În aceste
condiþii, se încurajeazã donarea
benevolã de sânge.

Cine poate dona
sânge

Pentru a putea asigura anu-
mite preparate, dar ºi pentru a
creºte siguranþa produselor
sanguine, sistemul transfuzio-
nal are nevoie de donatori fideli,
voluntari, care doneazã perio-
dic, din responsabilitate faþã de

Spitalele au mare nevoie de sângeSpitalele au mare nevoie de sângeSpitalele au mare nevoie de sângeSpitalele au mare nevoie de sângeSpitalele au mare nevoie de sânge
Paginã realizatã de RADU ILICEANU

În lunile de varã, pe perioada concediilor ºi
a muncilor agricole, spitalele se confruntã

frecvent cu scãderi ale colectei de sânge, la
centrele de transfuzii prezentându-se cu 20-

25% mai puþini donatori faþã de media obiºnui-
tã. Pe de altã parte, tot în aceastã perioadã,

existã o cerere mai mare din cauza numeroase-
lor accidente rutiere sau a operaþiilor planifi-
cate. Ca urmare, se creeazã un dezechilibru

între cerere ºi cantitãþile disponibile.
semeni ºi societate.

În cazul în care donatorul su-
ferã de o boalã transmisibilã,
acesta va fi informat asupra stã-
rii lui de sãnãtate. Înainte de toa-
te, pentru a dona sânge craio-
venii trebuie sã îndeplineascã o
serie de condiþii. Eligibile sunt
doar persoanele cu vârsta cu-
prinsã între 18 ºi 50 de ani. Tot-
odatã, donatorii trebuie sã aibã
asupra lor buletinul sau cartea
de identitate, sã aibã o stare de
sãnãtate bunã, sã fie odihniþi, sã
nu consume alcool cu 48 de ore
înaintea donãrii, sã aibã greu-
tatea peste 60 kg, sã nu sufere
de afecþiuni precum hepatitã,
TBC, malarie, boli de piele, ul-
cer sau diabet zaharat ºi sã nu
figureze în registrele medicale
cu boli de inimã. Persoana care
doreºte sã doneze sânge nu tre-
buie sã fie alergicã sau sã fi
donat sânge cu 72 de zile îna-
inte de recoltare. În dimineaþa
recoltãrii de sânge pot fi con-
sumate cel mult douã felii de
pâine cu margarinã ºi gem. De
asemenea, trebuie consumate
multe lichide. Sunt interzise în
schimb alimentele bogate în
grãsimi ºi laptele. Nici fumatul
nu este recomandat înainte de

a dona sânge din cauza riscului
de lipotimie.

Ziua Mondialã
a Donatorului

de Sânge
Ieri, în întreaga lume, a fost

marcatã Ziua mondialã a donato-
rului de sânge (World Blood Do-
nor Day), un omagiu adus dona-
torilor de sânge ºi, totodatã, un
eveniment prin care se doreºte
creºterea gradului de conºtienti-
zare a nevoii de donaþii de sânge.
Tema Zilei Mondiale a Donato-
rului de Sânge din acest an a pus

accentul pe importanþa constitui-
rii de rezerve de sânge pentru si-
tuaþii de urgenþã prin sensibiliza-
rea populaþiei privind importanþa
donãrii de sânge. Sloganul cam-
paniei este „Doneazã sânge. Do-
neazã acum. Doneazã constant”.

Potrivit OMS, componenta
cheie a unui sistem eficient de
sãnãtate o reprezintã posibilita-
tea de a oferi pacienþilor acce-
sul la sânge ºi produse sanguine
în cantitãþi suficiente. Transfu-
ziile de sânge ºi produse din sân-
ge ajutã la salvarea a milioane de
vieþi în fiecare an. Cu toate aces-

tea, în multe þãri, serviciile de
sânge se confruntã cu provoca-
rea de a face disponibil suficient
sânge, asigurând în acelaºi timp
calitatea ºi siguranþa.

În prezent, numai 57 de þãri se
apropie de 100% din livrãrile naþi-
onale de sânge din donaþii de sân-
ge voluntare, neplãtite, iar 71 de
þãri sunt încã dependente de do-
natori de familie ºi chiar de dona-
tori plãtiþi. Obiectivul OMS este ca
pânã în 2020, toate þãrile sã asigu-
re întreaga cantitate de sânge ne-
cesarã serviciului medical de la
donatori voluntari, neremuneraþi.

Administraþia Bazinalã de
Apã Jiu a demarat, ieri, seria
activitãþilor dedicate sãrbãtori-
rii Zilei Internaþionale a Dunã-
rii. Tema propusã de ICPDR

ABA Jiu, acþiuni dedicate Zilei Internaþionale a Dunãrii

pentru acest an este “Fii activ
pentru o Dunãre mai curatã!”,
având în vedere cã implicarea
activã ºi contribuþia fiecãruia la
protejarea resurselor de apã

conduc la dezvoltarea econo-
micã ºi socialã a regiunii
dunãrene.

Prima acþiune de conºtienti-
zare ºi educare în ºcoli,

susþinutã de cãtre specialiºtii
ABA Jiu, s-a desfãºurat la
Grãdiniþa “Nicolae Romanes-
cu” Craiova.

În cadrul unei lecþii deschise
preºcolarii coordonaþi de cãtre
educatorul Viorica Barbu au
putut învãþa de la specialiºtii
Administraþiei Bazinale de Apã
Jiu amãnunte despre bãtrânul
fluviu ºi cât de important este
acesta pentru statele riverane.
Prichindeii au dat dovadã de
pricepere ºi maturitate în
momentul în care li s-a expli-
cat despre lucrurile bune ºi
cele mai puþin neplãcute aduse
de acest mare fluviu. Astfel, au
fost informaþi cu privire la
datele principale ale Dunãrii, de
unde izvorãºte, prin câte þãri
trece ºi câte capitale traversea-
zã. Totodatã, micuþii au aflat
cã fluviul Dunãrea este singu-
rul din Europa care curge de la
vest la est, cã are un debit
mediu de 7.130 metri cubi pe
secundã, lucru ce-l face sã fie
al 28-lea fluviu din lume din
punct de vedere al debitului.

Ziua Dunãrii, sãrbãtoritã
pe 29 iunie

La sfârºitul prezentãrii
preºcolarii au fost rãsplãtiþi cu
plãsuþe, diplome, stikere ºi
bãuturi rãcoritoare.

Pe 29 iunie a.c, þãrile din
bazinul fluviului Dunãrea, sub
auspiciile Comisiei Internaþionale
pentru Fluviul Dunãrea
(ICPDR), vor sãrbãtori  Ziua
Dunãrii.

Cu aceastã ocazie, Adminis-
traþia Bazinalã de Apã Jiu
desfãºoarã o serie de acþiuni
printre care se regãsesc: vizita
elevilor de la ªcoala Gimnazialã
ªimian la Laboratorul de Calitate
a Apei din incinta Sistemului de
Gospodãrire a Apelor Mehedinþi,
concurs de pescuit la Cujmir,
concurs interactiv “Dunãrea
curatã” la ªcoala Gimnazialã
“Marin Sorescu” din Bulzeºti,
expoziþie de desene Grãdiniþa
“Nicolae Romanescu” Craiova,
prezentare ªcoala Gimnazialã
Sãlcuþa, ªcoala Primarã ºi
Grãdiniþa Plopºor, ºedinþa
Comitetului de Bazin Jiu-Dunãre.



10 / cuvântul libertãþii joi, 15 iunie 2017externeexterneexterneexterneexterne
ªTIRI

ªTIRI

Marea Britanie se poate rãzgândi
ºi sã rãmânã în Uniunea Europea-
nã, dar nu ar trebui sã se aºtepte la
condiþii la fel de favorabile precum
cele din prezent, afirmã Guy Ver-
hofstadt, raportorul Parlamentului
European privind Brexit. El a fãcut
referire la derogãrile de care se bu-
curã Regatul Unit în UE. “Ieri
(marþi), Emmanuel Macron, noul
preºedinte francez, a vorbit despre
o uºã deschisã. Dacã Marea Brita-
nie se rãzgândeºte, va gãsi o uºã
deschisã”, a declarat oficialul eu-
ropean. “Sunt de acord. Dar la fel
ca Alice în Þara Minunilor, nu toa-
te uºile sunt la fel. Va fi o uºã nouã,
cu o Europã nouã, o Europã fãrã
rabaturi, fãrã complexitãþi, cu pu-
teri reale ºi unitate”, a adãugat fostul pre-
mier belgian. Verhofstadt este un adept al
unei integrãri mai profunde a þãrilor europe-
ne ºi un critic al sistemului preferenþial de

Rex Tillerson: SUA iau în
considerare sancþionarea
statelor care au legãturi
comerciale cu Coreea
de Nord

Rex Tillerson, secretarul
american de Stat, a declarat
cã Washingtonul ia în calcul
sancþionarea statelor care
desfãºoarã afaceri ilegale cu
regimul de la Phenian. Rex
Tillerson a afirmat cã SUA
urmeazã sã decidã dacã vor
impune sancþiuni secundare
statelor respective. Adminis-
traþia de la Washington cautã
sã punã presiune pe Coreea
de Nord, în contextul exerci-
þiilor nucleare tot mai
intense desfãºurate de
regimul de la Phenian. SUA
suspecteazã cã Phenianul
cautã sã dezvolte rachete
balistice care au capacitatea
sã loveascã teritoriul ameri-
can. Cu toate acestea,
Tillerson nu a nominalizat
nicio þarã care ar putea fi
supusã sancþiunilor. El a
adãugat cã problema nord-
coreanã urmeazã sã fie
discutatã sãtpãmâna viitoare
cu principalul aliat al
Phenianului, China. Întrebat
dacã Beijingul este dispus sã
participe la eforturile de
descurajare a Coreei de Nord,
Tillerson a spus cã “(Autori-
tãþile chineze) au luat câteva
mãsuri (în acest sens),
mãsuri vizibile, pe care le
putem confirma”.

Primarul Romei solicitã
Guvernului italian
sã nu mai distribuie imigranþi
capitalei italiene

Virginia Raggi, primarul
Romei, a solicitat Guvernu-
lui italian sã nu mai distri-
buie imigranþi în oraºul
italian, potrivit acesteia mai
multe sosiri putând exacerba
tensiunea socialã. Solicitarea
sa a avut loc în urma alege-
rilor locale de duminicã,
unde Miºcarea de cinci stele,
din care face parte, a avut o
performanþã slabã. Din
2014, peste 500.000 de
persoane au sosit la bordul
unor ambarcaþiuni. Aproape
200.000 dintre aceºtia sunt
gãzduiþi în centru pentru
refugiaþi din întreaga þarã.
“Nu putem permite crearea
unor tensiuni ºi mai mari.
De aceea spun cã este impo-
sibil, chiar riscant, sã ne
gândim la crearea unor
structuri pentru noi primiri”,
a afirmat Raggi. Ministrul de
Interne a solicitat tuturor
municipalitãþilor italiene sã
gãseascã spaþiu pentru
viitorii 250.000 de imigranþi
ce sunt aºteptaþi în 2017.
Conform unor critici, Raggi
ar încerca sã obþinã suportul
susþinãtorilor vizând imi-
granþii dupã ce partidul sãu
a pierdut în cadrul alegerilor
locale.

Cel puþin ºase persoane au de-
cedat în urma incendiului de la o
clãdire de apartamente din Londra,
a anunþat Stuart Cundy din partea
Poliþiei metropolitane, care a pre-
cizat cã numãrul celor decedaþi ar
putea creºte. “În acest moment pot
confirma ºase decese, însã cel mai
probabil aceastã cifra va creºte în
cursul unei operaþiuni complexe de
recuperare care se va desfãºura pe
parcursul mai multor zile”, a de-
clarat ieri dupã-amiazã Stuart Cun-
dy. “Mai multe persoane primesc
îngrijiri medicale”, a precizat ofi-
cialul. Un bilanþ al Serviciului de
Ambulanþã din Londra indica fap-
tul cã peste 50 de persoane au fost
transportate la spital. Un incendiu
a izbucnit la o clãdire de aparta-
mente cu 24 de etaje din vestul

Guy VGuy VGuy VGuy VGuy Verhofstadt, raportorul Perhofstadt, raportorul Perhofstadt, raportorul Perhofstadt, raportorul Perhofstadt, raportorul PE privind Brexit:E privind Brexit:E privind Brexit:E privind Brexit:E privind Brexit:
Marea Britanie poate rãmâne în UEMarea Britanie poate rãmâne în UEMarea Britanie poate rãmâne în UEMarea Britanie poate rãmâne în UEMarea Britanie poate rãmâne în UE

care se bucurã Marea Britanie, care primeº-
te înapoi aproape jumãtate din contribuþiile
la bugetul UE ºi se bucurã de derogãri de la
mai multe regulamente ale Uniunii Europe-

ne. ªi preºedintele Franþei, Emma-
nuel Macron, a declarat cu ocazia
întrevederii pe care a avut-o cu
premierul britanic, Theresa May
cã Uniunea Europeanã menþine
deschisã posibilitatea rãmânerii
Marii Britanii în Blocul comunitar
pânã când negocierile pe tema Bre-
xit nu se vor încheia. “Sigur cã
uºa este încã deschisã cât timp ne-
gocierile pe tema Brexit nu se în-
cheie, dar s-a luat decizia unui stat
suveran de a pãrãsi UE, iar eu res-
pect aceastã decizie”, a declarat
Emmanuel Macron. Preºedintele
Franþei a exprimat speranþa cã ne-
gocierile Bruxellesului cu Londra
pe tema Brexit vor începe cât mai
curând. Marea Britanie a decis la

limitã, în referendumul organizat în iunie
2016, ieºirea din Uniunea Europeanã, situa-
þie care a declanºat la Londra o crizã politi-
cã de amploare.

Incendiu uriaº la o clãdire cu 24 de etaje
din vestul Londrei. Cel puþin ºase morþi

Londrei, Grenfell Tower. Peste 200
de pompieri ºi 20 de autospeciale
s-au luptat sã stingã flãcãrile ºi s-
au depus eforturi susþinute pentru
evacuarea oamenilor din clãdire.
Cundy a mai afirmat cã va trece
ceva timp pânã când autoritãþile
vor putea identifica victimele, adã-
ugând cã este prea devreme pen-
tru specula în legãturã cu cauza
izbucinirii incendiului. Un inginer
constructor a fost trimis pentru a
monitoriza stabilitatea clãdirii din
Londra care a fost afectatã de un
incendiu. „Avem un inginer de
structurã, care împreunã cu con-
silierul meu pentru cãutãri ºi sal-
vãri urbane, monitorizeazã stabili-
tatea clãdirii”, a declarat Dany Cot-
ton, ºeful Brigãzii de Pompieri din
Londra.

Steve Scalise, lider al Partidului Republican din SUA,
ºi consilieri ai sãi, împuºcaþi la un antrenament de baseball

Steve Scalise, liderul grupului
republican din Camera Reprezen-
tanþilor, ºi consilieri ai acestuia au
fost rãniþi într-un incident armat
produs ieri la un antrenament de
baseball, în statul american Virgi-
nia. Scalise a fost internat la Spi-
talul universitar “George Wa-
shington” din capitala Statelor
Unite, afirmã surse citate de site-
ul agenþiei Associated Press. Do-
nald Trump, preºedintele Statelor
Unite, a fost informat despre in-
cidentul armat ºi urmãrind cu
atenþie evoluþia situaþiei, anunþa,
ieri, Sean Spicer, purtãtorul de
cuvânt al Casei Albe. “Atât preºe-
dintele Donald Trump, cât ºi vi-
cepreºedintele Michael Pence sunt
þinuþi la curent cu situaþia din sta-
tul Virginia. Gândurile ºi rugãciu-
nile noastre sunt pentru persoa-
nele afectate”, a transmis Sean

Spicer prin Twitter. Incidentul a
avut loc în zona East Monroe/Del
Ray din oraºul Alexandria, în sta-
tul american Virginia. Un individ a
deschis focul cu o armã de foc
spre echipa republicanã de base-
ball a Congresului SUA, în timpul
unui antrenament. Steve Scalise a
fost împuºcat în ºold, iar un con-
silier al acestuia în piept, a relatat
Fox News. Potrivit CBS News,
cel puþin patru persoane au fost
rãnite, inclusiv Steve Scalise ºi mai
mulþi consilieri ai acestuia. Ataca-
torul a fost ºi el rãnit în incident.
Conform postului CNN, în inci-
dent au fost rãniþi ºi agenþi ai Poli-
þiei Capitoliului care erau prezenþi
la antrenament pentru garantarea
securitãþii. Poliþia din Alexandria a
confirmat producerea incidentu-
lui armat, precizând cã atacatorul
probabil a fost reþinut.



cuvântul libertãþii / 11joi, 15 iunie 2017 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

RECOMANDÃRI TV
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Metropolitan
prin excelenþã

Se difuzeazã la HBO,
ora 21:00

La un an dupa ce ºi-a pãrã-
sit casa ruºinat pentru cã a
publicat o poveste despre
familia iubitei sale, un pro-
miþãtor tânãr autor se întoar-
ce la New York dorindu-ºi sã
se împace cu fosta iubitã,
sã facã pace cu parinþii lui ºi
sã-ºi depãºeascã blocajul
scriitorului.

Mariaj de Vegas

Se difuzeazã la HBO,  ora  21:30

Joy (Cameron Diaz) ºi Jack
(Ashton Kutcher), care pânã
nu demult n-aveau habar de
existenþa celuilalt, se trezesc
într-o dimineaþã mahmuri ºi...
cãsãtoriþi dupã o noapte de
dezmãþ în Las Vegas. Dupã
ce se dezmeticesc, cei doi îºi
dau seama cã au câºtigat o
imensã sumã de bani într-un
cazino ºi cã trebuie sã o
împartã cumva înainte de a-ºi
vedea fiecare de viaþa lui.

Unde vei fi poimâine?

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Cum ar fi sa ajungem în
pragul unei noi Ere Glacia-
re? Aceasta este întrebarea
care îl obsedeazã pe exper-
tul în probleme de climã
Jack Hall (Dennis Quaid).
Cercetãrile sale indicã faptul
cã fenomenul de încãlzire
globalã a planetei poate
declanºa o schimbare brus-
cã ºi catastroficã a climei
Pãmântului...

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninjoi, 15 iunie - max: 29°C - min: 16°C

$
1 EURO ........................... 4,5667 ............. 45667
1 lirã sterlinã................................5,1918....................51918

1 dolar SUA.......................4,0752........40752
1 g AUR (preþ în lei)........166,1718.....1661718

Cursul pieþei valutare din 15 iunie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

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
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Anunþul tãu!
SC Eurogenetic SRL anunþã

elaborarea primei versiuni a planu-
lui Elaborare PUZ-PUD ºi obþinere
avize pentru construire staþie dis-
tribuþie carburanþi auto ºi amplasa-
re totem, Craiova, str. Aleea 4 ªim-
nic, nr. 12, ºi declanºarea etapei de
încadrare pentru obþinerea avizu-
lui de mediu. Consultarea primei
versiuni a planului se poate realiza
la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, Craiova, Dolj ºi sediul titularu-
lui din localitatea Pieleºti, str. Calea
Bucureºti, nr. 135, jud.Dolj. Comen-
tariile ºi sugestiile se vor transmite
în scris la sediul APM Dolj în termen
de 15 zile calendaristice de la pre-
zentul anunþ.

INSPECTORATUL ªcolar Ju-
deþean Dolj, cu sediul în localitatea
Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 6,
judeþul Dolj, organizeazã, conform
HG 286/23.03.2011, concurs pentru
ocuparea, pe duratã determinatã,
a funcþiei contractual vacante de:
manipulant, studii medii, treapta
profesionalã I, 1 post. Concursul se
va desfãºura astfel: -Proba scrisã
în data de 10 iulie 2017, ora 10.00; -
Proba interviu în data de 12 iulie
2017, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs, candidaþii trebuie sã în-
deplineascã urmãtoarele condiþii: -
studii medii; -vechime în muncã -
minim 1 an. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrãtoare de
la publicarea anunþului în Monito-
rul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, str. Ion Maiorescu, nr. 6, Cra-
iova. Relaþii suplimentare la sediul:
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, persoanã de contact: Stãn-
cescu Nela Ramona, telefon:
0351.407.395 sau 0351.407.397.

ANUNT

Privind organizarea ºi desfãºurarea concursului pentru ocuparea funcþiilor specifice comi-
tetului director (director medical).

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna organizeazã concurs în data de 10.07.2017, ora
10:00, pentru ocuparea postului de director director medical la sediul din Comuna Bucovãþ,
Sat Leamna de Sus, Str. Principalã, nr.1, judeþul Dolj.

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

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

pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale.

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

valentã în profil medicinã;
- sunt confirmaþi ca medic specialist sau primar;
 - au cel puþin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenta/atestat în managementul

serviciilor de sãnãtate ori sunt absolvenþi al cursului de management spitalicesc;

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

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

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

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

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

    Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretariatul spitalului  în perioada 26.06.2017-
30.06.2017, între orele 10:00-13:00.

Concursul/examenul cuprinde urmãtoarele probe de evaluare:
-test grilã  / lucrare scrisã de verificare a cunoºtinþelor din legislaþia specificã postului;
-susþinerea proiectului/ lucrãrii de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;
-interviul de selecþie.
Testul grilã /lucrarea scrisã de verificare a cunoºtinþelor se desfãºoarã pe durata a cel

mult 3 ore.
Testul grilã /subiectele pentru lucrarea scrisã se elaboreazã de cãtre comisia de concurs, pe

baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei.

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

lar al proiectului: Construire imo-
bil cu regim de înãlþime: parter,
cu funcþiunea de magazin retail,
realizarea de parcaje la sol, ame-
najarea incintei cu spaþii verzi
plantate, alei carosabile ºi pieto-
nale, amplasare semnale publi-
citare, împrejmuire teren, bran-
ºare utilitãþi, amplasare post tra-
fo, organizare de ºantier, amena-
jare accese auto ºi pietonale,a-
nunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadra-
re de cãtre APM Dolj – AVIZARE
FÃRÃ ACORD DE MEDIU, pen-
tru proiectul Construire imobil cu
regim de înãlþime: parter, cu func-
þiunea de magazin retail, realiza-
rea de parcaje la sol, amenajarea
incintei cu spaþii verzi plantate,
alei carosabile ºi pietonale, am-
plasare semnale publicitare, îm-
prejmuire teren, branºare utilitãþi,
amplasare post trafo, organiza-
re de ºantier, amenajare accese
auto ºi pietonale, propus a fi am-
plasat în Municipiul Calafat, Bu-
levardul de Centurã, nr. 1D.1. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº,nr.1, în zilele de
L-J, între orele 9-16 ºi vineri între
orele 9-14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet http//ar-
pmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii / obser-
vaþii la proiectul deciziei de înca-
drare ( în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului
anunþ) pânã la data de 20.06.2017.

ANUNÞ

Inspectoratul ªcolar al Judeþului Dolj anunþã organizarea concursului pentru ocuparea funcþiilor vacante de director ºi de
director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat din judeþul Dolj.

Concursul se organizeazã în baza Metodologiei privind organizarea ºi desfãºurarea
concursului pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar, aprobatã

prin OMEN nr. 3.969/30.05.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428/09.06.2017.
La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele condiþii:
a) au absolvit cu diplomã de licenþã/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea
„Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar”;
b) sunt membre ale corpului naþional de experþi în management educaþional, conform
prevederilor art. 246 alin. (3) ºi art. 257 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
c) sunt titulare în învãþãmântul preuniversitar, având încheiat contract de muncã pe perioadã nedeterminatã, au cel

puþin gradul didactic II în învãþãmânt sau au dobândit titlul ºtiinþific de doctor;
d) dovedesc calitãþi profesionale, manageriale ºi morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 4 ani

ºcolari lucraþi efectiv la catedrã în funcþii didactice sau în funcþii de conducere din unitãþi de învãþãmânt/inspectorate
ºcolare/casele corpului didactic/Palatul Naþional al Copiilor/Ministerul Educaþiei Naþionale ori în funcþii de îndrumare ºi
control din inspectorate ºcolare/funcþii de specialitate specifice Ministerului Educaþiei Naþionale;

e) nu au fost sancþionate disciplinar în ultimul an ºcolar anterior anului desfãºurãrii
Concursului ºi nici în anul ºcolar în curs, în care au funcþionat sau funcþioneazã efectiv la catedrã, indiferent de perioada

în care ºi-au desfãºurat activitatea ºi de funcþiile ocupate, funcþii didactice, de conducere din unitãþi de învãþãmânt/inspec-
torate ºcolare/casele corpului didactic/Palatul Naþional al Copiilor/Ministerul Educaþiei Naþionale ori de îndrumare ºi control
din inspectorate ºcolare/funcþii de specialitate specifice în Ministerul Educaþiei Naþionale sau a intervenit radierea de drept a
sancþiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;

f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcþie de conducere în învãþãmânt prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã
de condamnare penalã;

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcþiei, conform prevederilor art. 234 alin.(l) din Legea
nr. 1/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

h) nu au avut statutul de „lucrãtor al Securitãþii” sau „colaborator al Securitãþii”;
i) au avizul consiliului de administraþie al unitãþii de învãþãmânt, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcþiilor de

director ºi director adjunct din unitãþile de învãþãmânt care ºcolarizeazã exclusiv în învãþãmânt profesional ºi tehnic ºi au o
pondere majoritarã a învãþãmântului dual;

j) au avizul eliberat de asociaþiile/fundaþiile/federaþiile/centrele/planurile care gestioneazã pluralismul educaþional la nivel
naþional, recunoscute de Comisia Naþionalã pentru Alternative Educaþionale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcþii-
lor de director ºi director adjunct din unitãþile de învãþãmânt de stat sau particular care ºcolarizeazã preponderent alternative
educaþionale.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în format letric la registratura Inspectoratului ªcolar al Jude-
þului Dolj, cu sediul în Craiova, Str. Ion Maiorescu, nr. 6, în perioada 19 iunie-6 iulie 2017,ºi vor fi constituite cu
respectarea strictã a prevederilor art. 9 alin (1) din Metodologia aprobatã prin Ordinul ministrului educaþiei
naþionale nr. 3.969/30.05.2017.

Proba scrisã va avea loc în data de 17 iulie 2017.
Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fiºele posturilor pentru
director ºi director-adjunct, lista funcþiilor vacante, perioada de înscriere ºi lista documentelor
necesare înscrierii la concurs se afiºeazã la sediul ºi pe site-ul inspectoratului ºcolar al judeþului Dolj www.isjdolj.ro.

Informaþii suplimentare se pot obþine la nr. de telefon 0351/407397, de luni pânã vineri, între orele 9.00 - 14.00.

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

PRESTÃRI SERVICII
Doamnã serioasã fac
menaj ºi îngrijesc bã-
trâni. Telefon: 0764/
171.101.

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

VÂNZÃRI
Inspectoratul pentru Si-
tuaþii de Urgenþã (ISU)
“Oltenia” al judeþului
Dolj vinde câine de ser-
viciu, ciobãnesc ger-
man, 3 ani, preþ porni-
re la licitaþie 7.612 lei.
Informaþii suplimentare
la tel. 0251/510126;
int. 27756 sau 27703.

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

CASE
Vând casã 3 camere, bu-
cãtãrie, baie ºi toate utilitã-
þile, teren 1023 mp. Tele-
fon: 0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând  casã Preajba. Te-
lefon: 0755/300.762.
Vând casã comuna Calo-
pãr (sat Dîlga) – Dolj, la stra-
da principalã  3 corpuri a
câte 2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren 2000
mp. Telefon: 0735/
923.982; 0351/410.383.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul 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; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racordare la
reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 15 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:

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/542.454.

TERENURI
Vând teren intravilan la 10
km de Craiova, fiind zonã
metropolitanã, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.
Vând teren intravilan Piaþa
Chiriac 418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semicasã.
Telefon: 0723/013.004
Vând teren arabil 2.500 ha
Nord 233, Spate Metro.
Telefon: 0251/548.870.
Vând teren intravilan Câ-
cea 6030 mp, deschide-
re 30 m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/263.391.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând 5000 mp la Gara Pie-
leºti lângã Fabrica Q Fort.
Telefon: 0752/641.847.
Vând teren intravilan Co-
muna ªimnicul de Sus –
sat Albeºti. Telefon: 0770/
107.765.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Papuc, mo-
tor pe injecþie. Telefon:
0747/398.673.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995. Te-
lefon: 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, televi-
zor color. Telefon: 0351/
422.179.
VIN de buturugã, 2 butoa-
ie salcâm, aparat sudurã.
Telefon: 0749/012.505.
Vând convenabil un au-
tomatizor APOLLO 3WF -
2,6 nou - nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând bicicletã pliabilã. Te-
lefon: 0723/055.342.
Vând douãsprezece (12)
taburele din pal melaminat.
Telefon: 0728/911.350.
Vând mobilier magazin din
pal melaminat în stare bunã,
4 galantare cu geam, 3 eta-
jere cu rafturi, 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, poli-
zor electric nou - 100 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând þuicã, podea Dacia
1310, maºinã de cusut
PAFF. Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0744/846.895.

Vând gropi la Cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
Vând maºinã cusut elec-
tricã 200 lei, epilator HO-
MEDICS ELOS LASER
epilare definitivã 800 lei.
Telefon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama de
udat grãdina, 4 bare corni-
er de 70cm lungi de 2,80m.
Telefon: 0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumulatori
200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris elec-
tricã, transformator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi, bocanci,
ghete militare noi, frigider. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã, ca-
lorifer electric nou 11 ele-
menþi, trotinetã nichelatã.
Telefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiu-
vele duble în 2 canate, toc
aerisire baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri, te-
levizor color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut Ilea-
na, 4 gropi fãcute noi ci-
mitirul Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare  gaze sobã
D 600, reductor oxigen su-
durã, alternator 12V pickup
Tesla cu boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri cu mu-
zicã. 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, menghi-
nã 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. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, saltea
dublã, cãrucior handicap,
TV color 102 cm, sobã
teracotã, 2 picioare sche-
lã metalicã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, como-
dã, masã, saltea relaxa,
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 TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cã-
rucior handicap, polizor
2500 W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Ro-
yal, telecomandã, defecte
- 100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cu-
tii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzica-
lã Stereo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 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 imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.

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

Denisa Pârlogea, Anca ºi
Alexandru mulþumesc tu-
turor celor care le-au fost
alãturi în grelele momen-
te pricinuite de pierderea
scumpului lor soþ ºi tatã,
Valentin. Dumnezeu sã
vã binecuvânteze.

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.
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Naþionala de handbal a Româ-
niei joacã astãzi, de la ora 19, în
Sala Polivalentã din Bãnie, un
meci decisiv pentru calificarea la
Campionatul European din 2018.
Dacã nu trec de bieloruºi, trico-
lorii îºi cam risipesc ºansele de
calificare. Ghionea ºi compania se
pregãtesc de câteva zile la Craio-
va sub comanda lui Eliodor Voi-
ca, iar selecþionerul Xavier Pas-
cual a sosit luni seara, dupã ce a
câºtigat cu formaþia de club, FC
Barcelona, finala Cupei Regelui.
Tehnicianul iberic atrage atenþia cã
partida va fi una mult mai dificilã
decât cea din toamna trecutã, câº-
tigatã de tricolori la Minsk cu 26-
23, deoarece adversarii sunt acum
avertizaþi de schimbãrile din for-
mula noastrã. „Va fi un meci foarte
dificil, fiindcã Belarus este o echi-
pã bunã, care a participat la toate
turneele finale din ultimii ani. În
tur i-am învins datoritã elemen-
tului-surprizã, acum va fi altce-
va, ºtiu ºi bieloruºii la ce sã se
aºtepte. Mulþi jucãtori sunt obo-
siþi la final de sezon, dar sperãm
cã ºi adversarii sunt obosiþi. Ori-
cum, în astfel de meciuri trebuie
sã dai totul pe teren. Nu putem
promite victoria, dar cu siguran-
þã ne vom dãrui total. Nu mã pre-
ocupã situaþia Belarusului sau cum
stã Polonia fãrã Talant Duºebaev,
mã preocupã doar echipa mea, mã
preocupã recuperarea lui Saven-

Meci decisivMeci decisivMeci decisivMeci decisivMeci decisiv, în Bãnie, pentru handbaliºtii tricolori, în Bãnie, pentru handbaliºtii tricolori, în Bãnie, pentru handbaliºtii tricolori, în Bãnie, pentru handbaliºtii tricolori, în Bãnie, pentru handbaliºtii tricolori
Selecþionerul Xavi Pascual: „În tur i-am învins

pe bieloruºi datoritã elementului-surprizã,
acum va fi mult mai greu”

co, spre exemplu” a spus Pascual.
El s-a referit ºi la nivelul pe care

l-a atins naþionala României de
când el a preluat-o: „Echipa a cres-
cut în ultima perioadã, a prins ºi
încredere, nu am nimic de repro-
ºat bãieþilor la capitolul atitudine,
dar trebuie sã ne mai îmbunãtãþim
jocul. Avem deja un model de joc
implementat, dar trebuie sã-l dez-
voltãm ºi mai mult. Existã presiu-
ne ºi asta e bine, fiindcã dacã
aveam zero puncte nu mai era
nicio presiune. Nu ne este teamã,
fiindcã este sport, facem asta de
plãcere. Trebuie sã recunoaºtem
cã suntem a patra echipã ca ºi
cotã din aceastã grupã, urna va-
loricã spune asta”.

Chiar dacã jucãtori precum Vali
Ghionea, Mihai Popescu sau Cse-
preghi au o valoare incontestabi-
lã, însuºi selecþionerul Xavi Pas-
cual este vedeta României. Lotul
convocat de acesta pentru acest
meci: Lotul României pentru me-
ciul cu Belarus: portari: Popescu
(St. Raphael), Iancu (CSM Bucu-
reºti); extreme stânga: Onyejekwe
(Odorhei), Pavel (Turda); interi
stânga: Racoþea (Wisla Plock),
ªandru (Dinamo), Ramba (Lem-
go), Capotã (Dinamo); Centri:
Fenici (Timiºoara), Csepreghi
(Creteil), Buzzle (Sighiºoara); in-
teri dreapta: Sadoveac (Tremblay),
Grigoraº (Tatabanya); extreme
dreapta: Ghionea (Wisla Plock),

Thalmaier (Turda); Pivoþi: Moca-
nu, Savenco (ambii Dinamo),
Rotaru (CSM Bucureºti).
„Una dintre cele mai importante

partide din ultimii 22 de ani”
Fostul mare portar al Universi-

tãþii Craiova din anii 90, Sorin
Toacsen, acum antrenor federal,
sperã ca oltenii sã fie în numãr
mare alãturi de echipa naþionalã.
„Este un moment greu, dar româ-
nii se adunã în astfel de momente
ºi cred cã ne putem califica.
Aceºti bãieþi meritã un turneu fi-
nal, aºa cum ºi România meritã o
calificare. Eu am jucat la ultimul
European la care a participat Ro-
mânia ºi sper sã fiu la un astfel de
turneu final ºi din aactuala postu-
rã. Aºtept ca oltenii sã ne susþinã
aºa cum fãceau cu Universitatea
Craiova în anii 90, când am fost
campioni, cu 3.000 de oameni în
tribunele Polivalentei ºi alte câte-
va mii la porþile sãlii. Sper sã le fi
fost dor de handbal masculin oa-
menilor de aici, care sunt obiº-
nuiþi acum cu handbalul feminin”
a spus Sorin Toacsen.

Chiar dacã echipa localã, CS
Universitatea Craiova, nu a mai
evolueazã de ani buni în Liga Na-
þionalã, Bãnia are un reprezentant
la naþionalã, Vali Ghionea fiind
nãscut aici.

Cãpitanul tricolorilor, portarul
Mihai Popescu, a declarat cã par-
tida cu Belarus este una dintre cele
mai importante din ultimii 22 de ani.
„Acest joc este unul dintre cele mai
importante din ultimii 22 de ani ºi
avem mare nevoie de public sã ne

susþinã, sã fie al optulea jucãtor.
Prezenþa la Euro nu ar fi impor-
tantã doar pentru noi, ci ºi pentru
viitorul handbalului românesc. ªi
colegul meu de la St. Raphael,
Karalek, mi-a spus cã ºi naþionala
lor va da totul în meciul de joi, nu
se gândesc la cel din urmã, cu
Serbia” a declarat Mihai Popescu.

Biletele pentru meciul programat
astãzi, ora 19, dintre România ºi
Belarus, costã 10 lei ºi 20 de lei ºi
pot fi procurate de la Sala Poliva-
lentã ºi din magazinele Germanos,
Orange ºi Vodafone. Clasamentul
grupei a 2-a preliminare: 1. Serbia
– 6 puncte, 2. Belarus – 5 puncte,
3. România – 4 puncte, 4, Polonia
– 1 punct. Au mai rãmas de dispu-
tat jocurile: România – Belarus,
Serbia – Polonia, Polonia – Româ-
nia, Belarus – Serbia. Primele douã
echipe se calificã la Euro 2018.

Fetele s-au calificat la Mondiale
Naþionala femininã de handbal

a României s-a calificat a Campio-
natul Mondial, dupã ce a învins
formaþia Austriei cu scorul de 33-
24 (11-13), la Stockerau, în man-
ºa a doua a barajului. România câº-
tigase ºi meciul tur, cu 34-29 (17-
16), la Oradea. Selecþionerul Am-
bros Martin a folosit jucãtoarele:
Dedu, Dumanska (portari), Nea-
gu (8 goluri), Udriºtoiu (5), Peria-
nu (5), Ardean-Elisei (5), Tomes-
cu (3), A. Ilie (2), Pintea (2), Las-
lo (1), Zamfirescu (1), Dincã (1),
Pricopi, Szucs, L. Popa, Dragut.
România este singura echipã care
a participat la toate cele 22 de edi-
þii anterioare ale Campionatului
Mondial. Turneul final al Campio-
natului Mondial 2017 va avea loc
în Germania (1-17 decembrie).

Bãluþã, marcator la debutul în tricolor
ªi celãlalt jucãtor al Craiovei, Andrei Ivan, a avut o

mare ocazie de a înscrie în victoria României la Cluj,
în amicalul cu Chile, scor 3-2

Mijlocaºul ªtiinþei, Alex Bãlu-
þã, a marcat golul victoriei Ro-
mâniei în amicalul cu Chile, scor
3-2, pe Cluj Arena, reluând cu
stângul din careu dupã ce porta-
rul advers a respins ºutul lui
Stanciu.  În vârstã de 24 de ani,
Bãluþã, craiovean get-beget, a
fost la debutul în tricolor. Bãluþã
a purtat numãrul 13, a marcat pe
13 iunie, fiind nãscut pe 13 sep-
tembrie 1993. „Este meritul în-
tregii echipe, dar mã bucur cã am
marcat la debutul meu în echipa
naþionalã. Se pare cã 13 mi-a
purtat noroc, mai ales cã este ºi
ziua mea de naºtere. Sunt foarte
fericit. Voi pãstra acest tricou,
pentru cã-mi va aduce aminte de
aceastã searã minunatã. Cu Ale-
xis Sanchez aº fi vrut sã fac
schimb de tricou, dar nu am reu-
ºit. Mi-aº fi dorit sã debutez cu
Polonia, dar sunt fericit pentru
ce s-a întâmplat în acest meci.
În acest meci am confirmat ºi
sunt sigur acum cã dacã voi fi
serios voi fi din nou convocat.
M-am simþit foarte bine în acest
sistem ofensiv, care mã avanta-
jeazã. Am ieºit cu capul sus, aºa
cum ne doream” a spus Bãluþã.

Dorel Stoica, ultimul marcator
al Craiovei

Ultimul jucãtor al Craiovei
care a marcat pentru naþionala
României a fost Dorel Stoica,
acesta înscriind într-un meci
din 2009, în preliminariile CM
2010, cu Serbia, disputat la
Constanþa, scor 3-2, în care a
marcat ºi un autogol. ªi celã-
lalt jucãtor al Craiovei, Andrei
Ivan, a avut o mare ocazie de
3-2, tot în urma unei faze crea-
te de Stanciu, dar, dupã ce a
fenta t  un fundaº  advers  º i
portarul, a fost blocat in extre-
mis. Campioana Americii de Sud
a condus cu 2-0, prin golurile
marcate de Eduardo Vargas (8)
ºi Leonardo Valencia (18), dar
tricolorii au reuºit sã întoarcã
scorul în repriza secundã, gra-
þie golurilor marcate de Bogdan
Stancu (31), Nicolae Stanciu
(60) ºi Alex Bãluþã (83), profi-
tând ºi de faptul cã sud-ameri-
canii au jucat circa o orã în in-
ferioritate numericã. Medel a
fost eliminat dupã ce l-a agre-
sat pe Florin Andone, care-l pro-
vocase anterior.

(Silva 55),  Gutierrez (Fu-
enzalida 83) - Valencia (Isla
46), Vargas (Puch 65), Ale-
xis Sanchez. Selecþioner:
Juan Antonio Pizzi.
Screciu n-a jucat pentru

naþionala de tineret
Selecþionata de tineret a

României a învins formaþia
Liechtensteinului cu scorul
de 2-0, la Eschen, în me-
ciul de debut în Grupa a 8-
a a preliminariilor CE din
2019. Ambele goluri ale tri-
colorilor au fost reuºite de
atacantul George Puºcaº
(45, 71), care a  promovat
recent cu Benevento în Se-
rie A. Jucãtorul Craiovei,
Vlad Screciu, a rãmas pe
banca de rezerve. România
a evoluat în formula: I.
Radu - C. Manea, Nedel-
cearu,  Paºcanu, A. Radu -
Dulca, Casap (Oaidã, 76) -
Moruþan (A. Ciobanu, 46),
Hagi (Fl. Coman, 68),  Mã-
þan - Puºcaº. Selecþioner:
Daniel Isãilã. Selecþionata
noastrã face parte dintr-o
grupã alãturi de Portugalia,

Elveþia, Þara Galilor, Bosnia-
Herþegovina ºi Liechtenstein.
Urmãtorul meci va avea loc pe
1 septembrie, în deplasare, cu
Bosnia.

România a evoluat în formu-
la: Pantilimon -  Benzar (Ivan
46), Chiricheº, Toºca, Ganea
(Þâru 70) - Pintilii,  Marin (Ro-
tariu 46) -  Hanca,  Stanciu

(Bicfalvi 86), Stancu (Bãluþã 66)
-  Andone (Grozav 46). Pentru
Chile au jucat: Herrera - Diaz,
Medel, Roco, Mena (Rodriguez
89) - Aranguiz (Vidal 54), Diaz
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