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- Am zis cã am ales oameni noi,
dar ºi ãºtia, Popescule, au tot apucãturile ãlora care au fost înainte.

Un film despre
Vladimir Putin,
de Oliver Stone!
Producãtor, scenarist, actor, regizor, Oliver Stone, 70
de ani, este o celebritate în
cinematografia americanã,
chiar dacã nu puþini îl considerã un adept al „teoriilor
conspiraþioniste”. Penultimul sãu lungmetraj se numeºte „Snowden” (2016), despre fostul agent al NSA,
acum beneficiarul unui azil
politic în Rusia, dar anterior
lansase „Pinkville” (2013),
„Wall Street money never
sleep” (2010), „Comandate”
(2003), Nixon (1995), „Nãscuþi asasini” (1994) ºi aºa mai
departe.
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La Dãbuleni, acolo unde se coc
cele mai dulci lubeniþe din toatã
þara, a fost sãrbãtoare mare în
acest sfârºit de sãptãmânã. Cu o
organizare ireproºabilã, Festivalul Lubeniþei, aflat la prima ediþie, a reuºit sã spargã tiparele petrecerilor câmpeneºti ºi sã cucereascã inimile localnicilor, indiferent de vârstã. Concertele, concursurile pe bazã de… lubeniþã,
micul comerþ gastronomic nemaiîntâlnit pânã acum ºi lume, foarte
multã lume, care a ieºit sã se distreze, au fãcut ca petrecerea sã
fie de-a dreptul irezistibilã pentru
miile de participanþi, mulþi veniþi
ºi din alte localitãþi. Pentru dãbulenari, oameni extraordinar de
harnici ºi ambiþioºi, a fost încã un
motiv de mândrie, realizând cât de
preþioasã este munca lor ºi cât de
sus îi situeazã, în rândul celor mai
buni dintre cei buni. O bilã albã ºi
pentru primarul Aurel Bãjenaru,
primul om care a crezut în forþa
comunitãþii sale ºi a dorit sã le întoarcã oamenilor respectul cuvenit, cultivatorii de lubeniþe, bostãnarii cum îºi spun ei, fiind în centrul atenþiei prin roadele muncii
lor, în toate aceste zile.

Un cadou estival!
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Creºteri masive
ale preþurilor
la mãrfurile
alimentare

Peste 2.8 kg
marijuana
descoperite
la PTF Calafat

Î n u l t i m e l e z i l e , c o m e rcianþii din Craiova au ridicat
preþurile la raft, în multe cazuri ºi cu 20%. O explicaþie a
majorãrilor este, deocamdatã,
datã de presiunea fiscalã
existentã în rândul producãtorilor. Produse de bazã, precum carnea ºi preparatele din
carne, pâinea ºi produsele de
panificaþie, laptele ºi brânzeturile, pleacã, acum, spre
clientul final cu preþuri majorate semnificativ.
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Artiºti ºi companii
de teatru din 13 þãri vin
la Festivalul „Puppets
Occupy Street”
de la Craiova
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Vreme canicularã
pentru douã zile
Vremea va fi cãlduroasã în
cea mai mare parte a þãrii, pe
arii extinse în sudul ºi în estul
þãrii disconfortul termic va fi
ridicat, indicele temperaturãumezealã (ITU) va atinge ºi va
depãºi uºor pragul critic de 80 de
unitãþi, iar în Oltenia, local în
Muntenia ºi izolat în Moldova va
fi caniculã, informeazã ANM.
Astãzi, vor fi înnorãri temporar accentuate, averse, descãrcãri electrice, intensificãri ale
vântului ce pot lua ºi aspect de
vijelie ºi izolat grindinã, în
Maramureº, Transilvania, local
în Banat, Criºana, vestul
Olteniei ºi jumãtatea de nord a
Moldovei. Ploile vor avea ºi
caracter torenþial ºi punctiform
se vor acumula cantitãþi de apã
de peste 25...30 l/mp. În
celelalte zone cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi
izolat, mai ales seara ºi la
începutul nopþii. Temperaturile
maxime se vor încadra între 25
de grade pe litoral ºi 37 de grade
în Lunca Dunãrii, iar cele
minime între 13 ºi 21 de grade.
Mâine, vremea se va menþine
cãlduroasã în cea mai mare
parte a þãrii, disconfortul termic
va fi ridicat cu un indice
temperaturã-umezealã (ITU)
care va atinge ºi va depãºi uºor
pragul critic de 80 de unitãþi în
regiunile sud-vestice ºi sudice,
iar local în Oltenia ºi izolat în
Banat ºi în Muntenia, dupãamiaza, va fi caniculã. Cerul va
fi variabil ºi mai ales în a doua
parte a zilei ºi în prima parte a
nopþii vor fi înnorãri temporar
accentuate, averse, descãrcãri
electrice ºi intensificãri de
scurtã duratã ale vântului ce pot
lua aspect de vijelie, la deal, la
munte, local în sud, în centru,
în est ºi izolat în celelalte
regiuni. Ploile vor avea ºi
caracter torenþial ºi se menþin
condiþiile pentru cãderi de
grindinã. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de
grade pe litoral ºi 37 de grade în
sudul Olteniei, iar cele minime
între 12 ºi 22 de grade.
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Una dintre variante pentru noul
premier, scoasã de pe lista PSD
Dat între primele douã variante de premier ale lui Liviu Dragnea, Florin Georgescu nu îºi doreºte postul. Anunþul a fost fãcut de vicepreºedintele PSD,
Ecaterina Andronescu. Liderul
social-democrat a declarat, la
Antena 3, cã a avut o discuþie
cu Florin Georgescu, iar acesta
i-a spus cã nu-ºi doreºte sã fie
premier, având ºi „ceva probleme de sãnãtate”.
„Domnia sa este tentat sã rãmânã la bancã, nu sã vinã la guvernare. Cred cã ar fi o soluþie
foarte bunã, are experienþa guvernãrii. Mi-a spus cã are ºi ceva
probleme de sãnãtate, dar preferã sã rãmânã la bancã. Eu zic
cã poate, insistând, reuºim sã-l
convingem”, a spus Ecaterina
Andronescu.
Fostul premier Victor Ponta
are însã o altã variantã. El susþine, într-o postare pe Facebook,
cã lui Georgescu nu i se va propune postul de premier, „în mod
serios”. „Dacã Florin Georgescu
ar fi fost propus de cãtre PSD
pentru funcþia de Prim Ministru
l-aº fi votat cu toatã inima ºi aº

fi convins încã 50 de parlamentari din afara PSD – ALDE sã o
facã / dupã care aº fi fost liniºtit
cã economia româneascã va merge bine, mãsurile sociale implementate, vom avea din nou competenþã profesionalã ºi seriozitate, stabilitate ºi predictibilitate; ºi
mai ales aº fi fost convins cã
Guvernul va fi condus de la Palatul Victoria – nu din alte birouri.
Ca sã nu mai vorbesc de faptul
cã preºedintele Iohannis nu ar fi
avut niciun motiv sa îl respingã
– absolut niciunul! Din pãcate nu
cred cã cineva îi va propune în
mod serios lui Florin Georgescu
aceastã funcþie - ºi ºtiu destui
care vor rãsufla uºurati ca el a
refuzat din start orice discuþie
având acest obiect ! “Prietenii”
ºtiu de ce... ”, a scris Ponta pe
Facebook.
Pe lista scurtã a lui Dragnea
se mai aflã senatorul Mihai Fifor.
Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat, vineri, cã va desemna
un premier dupã ce va asculta
“toate pãrþile” ºi va trage concluziile, afirmând cã majoritatea
va fi verificatã în Parlament.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat cã, din informaþiile pe care le deþine, Partidul Social Democrat are circa patru-cinci
propuneri de candidaþi pentru funcþia de premier, pe listã fiind ºi doamne.
“Din câte ºtiu eu, pânã la aceastã orã, sunt circa patru-cinci propuneri de
candidaþi, ºi colegi din partid, ºi oameni de stânga, chiar dacã nu au
carnet de partid, care au colaborat cu noi. Sunt ºi doamne”, a declarat
Gabriela Firea, într-o intervenþie telefonicã la România Tv. Edilul a precizat cã noul lider de la Palatul Victoria trebuie sã ºtie sã-ºi alcãtuiascã
echipa. “Un om care sã aibã o reputaþie de netãgãduit, sã fie un om onest,
un profesionist, un om care, aº adãuga eu, sã ºtie sã coordoneze echipe,
sã ºtie sã îºi impunã respectul pentru cã, dacã este ceva de reproºat
fostului manager al a Guvernului este aceastã lipsã a calitãþii de a crea
echipe integrale”, a mai spus Firea.

Traian Bãsescu a fost ales preºedinte de onoare
al Partidului Unitãþii Naþionale din Republica Moldova
Senatorul PMP Traian Bãsescu a participat,
ieri, la congresul Partidului Unitãþii Naþionale din
Republica Moldova, formaþiune fondatã de fostul ministru al Apãrãrii de la Chiºinãu, Anatol
ªalaru, ºi a fost ales în funcþia de preºedinte de
onoare. De asemenea, deputatul în Parlamentul
României, Constantin Codreanu, a fost votat
prim-vicepreºedintele PUN.
„Nu cred cã a existat dupã 1989 un om politic,
lider de partid sau preºedinte al României, mai
dedicat problemei Basarabiei decât Traian Bãsescu. Fie cã a fost vorba despre bursele pentru studenþii de la noi, fie cã a fost vorba despre legea
cetãþeniei, preºedintele Traian Bãsescu a fost principalul promotor al intereselor românilor basarabeni”, a declarat liderul Partidului Unitãþii Naþionale din Republica Moldova, Anatol ªalaru. Fondatorul partidului a declarat, potrivit Unimedia, cã
funcþia de preºedinte al Partidului Unitãþii Naþionale rãmâne vacantã pânã la restabilirea cetãþeniei

Republicii Moldova a lui Traian Bãsescu.
El a supus la vot propunerea ca Traian Bãsescu sã fie preºedintele de onoare al formaþiunii, iar cei prezenþi au votat-o în unanimitate.
„Vã mulþumesc pentru vot. ªtiu foarte bine
Legea partidelor din rep. Moldova. Dacã dl.
preºedinte Dodon (Igor Dodon – preºedintele
Republicii Moldova – n.r.) nu mi-ar fi suspendat cetãþenia Republicii Moldova, probabil cã
ar fi fost alta soluþia”, a spus Traian Bãsescu.
El a mai spus cã este „cea mai mare onoare”
pe care i-o puteau face cetãþeni ai Republicii
Moldova – sã fie preºedintele de onoare al unui
partid care are principal obiectiv unirea Republicii Moldova cu România.
„Este ºi o oarecare coincidenþã. Peste numai
trei zile, pe 28 iunie, vor fi 76 de ani de când
Basarabia a fost anexatã Uniunii Sovietice. Iatã
cã rãspunsul nostru la acest moment trist este
înfiinþarea unui partid unionist ºi semnarea unui

protocol de colaborare cu PMP, singurul partid
din România care are ca principal obiectiv unirea Republicii Moldova cu România”, a mai spus
Bãsescu.
El a explicat de ce este unionist, dar nu poate anumite momente din viaþa sa, printre care
anul 1968, când Uniunea Sovieticã a invadat
Cehoslovacia. „Nu sunt un duºman al federaþiei Ruse, nu sunt un duºman al poporului rus.
Le admir cultura, le admir îndrãzneala, le admir
calitãþile, inteligenþa, puterea extraordinarã din
cel de-al doilea Rãzboi Mondial, când au demonstrat lumii întregi cã nu pot fi subjugaþi”, a
precizat Bãsescu.
El a participat la congresul Partidului Unitãþii
Naþionale din Republica Moldova, fiind însoþit
de mai mulþi parlamentari ai Partidului Miºcarea Popularã, printre care Eugen Tomac, Robert Turcescu, Constantin Codreau, Cãtãlin
Cristache ºi Doru Coliu.

Anul trecut, Klaus Iohannis a încasat de trei ori mai puþini bani din chirii faþã de 2015
Preºedintele Klaus Iohannis a
obþinut venituri din chirii de trei
ori mai mici anul trecut faþã de
2015, iar banii obþinuþi ca drepturi de autor au fost mai puþini,
reiese din declaraþia lui de avere
postatã pe siteul Administraþiei
Prezidenþiale. Preºedintele Klaus
Iohannis deþine în continuare, alãturi de soþia sa, Carmen, douã
apartamente ºi trei case, toate în
Sibiu, potrivit declaraþiei de avere
publicatã pe siteul Administraþiei
Prezidenþiale.
Conform documentului, veniturile sale obþinute din chirii în
2016 au fost de aproximativ trei
ori mai mici în 2016 faþã de 2015.
Anul trecut preºedintele a obþinut 19.017 lei din chirii, iar soþia

sa o sumã egalã. Cu un an înainte, cei doi au primit drept chirii
câte 59.960 de lei. Klaus Iohannis are depozitaþi în bancã, întrun cont deschis în 1999, 221.000
lei, mai puþini decât în 2015, când
avea 295.000 lei. ªeful statului a
continuat sã primeascã ºi în 2016
drepturi de autor, dar ºi la acest
capitol suma a fost mai micã decât cea primitã în 2015, respectiv 34.654 lei faþã de 82.000 lei.
În 2016 preºedintele Iohannis
a câºtigat mai mulþi bani în anul
trecut din salarii, adicã 196.000
lei, faþã de 133.879 lei în 2015.
ªi soþia sa, Carmen, a primit mai
mulþi bani din salarii, adicã
28.122 lei, faþã de 22.554 în anul
anterior.
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Un film despre Vladimir Putin, de Oliver Stone!
MIRCEA CANÞÃR
Producãtor, scenarist, actor, regizor, Oliver Stone, 70 de ani, este o celebritate în
cinematografia americanã, chiar dacã nu
puþini îl considerã un adept al „teoriilor conspiraþioniste”. Penultimul sãu lungmetraj se
numeºte „Snowden” (2016), despre fostul
agent al NSA, acum beneficiarul unui azil
politic în Rusia, dar anterior lansase „Pinkville” (2013), „Wall Street money never
sleep” (2010), „Comandate” (2003), Nixon
(1995), „Nãscuþi asasini” (1994) ºi aºa mai
departe. Sã nu omitem, din enumerarea sumarã, „Plutonul” (1986), un film despre
rãzboiul din Vietnam, unde a ºi luptat. Pentru a veni acum, cu derutantul documentar, de patru ore, despre Vladimir Putin,
omul forte de la Moscova, de 17 ani, realizat pe parcursul unei documentãri prelungite (2015-2017), seria întâlnirilor directe
oprindu-se la cifra 12. Conversaþia cu Vladimir Putin – difuzatã de astã-searã ºi pe
canalul France 3 –, în patru pãrþi, realizatã
sub lustrele fastuoase ale Kremlinului, în
avionul prezidenþial, în autoturismul personal condus de însuºi preºedintele rus, la
reºedinþa prezidenþialã, în vecinãtatea unui
patinoar, înaintea unui meci de hochei, a
generat deja aprinse polemici în SUA, dupã
prezentarea pe canalul ShowTime. Nu fãrã
argumente. Oliver Stone fiind acuzat de
complezenþã vizavi de preºedintele rus ºi o
apropiere care nu lasã loc rigorii istorice.
Realizatorul interviului citeºte cu nespusã
abilitate gândurile lui Vladimir Putin, precaut în rãspunsuri. Stãpân pe sine. Nu existã vreo divergenþã majorã de vederi, ori vreo
pauzã suspectã, ca sã nu mai vorbim de
„contre”. Vladimir Putin ºtie, la rândul sãu,
cã Oliver Stone nu are vocaþie de inchizitor imprevizibil ºi ameninþãtor ºi dorinþa sa
este doar de a-l asculta pe liderul rus ºi a
vedea „cum gândeºte”. Întrebãrile lipsite

de patosul „crucial”, empatice, nu au nimic dintr-un asalt nediferenþiat, practicat
de regretata Oriana Fallaci, de pildã, care
l-a ars pe Henry Kissinger de îl usturã pânã
azi. ªi deºi în media americanã canalele
CBS, Fox, CNN l-au avut ca invitat pentru
a-l „ghilotina”, Oliver Stone s-a arãtat calm,
cumpãtat, replicând, aºa cum a fãcut-o
vineri, la Paris, „nu sunt un slugarnic”.
Într-un fel, desfãºurãtorul interviului maraton nu diferã de cel acordat ziariºtilor
Alexis Brezet ºi Renaud Girard („Le Figaro”) la 30 mai a.c. Oliver Stone îl lasã, cum
spuneam, pe Vladimir Putin sã exprime
punctul sãu de vedere. Filmul este un documentar excepþional, cu condiþia vizionãrii lui cu... precauþie. El oferã ocazia de a
afla ce e „în capul lui Putin”, invitând la
reflecþie, despre situaþia tensionatã în care
a plonjat lumea cu un sfert de secol în urmã,
dupã cãderea zidului Berlinului. Timp de
patru ore, fostul agent KGB în Germania
de Est, devenit preºedinte al Rusiei, dupã
Boris Elþîn, oferã versiunea sa, povestea
sa, a noului rãzboi rece, dupã ce NATO sa extins pânã în vecinãtatea imediatã a Rusiei. Menþioneazã angajamentul neþinut al
SUA de a trata Rusia ca un partener, nu ca
un adversar, vorbeºte de „pãcatul congenital” – promisiunea fãcutã a lui George
Bush – tatãl, faþã de Mihail Gorbaciov, dupã
cãderea zidului Berlinului, acordul convenit pentru reunificarea Germaniei, în 1990,
pentru neextinderea NATO de la frontiera
occidentalã a Germaniei reunificate. Þãrile
Europei Centrale ºi Orientale, trei þãri baltice, Albania, republici din ex-Iugoslavia
(Muntenegru de datã recentã) au devenit
membre NATO, iar Georgia ºi Ucraina au
fost refuzate de Franþa ºi Germania în 2006.
Existenþa acestei promisiuni, negatã de partea occidentalã, aºa cum o relateazã Vladi-

mir Putin, apare în filmul lui Oliver Stone
ca fiind doar... oralã. Deºi fostul ministru
francez de Externe, Roland Dumas, un personaj sulfuros, susþine în carnetele sale
(1984-2014), „Politiquement incorrect”
(Ed. Cherche Midi, 2015) cu totul altceva.
La sfârºitul rãzboiului rece, Vaclav Havel,
devenit preºedinte al Cehoslovaciei, ar fi
propus dizolvarea simultanã a celor douã
alianþe militare, NATO ºi Pactul de la Varºovia, fãrã a fi ascultat. Nu puþine din cele
afirmate de Vladimir Putin, despre criza
din Ucraina, anexarea Crimeei, reataºatã
la Rusia, printr-un referendum sub control militar, impasul diplomatic în dosarul
Siriei, sunt lucruri cunoscute. Este clar
cã Europa îºi cautã coerenþa dupã Brexit.
Asta o afirmã ºi liderul de la Kremlin, încrezãtor dupã întâlnirea cu Emmanuel
Macron ºi declaraþia acestuia cã nu mai
insistã pe eliminarea liderului Bashar alAssad, fãcutã recent, dupã întâlnirea mi-

niºtrilor de externe Jean-Yves Le Drian,
la Moscova, cu Serghei Lavrov. Patru ore
de discuþie cu Vladimir Putin sugereazã
un lucru: sã nu ne facem iluzii cu un lider
determinat, în a reaºeza þara sa ca o mare
putere respectatã, în pofida slãbiciunilor
economice. Dacã Rusia rãmâne un duºman permanent, datoritã lui Vladimir Putin, sau poate graþie lui, nu ºtim. Vladimir
Putin, liderul rus, nu a acordat niciodatã
un interviu atât de lung, pe subiecte atât
de variate ºi în decoruri atât de diverse,
este drept, unui realizator de renume. În
Rusia filmul a fost deja difuzat sãptãmâna
trecutã, pe postul „Pervîi Kanal”. Oliver
Stone ºi-a exprimat propria sa indignare
la politica externã ºi veleitãþile imperialiste americane, potenþând anumite rãspunsuri ale lui Vladimir Putin, convins cã strategia SUA este de a distruge economia
rusã, a schimba leadershipul ºi a domina
Rusia ca odinioarã.

Canicula
Canicula dubleazã
dubleazã vânzãrile
vânzãrile de
de aparate
aparate de
de aer
aer
condiþionat
condiþionat ºi
ºi le
le tripleazã
tripleazã la
la ape
ape minerale
minerale ºi
ºi bere
bere
Cãldurile excesive din lunile de varã
impulsioneazã afacerile montatorilor
de aparate de climatizare, dar ºi pe
ale vânzãtorilor de ape minerale, înÎn 2016, în România au fost
montate 80.000 de aparate de
aer condiþionat, 90% dintre lucrãri fiind executate în perioada

gheþatã ºi bere. În cazul aparatelor
de aer condiþionat vânzãrile se dubleazã, iar la lichide se tripleazã, aratã
statisticile consultate de MEDIAFAX.

aprilie-septembrie, estimeazã
compania Depanero. Iar în 2017
sunt aºteptate 95.000 de montaje, pe fondul creºterii numã-

rului de locuinþe, dar ºi de magazine. Românii se înghesuie sãºi monteze aparate de aer condiþionat abia atunci când vin zilele caniculare, deºi recomandabil este ca montajul sã se facã
primãvara, spun reprezentanþii
Depanero.
În ceea ce priveºte lichidele,
vânzãrile se dubleazã ºi chiar se
tripleazã pe timp de caniculã.
Reprezentanþii Romaqua Grup –
deþinãtorii brandurilor Borsec,
Aquatique, Giusto ºi Albacher –
afirmã cã în timp ce la ape minerale ºi sucuri vânzãrile cresc
cu 80-100%, în cazul berii vânzãrile cresc ºi cu 200-300%.
„În timp ce în Europa Occidentalã 70% din cantitatea de
bere se vinde în baruri ºi restaurante, la noi acelaºi procent se
consumã acasã. De asemenea,
noi consumãm doar 5% bere la
draft (halbã sau pahar), în vreme ce la nivel european procen-

tul este de 50%. În fine, românii
consumã în proporþie de 45-50%
bere la PET, în timp ce procentul este subunitar în Vestul Europei”, aratã un studiu al patronatului producãtorilor de bere.
ªi pentru producãtorii de îngheþatã canicula este un motiv
de bucurie: în perioada iunieseptembrie se vinde 80% din

cantitatea totalã anualã, aratã
estimãrile Asociaþiei Producãtorilor de Îngheþatã din România.
Membrii asociaþiei, care deþin
aproximativ 80% din piaþa interna, produc anual 30.000 de
tone de îngheþatã, ceea ce înseamnã un consum de cel puþin
25.000 de tone în lunile caniculare. (Mediafax)
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Agent al PMS Craiova condamnat definitiv
la puºcãrie pentru trafic de influenþã
Agentul Marius Ungureanu, de la Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova, arestat preventiv în decembrie 2015 pentru comiterea infracþiunilor de luare de mitã în formã continuatã ºi trafic de influenþã, a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare. Hotãrârea a fost luatã vineri, de judecãtorii de la
Curtea de Apel Craiova, care i-au redus acestuia pedeapsa, dupã ce primise, pe 21 februarie
a.c., la Tribunalul Dolj, 8 ani ºi 6 luni închisoare
cu executare. În acelaºi dosar, a mai fost condamnatã ºi o femeie, la 1 an ºi 6 luni închisoare
(dupã ce primise 2 ani pe fond) cu suspendare
Reamintim cã agentul Marius
Ungureanu, de 45 de ani, de la Penitenciarul de Maximã Siguranþã
Craiova, a fost reþinut pe 5 decembrie 2015 pentru sãvârºirea infracþiunilor de luare de mitã în formã
continuatã ºi trafic de influenþã.
Procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au reþinut în sarcina lui faptul cã în perioada
10.10.2015 – 4.12.2015, acþionând
în baza unei rezoluþii infracþionale
unice – patru acte materiale (în
datele de 10.10.2015, 11.10.2015,
23.10.2015 ºi 04.12.2015), Ungureanu Marius – agent de penitenciare – funcþionar public cu statut
special, a pretins ºi a primit de la o
denunþãtoare bani ºi alte foloase,
în legãturã cu îndeplinirea atribuþiunilor de serviciu în cadrul Penitenciarului Craiova, unde era încarcerat soþul denunþãtoarei.
Este vorba despre un permis de
pescuit nominal, în valoare de 106
lei, valabil la una din bãlþile de pe
raza comunei Bîlteni, judeþul Gorj,
o sacoºã conþinând alimente ºi bãuturi alcoolice, pentru a-ºi încãlca
atribuþiunile de serviciu, prin intro-

pentru cumpãrare de influenþã. Anchetatorii spuneau cã agentul îºi fãcuse un obicei din a profita de pe urma aparþinãtorilor persoanelor arestate preventiv ºi încarcerate la PMS Craiova, în
special din alte judeþe, în cele aproximativ 6 sãptãmâni cât a fost supravegheat acesta obþinând
sumele de 1.300 lei ºi 100 euro, un permis de
pescuit în valoare de 106 lei, alimente ºi bãuturi alcoolice pentru a introduce ilegal medicamente în unitatea de detenþie pentru primarul
comunei Bîlteni (arestat pentru fapte de corupþie) ºi pentru a-l plasa pe el ºi pe alþii în camere
curate, cu colegi mai… cuminþi.

ducerea în incinta Penitenciarului
Craiova a mai multor medicamente (comprimate de Nurofen ºi Klacid), pe care le-a înmânat soþului
denunþãtoarei, deºi acesta din urmã
nu avea reþetã medicalã. Apoi a
cerut ºi primit 500 lei pentru a-i
asigura deþinutului condiþii mai
bune de detenþie, la ieºirea din carantinã, prin încarcerarea într-o
camerã de detenþie mai curatã, în
care se aflau deþinuþi fãrã probleme deosebite de disciplinã, respectiv pentru a-i favoriza pe aparþinãtorii lui cu ocazia vizitelor pentru
pachet, la care acesta avea dreptul
sãptãmânal. Pe 4 decembrie, în
timpul unei convorbiri telefonice,
agentul a mai cerut 300 de lei pentru asigurarea unor înlesniri cu
ocazia vizitelor pentru pachet ºi
condiþii mai bune de detenþie. În
cele din urmã femeia, Marinela
Pãsãrin, soþia lui Gheorghe Pãsãrin, primarul comunei oltene Bîlteni (trimis în judecatã în stare de
arest preventiv de procurorii Parchetului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova pentru infracþiuni de corupþie) s-a sãturat sã tot fie stoar-

sã de bani ºi l-a denunþat pe agent.
S-a stabilit ulterior cã mai ceruse
ºi primise bani ºi de la alte persoane pentru diverse favoruri.
Anchetatorii mai precizau la
momentul respectiv cã, în intervalul de aproximativ 6 sãptãmâni cât
a fost supravegheat, a reieºit cã
agentul îºi alegea aparþinãtorii persoanelor încarcerate la secþia de
arest preventiv (de preferat persoane din alte judeþe decât judeþul Dolj,
care erau mai puþin susceptibile sã
denunþe faptele sale de corupþie),
persoane pe care le aborda în mod
direct, cu ocazia vizitelor pentru
pachet la Penitenciarul Craiova, iar
apoi le pretindea bani sau alte foloase, profitând atât de funcþia sa
de autoritate publicã, cât ºi de situaþia dificilã în care se aflau respectivele persoane.

Reþinut pe 5 decembrie 2015

Pe 5 decembrie 2015 agentul
Marius Ungureanu a fost reþinut
pe 24 de ore, iar pe 6 decembrie a
fost arestat preventiv, fiind plasat
sub control judiciar pe 30 decembrie 2015. Procurorii Parchetului

Peste 2.8 kg marijuana
descoperite la PTF Calafat
Poliþiºtii de frontierã doljeni de la Punctul de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat au descoperit, sâmbãtã dupã-amiazã, 2,81 kg
marijuana, ascunse într-un spaþiu special amenajat în portbagajul unui autoturism condus de un cetãþean bulgar. Bulgarul
ºi drogurile au fost predate, conform protocolului, autoritãþilor
din þara vecinã pentru dispunerea mãsurilor necesare.
Conform reprezentanþilor Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj, sâmbãtã,
24 iunie a.c., în jurul orei 14.30,
la Punctul de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat, judeþul Dolj, s-a

prezentat pentru a intra în þarã
cetãþeanul bulgar Atanas S., în
vârstã de 63 de ani, la volanul unui
autoturism înmatriculat în Bulgaria. Acþionând în baza unei analize de risc, echipa comunã de con-

trol formatã din poliþiºti de frontierã români ºi bulgari a procedat
la efectuarea unui control amãnunþit asupra autoturismului.
Astfel, poliþiºtii de frontierã au
observat în portbagajul maºinii un
loc special amenajat, confecþionat
prin modificarea structurii caroseriei autoturismului, motiv pentru
care a fost solicitat sprijinul autoritãþilor vamale bulgare pentru ca
mijlocul de transport sã fie scanat
cu ajutorul aparaturii Roentgen. În
urma scanãrii, în spaþiul special
amenajat din portbagaj au fost descoperite 4 colete, ce conþineau cantitatea totalã de 2,81 kg marijuana.
„Conform protocolului românobulgar privind controlul comun la
trecerea frontierei, cazul a fost preluat de cãtre Poliþia de Frontierã
Bulgarã în vederea continuãrii cercetãrilor ºi stabilirii întregii activitãþi infracþionale, urmând ca la finalizarea acestora sã fie luate mãsurile legale ce se impun”, ne-a
declarat comisar Dãnuþ Rudãreanu,
purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj.

de pe lângã Tribunalul Dolj au finalizat cercetãrile ºi l-au trimis în
judecatã pe agentul PMS Craiova
pentru trafic de influenþã (5 acte
materiale) ºi luare de mitã (15 acte
materiale), dosarul înregistrânduse la Tribunalul Dolj pe 3 martie
2016. În acelaºi dosar a fost trimisã în judecatã ºi Petruþa Drãguþ (fostã Baidac), pentru comiterea infracþiunii de cumpãrare de
influenþã. Dupã aproape un an de
judecatã, pe 21 februarie a.c., magistraþii Tribunalului Dolj au pronunþat sentinþa în dosar. Agentul
Ungureanu a fost gãsit vinovat de
fiecare dintre infracþiunile reþinute în sarcina sa, fiind condamnat
la o pedeapsã totalã de 8 ani ºi 6
luni închisoare cu executare, iar
Petruþa Drãguþ a primit 2 ani de
închisoare cu suspendare pe durata unui termen de încercare de
4 ani ºi 90 de zile de muncã în
folosul comunitãþii la Primãria
comunei Studina, judeþul Olt. În
plus, instanþa l-a obligat la 4.800
de lei cheltuieli judiciare pe Ungureanu ºi 1.800 lei pe Drãguþ.

Cei doi inculpaþi au declarat
apel, soluþionat vineri, 23 iunie a.c.,
de Curtea de Apel Craiova. Instanþa a admis apelurile inculpaþilor ºi
le-a redus pedepsele. Agentul Ungureanu a fost condamnat la 3 ani
de închisoare cu executare, iar Petruþa Drãguþ la 1 an ºi 6 luni de
închisoare cu suspendare fiind scãzut ºi termenul de încercare de la
4 la 2 ani: „Aplicã inculpatului
UNGUREANU MARIUS pedeapsa principalã cea mai grea de 2
ani ºi 6 luni închisoare la care se
adaugã un spor de o treime din
cealaltã pedeapsa stabilita respective 6 luni închisoare, urmând ca
inculpatul UNGUREANU MARIUS sã execute în final pedeapsa
principalã rezultantã de 3 ani închisoare cu executare în regim de
detenþie... Reduce pedeapsa principala aplicata inculpatei DRÃGUÞ PETRUÞA de la 2 ani închisoare la 1 an ºi 6 luni închisoare. Reduce termenul de încercare
de la 4 ani la 2 ani”, se aratã în
hotãrârea Curþii de Apel Craiova,
care este definitivã.

Reþinut dupã ce a vrut sã mituiascã
doi poliþiºti doljeni cu 800 de lei
Un bãrbat de 54 de ani, din judeþul Olt, a fost reþinut pentru
24 de ore, sâmbãtã dupã-amiazã, dupã ce a fost prins încercând
sã mituiascã doi poliþiºti doljeni cu 800 de lei.
Reprezentanþii IPJ Dolj
au anunþat cã, sâmbãtã, 24
iunie a.c., în jurul orei
11.00, agentul de poliþie
Pãtru Constantin-Alin –
ajutor ºef de post la Postul
de Poliþie Gherceºti ºi
agentul principal Tîrºa Ionuþ-Marius – ajutor ºef de
post la Postul de Poliþie
Bulzeºti, (ambele din cadrul Secþiei 5 Poliþie Ruralã Pieleºti), aflaþi în patrulã intercomunalã pe raza comunei Gherceºti,
sat Ungureni, judeþul Dolj (pe DJ
643 F), au oprit pentru control autoturismul Fiat Ducato, condus de
Ion Popescu, de 54 ani, din comuna Dobreþu, judeþul Olt, care transporta ilegal, fãrã documente de provenienþã, circa 2 metri steri lemne
de foc, acesta oferind diverse sume
de bani poliþiºtilor pentru a nu lua
mãsuri legale împotriva sa.
Bãrbatul a fost refuzat de fiecare datã de cei doi poliþiºti, dar pen-

tru cã insista, aceºtia ºi-au anunþat
superiorii, dar ºi pe ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj, care,
împreunã cu procurorul desemnat
de la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj au organizat flagrantul, iar
în jurul orei 12.00, Ion Popescu a
fost prins în timp ce oferea agenþilor de poliþie suma de 800 lei, chiar
în sediul Postului de Poliþie Gherceºti. Bãrbatul fost dus la sediul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
a fost audiat, apoi reþinut pentru 24
de ore pentru dare de mitã.
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Un cadou estival!

Creºteri masive ale preþurilor
la mãrfurile alimentare
În ultimele zile, comercianþii din Craiova
au ridicat preþurile la raft, în multe cazuri ºi
cu 20%. O explicaþie a majorãrilor este, deocamdatã, datã de presiunea fiscalã existentã în rândul producãtorilor. Produse de bazã,
precum carnea ºi preparatele din carne, pâinea ºi produsele de panificaþie, laptele ºi
brânzeturile, pleacã, acum, spre clientul fiÎncã de acum o sãptãmânã,
pieþele craiovene par sã fi copiat, la indigo, o politicã de preþuri unitarã. Astfel, la majoritatea produselor alimentare, preþurile au crescut ajungând la valori cu 20% mai mari decât erau
pânã la jumãtatea acestei luni.
Mai întâi s-a simþit acest lucru
la legume ºi fructe. Caisele au
urcat la 5 lei/kg, roºiile nu coboarã sub 4 lei/kg, merele sunt
acum 3,50-4,00 lei/kg, nectarinele ºi piersicile – de import,
desigur – 5-6,00 lei/kg.

nal cu preþuri majorate semnificativ. Legumele ºi fructele, în cea mai mare parte de
import, sunt comercializate la valori sensibil
mai mari decât în sãptãmâna anterioarã.
Roºiile nu coboarã sub 4,00 lei/kg. Se anunþã, aºadar, o toamnã deloc uºoarã, craiovenii trebuind sã scoatã mult mai mult din buzunare pentru a-ºi face proviziile de iarnã.

nealimentare a anunþat magazinele revânzãtoare cã trebuie sã
ia în considerare o nouã majorare a preþurilor cu 10%.

Lovituri profesioniste

Foarfeca în care sunt prinºi

rii casnici va creºte cu pânã la
8%, de la 1 iulie 2017, potrivit
deciziei de joia trecutã a Comitetului de reglementare al Autoritãþii Naþionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
Puterea de cumpãrare scade

concurenþe uneori prea dure,
unor controale din partea autoritãþilor ce se lasã cu „invitaþii” sau, mai grav, cu amenzi
usturãtoare. Pentru o exempli-

Frige ºi la buzunare

O creºtere semnificativã se
înregistreazã la lapte ºi produsele din lapte. Litrul de lapte
este 3,00 lei, iar brânza de vacã
a urcat rapid, în ultimele zile,
de la 10 lei/kg la 12,00 lei/kg.
De departe, cel mai mare impact vine de la majorarea preþului la carne. Aici, magazinele
de profil din pieþele craiovene
au urcat preþul la carnea tocatã
de porc de la 10 lei/kg la 12,0013,00 lei/kg. Muºchiul de porc
este, de ieri, 19,00 lei/kg. Asemãnãtor stau lucrurile ºi la carnea de pasãre, creºterea depãºind 20%.
La produsele de panificaþie,
biscuiþii au, de câteva zile, preþuri cu 25% mai mari. ªi tendinþa este tot de creºtere, pentru cã,
de la 1 iulie a.c., majoritatea furnizorilor de mãrfuri alimentare ºi

consumatorii devine, tot de la 1
iulie a.c., din ce în ce mai periculoasã. Pentru cã, preþul energiei electrice pentru consumato-

considerabil de la zi la zi. Diverºi angajatori au procedat la
mãsuri drastice în rândul angajaþilor. În sectorul farmaceutic craiovean, un
mare lanþ de farmacii a
tãiat tichetele de masã
acordate propriilor salariaþi. Nu sunt excluse reduceri de personal, dacã vânzãrile vor
scãdea sub limita de
supravieþuire a activitãþii curente.
Comerþul de cartier
este sufocat de prezenþa tot mai agresivã
a supermarketurilor
cu capital extern. Legile comerþului sunt
valabile pentru toatã
lumea, numai cã unii
au un cu totul alt sprijin financiar, bancar,
logistic ºi chiar diplomatic; iar cei mici, autohtoni, se zbat sã reziste în malaxorul unei

ficare mai clarã a situaþiei unui
patron de magazin, situat la
parterul unui bloc, ar trebuie sã
spunem doar cã, dacã ar avea
3-4 angajaþi ar trebui sã aibã un
profit lunar atât de bun, încât
sã achite circa 10.000 de lei
pentru plata drepturilor salariale, cu contribuþiile aferente statului; alte 6.000 de lei pentru
contravaloarea energiei electrice consumatã de cele 7-8 lãzi
frigorifice cu rãcoritoare ºi îngheþata de sezon; câteva sute
de euro pentru chirie; muncã
benevolã la vânzarea þigaretelor – fãrã de care nu-þi intrã
prea mulþi clienþi în magazin –
ºi lista poate continua.

Puterea de cumpãrare
scade vertiginos

Aºadar, se anunþã o varã incendiarã ºi la propriu ºi la figurat. Migrarea forþei de muncã
este o realitate crudã. Aparent,
motorul creºterii economice ar
fi creºterea consumului. Dar,

dacã este fãcutã doar prin infuzia de masã monetarã pe piaþa
internã, prin creºteri salariale
decise politic, iatã cã s-a ajuns
la efecte contrare. Mai exact, la
menþinerea aceleiaºi puteri de
cumpãrare doar în cazul bugetarilor cu salarii majorate; dar
la micºorarea accentuatã a puterii de cumpãrare în cazul angajaþilor din sectorul privat ºi a
celor fãrã salarii mãrite. Dincolo
de impactul electoral, pe care o
mãsurã precum creºterea salariilor plãtite din fondurile publice o are la unele categorii de angajaþi, se va ajunge, în scurt
timp, la un efect invers, de pulverizare a veniturilor din segmentul privat.
Ca un paradox, creºterile salariale vor avea o pondere semnificativã în sectoare greu fiscalizate la capitolul ºpãgi – sãnãtatea ºi învãþãmântul. ªi, aici,
se va produce în urmãtoarele luni
un efect de bumerang. Concret,
dacã mergi la un medic salarizat
cu 15.000 de lei lunar, din care
1.300 de lei îi primeºte pentru o
gardã de weekend, iar tu ca pacient „trebuie” sã-i îndeºi, sã zicem 300-400 de lei, cât e mercurialul la o banalã operaþie de
scoatere a apendicelui, medicului i se va pãrea un mizilic ºi, prin
metode des practicate, va avea
grijã sã urce „atenþia” pacientului la o sumã „nejignitoare” din
perspectiva purtãtorului de halat alb. Aidoma ºi în învãþãmânt.
Aici, cu o medie de 15 elevi pe
clasã, numai performanþã nu
mai fac dascãlii! Dar, desigur, au
sindicate, au voci stridente, ºtiu
sã cearã mai mult ºi nu ezitã sãþi cheme copilul la meditaþii, în
particular, nefiscalizate. Mergem
mai departe, tot cu carul înaintea boilor ºi tot cu biciul pe plebea care îngroaºã rândurile societãþii. ªi vorbim aici de oameni
de rând, fãrã sã aibã vreo vinã
anume, poate doar aceea cã nu
s-au dedublat, cã nu s-au jenat
dacã în oglindã vãd o persoanã
demnã de prea puþin respect ºi
nu au fãcut temenele pentru a fi,
în câþiva ani, înregimentaþi în
rândurile marii administraþii locale sau centrale arvunite la borcanul cu miere electoralã.
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Primul Festival al Lubeniþelor

besc acest soi de lubeniþã.
- Ce le-aþi spune consumatorilor care merg pe piaþã ºi cautã producãtorii agricoli care au scris pe
etichetã «Lubeniþã de Dãbuleni»?
- Le spunem sã cumpere ºi sã
mãnânce sãnãtoºi ºi cu încredere
pentru cã se produce în pãmântul
þãrii noastre, în nisipul cel mai
fierbinte de la Dunãrea din sud
de Dolj.

Surprizele
s-au þinut lanþ
Festivalul Lubeniþei a avut parte de multe surprize frumoase,
care i-au încântat pe participanþi
pe tot parcursul celor trei zile de
distracþie. Deschiderea oficialã a
fost marcatã simbolic prin tãierea a douã lubeniþe, de cãtre doi
tineri, un bãiat ºi o fatã. Au fost
douã lubeniþe mari ºi frumoase,
dar ºi speciale în felul lor: una a
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ia de aºa ceva?
- Este nevoie de o astfel de
precizare ºi de o întãrire a faptului cã adevãratele lubeniþe de
Dãbuleni chiar se produc aici.
Nu se ºtie cum a apãrut o teorie, complet falsã, evident, cã
aceºtia ar fi pepeni de import.
Nimic mai neadevãrat ºi numai
cine nu a venit aici sã vadã câmpurile în care aproape cã locuiesc sãrmanii oameni, sã vadã
kilometri întregi de remorci ºi
cãruþe pline ochi de lubeniþe
care stau ºi aºteaptã clienþii...
Nu poate fi vorba de aºa ceva
ºi noi am gândit acest festival
ºi pentru a comunica, în felul
acesta, cu toþi românii care iu-
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Festivalul Lubeniþei a avut loc,
nici nu se putea altfel, chiar lângã
cãruþele ºi remorcile încãrcate cu
pepeni verzi ºi galbeni. Pe platforma de desfacere, de pe strada „Caracalului”, a fost aºezat, în cele trei
zile, cartierul general al petrecerii.
Startul sãrbãtorii ºi al festivalului,
care se doreºte sã aibã tradiþie îndelungatã, a fost dat de primarul
localitãþii. Încins cu diagonala tricolorã, edilul Aurel Bãjenaru a urcat pe scenã, în jurul orei 18.00,
ºi le-a transmis locuitorilor un
mesaj de suflet. Le-a spus oamenilor cã reuºesc un lucru minunat,
ca vreme de atâþia ani sã facã nisipul sã rodeascã, lucru pentru care
meritã tot respectul ºi aprecierea
semenilor. Dar cã este nevoie de
mai multã hotãrâre ºi pricepere în
promovarea brand-ului „Dulce de
Dãbuleni”.
- Aþi vorbit de nevoia de a-i
convinge pe oameni cã aici se fabricã, dacã putem spune aºa, Dulcele de Dãbuleni. Mai era nevo-

○

Pe nisipurile
„minate”
cu lubeniþe

○

tul a patru factori importanþi –
omul, clima, solul ºi apa. Omul,
pentru cã dãbulenarul nu poate fi
depãºit de vreun alt cultivator,
având în vedere cã are aceastã
ocupaþie de cinci decenii. ªi nu se
dã înapoi de la muncã de dimineaþa pânã seara, oricât ar fi cãldura de mare. Eu am o vorbã
(râde): dacã românul s-a fãcut
frate cu codru, oamenii din Dãbuleni s-au fãcut frate cu nisipul
ca sã înfrunte vicisitudinile naturii. Apoi, în ceea ce priveºte clima.... Pãi temperaturile ridicate
ºi nisipul acesta al nostru ajutã
coacerea. ªi nisipul este de aur
dacã îi dai apã. Iar apa, la noi,
este binecuvântatã!
- Binecuvântatã?
- Da, pentru cã vine doar de la
Dumnezeu, când plouã din ceruri.
ªi, ca o curiozitate, apa mai vine
ºi din pântecele nisipului. Cã din
Dunãre, deºi este aproape, nici
vorbã. Dar noi, cei care avem puterea decizionalã, trebuie sã facem
ceva pentru ca fiii noºtri sã poatã
sã spunã cândva ce am spus ºi noi
odinioarã, cã apa Dunãrii nu trece doar prin atâtea þãri europene,
ci ºi prin „Sahara” olteanã.
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Festivalul Lubeniþei lipsea spiritului Dãbuleniului. Aceasta ar
putea fi concluzia dupã cele trei
zile de petrecere neîntreruptã, cu
surprize care s-au þinut lanþ. Aºa
cum ºi-au propus autoritãþile locale, nu a fost doar o simplã sãrbãtoare, ci un festin cu multã lubeniþã, din cea mai dulce ºi gustoasã, cu muzicã de calitate ºi
cuvinte frumoase care au fost
adresate principalilor actori ai zilei – cultivatorii de lubeniþã. Adicã acei oameni care nu cunosc
odihnã ºi, uneori cu riscuri mari
pentru sãnãtatea lor, fac ca nisipurile fierbinþi de la Dunãre sã
rodeascã. Din truda mâinilor lor,
acolo, în pãmântul acela vitreg,
creºte una dintre cele mai delicioase trufandale – pepenele verde, cu miezul atât de dulce ºi rãcoros. Primarul Aurel Bãjenaru,
om de-al locului, chiar a mãrturisit cã a reflectat mult la aceastã
trudã care se depune de cãtre fiecare familie – fiindcã nu existã
familie în Dãbuleni care sã nu aibã
mãcar un peticel de bostan – ºi a
gãsit de cuviinþã cã singurul mod
de a le acorda oamenilor respectul cuvenit este sã le recunoºti
meritele ºi sã-i sãrbãtoreºti, spunând ºi arãtând lumii întregi cã
aceºtia sunt „fãcãtorii” lubeniþelor „Dulce de Dãbuleni”.
- De ce Festivalul Lubeniþelor?
- Este un prilej de sãrbãtoare a
zecilor de mii de tone de pepeni
care vor fi recoltaþi la noi, ca în
fiecare an. Dar reprezintã, practic, ºi o necesitate ºi o oportunitate de a-i convinge pe oameni, pe
consumatorii de lubeniþe din toatã þara, cã lubeniþele de Dãbuleni
se fac aici, la noi. ªi chiar este
cea mai bunã lubeniþã.
- Chiar sunt aºa de bune pe cât
se spune?
- Sunt cele mai bune lubeniþe ºi
o sã vã spun ºi de ce: sunt rezulta-
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La Dãbuleni, acolo unde se coc cele mai dulci
lubeniþe din toatã þara, a fost sãrbãtoare mare în
acest sfârºit de sãptãmânã. Cu o organizare ireproºabilã, Festivalul Lubeniþei, aflat la prima ediþie, a reuºit sã spargã tiparele petrecerilor câmpeneºti ºi sã cucereascã inimile localnicilor, indiferent de vârstã. Concertele, concursurile pe bazã
de… lubeniþã, micul comerþ gastronomic nemaiîntâlnit pânã acum ºi lume, foarte multã lume,
care a ieºit sã se distreze, au fãcut ca petrecerea
sã fie de-a dreptul irezistibilã pentru miile de paravut miezul roºu, iar cealaltã, galben. Cel din urmã sortiment era o
curiozitate în materie în urmã cu
câþiva ani, dar acum nu mai este
chiar o noutate pentru dãbulenarii
care, ambiþioºi din fire, nu se lasã
pânã nu încearcã orice provocare în materie de pepeni, aºa cã
produc acum ºi acest sortiment
puþin bizar ca aspect, semãnând
mai degrabã cu un ananas, dar cu
sâmburi. Gustul este, în schimb,
autentic al lubeniþei.
ªi fiindcã lubeniþele au fost „vedetele”, acest lucru s-a simþit din
plin. Au fost ºi cazuri în care oamenii au simþit acest lucru pe propria piele. Organizatorii i-au provocat pe participanþi la tot felul de

întreceri în materie de lubeniþã. O
competiþie care a adunat mulþi susþinãtori a fost cea în care concurenþii au fost provocaþi sã mãnânce cât mai repede o lubeniþã. Pepenii au fost puºi în faþa fiecãruia
ºi, deîndatã ce s-a dat startul, concurenþii au început sã se lupte, la
propriu, cu feliile de lubeniþã. Ca
orice competiþie, a existat un singur învingãtor care a convins juriul, dar ºi publicul, cã a reuºit sã
rãpunã primul pepenele sãu.
- Trofeul festivalului a fost „Lubeniþa de Aur”. A fost dificil sã o
gãsiþi printre atâtea zeci de mii de
tone de pepeni?
-„Lubeniþa de Aur” este un binemeritat trofeu pe care îl obþine
cultivatorul care, pe plantaþia lui,
a reuºit sã creascã acest pepene
deosebit. Trebuie sã fie un pepene care sã corespundã ºi care sã
satisfacã toate exigenþele juriului. Cel care a câºtigat a fost re-
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la
la Dãbuleni,
Dãbuleni, un
un mare
mare succes
succes

Un festival
binemeritat
Atmosfera din cele trei seri de
festival nu a fost cu nimic mai
prejos decât serbãrile berii care
se desfãºoarã în orice alt mare

oraº. Concertele, care au fost
programate în fiecare searã, au
fost atracþia participanþilor. Organizatorii s-au strãduit sã aducã, la prima ediþie, artiºti îndrãgiþi care sã fie pe gustul fiecãrei
vârste. Vineri, în prima searã, a
dat startul distracþiei „Taraful de
la Clejani”, care a avut, de departe, cel mai numeros public.
Sâmbãtã, pe scena festivalului a
urcat, printre alþii, Nicu Paleru,
dar ºi trupa Compact. În ultima
searã, o îndrãgitã interpretã de
muzicã popularã din zona Olteniei, Olguþa Berbec, le-a cântat
celor din Dãbuleni. Apoi a venit
rândul tinerilor sã se distreze pe
ritmuri contemporane alãturi de
vedeta pop Lidia Buble.
Alãturi de muzicã, un alt atu
al petrecerii a fost ºi rãsfãþul gastronomic cu care au venit comer-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

nerii noºtri francezi ne-au propus o colaborare economicã. Vom
vedea pe viitor cum vor putea
face acest lucru.
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- Cum s-au simþit oaspeþii francezi la Dãbuleni?
- Noi ne-am strãduit sã fie totul frumos ºi plãcut pentru dânºii ºi sã fim gazde bune. I-am
primit aºa cum se cuvine ºi i-am
însoþit la festival, unde au þinut
sã fie prezenþi în fiecare searã.
Apoi au fost curioºi sã descopere ºi alte locuri din regiunea
noastrã. În special, ºi-au manifestat dorinþa de a vedea operele lui Constantin Brâncuºi pentru care francezii au un profund
respect. Evident, i-am însoþit la
Târgu Jiu ºi le-a plãcut foarte
mult tot ansamblul de acolo.
- Cât de importante sunt aceste relaþii de înfrãþire între localitãþi?
- Importante, chiar foarte importante. Împreunã cu domnul viceprimar Zaria, am fost ºi noi
într-o vizitã la dânºii ºi pot sã
spun cã am avut parte de o primire foarte frumoasã. Am vãzut
acolo bune practici în ceea ce
priveºte modul cum fac ei agriculturã. Sunt reuniþi într-un fel
de cooperativã, care este dotatã
cu maºini agricole ºi tot ce trebuie, iar marfa pe care o produce fiecare este oferitã spre desfacere într-un supermarket care
este tot al respectivei cooperative. Acolo gãseºti produse 100%
naturale, produse în acea comunitate, de la zarzavaturi, legume
ºi fructe ºi pânã la vin ºi brânza
de caprã. Mi-a plãcut acest mod
de a lucra ºi mi-aº dori sã îl implementãm ºi noi. Oricum, vizita noastrã a fost una care ne dã
speranþe pe viitor, fiindcã parte-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

împreunã cu soþia sa. Din grup a
mai fãcut parte ºi viceprimarul
localitãþii franceze, Genevieve
Hector, Sandrine Arnaud ºi Mathieu Alonso, ultimul responsabil
cu chestiuni legate de tineri. Oaspeþii francezi au fost primiþi de
primarul Aurel Bãjenaru, care lea fost gazdã bunã pe parcursul
celor trei zile pe care au petrecut-o în mijlocul comunitãþii din
Dãbuleni.

○

Sãrbãtoarea s-a bucurat ºi de
prezenþa unor distinºi oaspeþi
care au bãtut drum lung pentru a
le fi alãturi locuitorilor din Dãbuleni. Francezii care locuiesc în
localitatea Vaugneray, de lângã
Lyon, sunt înfrãþiþi cu dãbulenarii din 2014 ºi nu au lãsat sã treacã prilejul de a vedea cum se sãrbãtoreºte lubeniþa chiar aici, în
patria sa. Delegaþia a fost condusã chiar de primarul delegat,
Mazurat Raymond, care a venit

○

Distinºi oaspeþi
au bãtut drum
lung din Franþa
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mândrim, „Dulcele de Dãbuleni”.
- Este, într-adevãr, un brand
care a ºi fost omologat...
- A fost omologat în anul 2010
ºi, de atunci, producãtorii noºtri
pot sã foloseascã cu mândrie acest
brand, care a devenit o emblemã
pentru noi. Chiar zilele trecute,
am avut plãcuta surprizã sã primesc un semn de la un... consumator de pepeni de Dãbuleni, care
locuieºte în Iaºi. Este vorba despre un poet, pe numele sãu Constantin N. Strãchinaru, care ne-a
trimis o poezie foarte frumoasã,
intitulatã „Pepenii de Dãbuleni”.
Am citit-o ºi mi se pare o poezie
foarte sugestivã, pe lângã gestul
frumos pe care l-a fãcut pentru
localitatea noastrã. ªi m-am gândit cã ar fi bine sã o multiplic ºi
sã o ofer fiecãruia care vine la
primãrie sã obþinã certificatul de
producãtor. Poate sã o aºeze la
taraba lui cu pepeni ºi sã o lase
sã le vorbeascã potenþialilor cumpãrãtori în numele lui...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

compensat cu un premiu în valoare de 1.000 de lei, care a fost oferit de Asociaþia Horticultorilor
din România de pe lângã Academia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice
din Bucureºti, care ne-au sprijinit, alãturi de alþi sponsori importanþi.
- Cine a fãcut parte din juriu?
- Cei care au analizat caracteristicele pepenilor aflaþi în concurs
ºi au deliberat au fost specialiºtii
de la Staþiunea de Cercetãri, cu
care noi avem o colaborare foarte
bunã ºi care, în urmã cu mulþi ani,
mai exact în anul 1987, au creat
acest soi de lubeniþã cu care ne

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ticipanþi, mulþi veniþi ºi din alte localitãþi. Pentru
dãbulenari, oameni extraordinar de harnici ºi
ambiþioºi, a fost încã un motiv de mândrie, realizând cât de preþioasã este munca lor ºi cât de sus
îi situeazã, în rândul celor mai buni dintre cei buni.
O bilã albã ºi pentru primarul Aurel Bãjenaru,
primul om care a crezut în forþa comunitãþii sale
ºi a dorit sã le întoarcã oamenilor respectul cuvenit, cultivatorii de lubeniþe, bostãnarii cum îºi
spun ei, fiind în centrul atenþiei prin roadele muncii lor, în toate aceste zile.

cianþii ºi care s-a dovedit tentant
pentru fiecare, de la mic la mare.
Copiii au fost, de departe, cei mai
rãsfãþaþi, fiind provocaþi cu tot
felul de jocuri, de la carturi ºi
pânã la tiribomba de o înãlþime
înfricoºãtoare, dar mai tot timpul plinã fiindcã s-au gãsit destul de mulþi curajoºi care sã-ºi
testeze limitele. Unii chiar de mai
multe ori! Când nu fãceau cu rân-

dul la jocurile de distracþie, dãdeau iama în popocorn, gogoºile
glazurate, chipsurile care îºi întrepãtrundeau aromele pe deasupra mulþimii.
Nici pofticioºii de vârstã maturã nu au dus lipsa gustãrilor.
Grãtarele s-au încins, de cum sa lãsat rãcoarea nopþii, ºi mirosul de mititei ºi pastramã a invadat din toate pãrþile. La mesele
lungi de lemn, pe care le întâlneºti la festivalurile berii din marile oraºe, lumea a început sã se
aºeze ºi sã comande. Paharul de
bere rece, alãturi de o trataþie fierbinte îi fãceau pe oameni sã se
simtã bine, sã râdã ºi sã povesteascã. Pe scenã – muzicã bunã
ºi antren. Era mare lucru pentru
ei sã aibã toate aceste lucruri acolo, la ei acasã, la Dãbuleni, în
patria lubeniþelor.
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Motorul 1.0 EcoBoost câºtigã titlul
Motorul Internaþional al Anului
Motorul pe benzinã Ford 1.0 EcoBoost este numit
în 2017 Motorul Internaþional al Anului la categoria
“Cel mai bun motor sub un litru” pentru a ºaselea
an consecutiv. Eficient, compact ºi puternic, motorul
EcoBoost a câºtigat de la lansarea sa, care a avut loc
în 2012, 10 trofee în cadrul competiþiei Motorul
Internaþional al Anului. Motorul animã una din cinci
maºini vândute de Ford în Europa. Ford va oferi de la
începutul anului 2018 pe motorul 1.0 EcoBoost tehnologia inovatoare de dezactivare a cilindrilor pentru a
reduce ºi mai mult emisiile de CO2 ºi consumul.
Motorul Ford 1.0 EcoBoost a
fost votat “Cel mai bun motor sub
un litru” în cadrul competiþiei
Motorul Internaþional al Anului (International Engine of the Year) pentru al ºaselea an consecutiv. Acest
titlu înseamnã cã puternicul ºi compactul motor cu trei cilindri rãmâne invincibil în categoria sa din
momentul lansãrii acestuia în 2012.
Oferit în versiuni de 100 CP, 125
CP ºi 140 CP, motorul 1.0 EcoBoost animã în acest moment una din
fiecare cinci maºini noi vândute de
Ford în Europa, procentul fiind ºi
mai bun în cazul lui Fiesta: douã
din cinci maºini. Mai mult, Ford
oferã motoarele EcoBoost pe benzinã în versiuni de cilindree de pânã
la 3.5 litri, oferind resurse de putere ºi eficienþã sub capota modelelor Ford din toatã lumea, de la
noua generaþie Ford Fiesta la utilitarele din familia Transit, la pickup-uri ºi la modele din gama Ford
Performance, implicit pe Focus RS
ºi pe supercar-ul Ford GT.

Lãudat pentru combinaþia sa
de performanþã, eficienþã
ºi tehnologie
Membrii juriului au lãudat motorul Ford pentru combinaþia sa de

performanþã, eficienþã ºi tehnologie. În total, motorul 1.0 EcoBoost a câºtigat pânã în acest moment 10 trofee în cadrul competiþiei Motorul International al Anului, implicit trei premii la General
ºi premiul “Cel mai bun motor noulansat”. “Motorul nostru 1.0 EcoBoost a fost o apariþie revoluþionarã ºi a stabilit etalonul între motoarele compacte ºi eficiente prin sofisticata tehnologie de turboalimentare EcoBoost, prin injecþia directã ºi prin tehnologiile de sincronizare variabilã. Chiar ºi cu 10 trofee International Engine of the Year
în portofoliu, continuãm sã cãutãm ºi sã gãsim soluþii pentru a lãrgi
limitele ingineriei la nivel de motoare ºi sã le oferim clienþilor ºi mai
multe beneficii puse la dispoziþie
de acest mult lãudat motor compact”, a spus Joe Bakaj vicepreºedinte al biroului de Dezvoltare
Produs în cadrul Ford Europa. “.

„Motoare sub un litru”

Economicul motor 1.0 EcoBoost cu trei cilindri a fost declarat
“Cel mai bun motor sub un litru”
de un juriu format din 58 de jurnaliºti din 31 de þãri. Introdus în
premierã în 2012 pe Ford Focus,
acest motor inovator a continuat

sã-ºi domine segmentul chiar ºi în
condiþiile în care s-a confruntat cu
o competiþie din ce în ce mai durã
într-o categorie popularã printre
clienþii europeni ºi foarte importantã pentru producãtorii auto. În
acest an, la categoria “Motoare
sub un litru” au participat 35 de
motoare, cu nouã mai multe decât în anul de debut al propulsorului EcoBoost de un litru. “Cel
mai mic motor din familia EcoBoost rãmâne cel mai bine conceput motor cu trei cilindri de un
litru, în ciuda unor candidaþi noi
care au apãrut pe scena mondialã. Poate chiar ºi mai impresionant
este faptul cã vorbim despre primul motor care reuºeºte sã-ºi asigure titlul în clasa sa în fiecare an

în care a fost nominalizat”, subliniat Dean Slavnich, co-preºedinte
al celei de-a 19-a ediþii a competiþiei
Motorul Internaþional al Anului ºi
redactor-ºef al publicaþiei Engine
Technology International, în cadrul
ceremoniei de la Stuttgart.

Tehnologia de dezactivare a
cilindrilor

Motorul 1.0 EcoBoost va primi
de la începutul lui 2018 tehnologia
de dezactivare a cilindrilor, care va
reduce costurile de rulare pentru
clienþi prin oprirea unuia dintre cei
trei cilindri atunci când nu e nevo-

ie de capacitatea completã a motorului, aºa cum se întâmplã în
cazul vitezelor de croazierã. Exemplu al nivelului înalt de inginerie
care-i oferã mãrcii Ford posibilitatea de a pune la dispoziþia clienþilor
posibilitatea de a alege între motoare eficiente pe benzinã, diesel
sau electrificate, noua tehnologie
poate sã dezactiveze ºi sã reactiveze unul dintre cilindri în 14 milisecunde, de 20 de ori mai rapid
decât timpul de care are nevoie
ochiul sã clipeascã, fãrã a face
compromisuri la nivel de performanþã sau rafinament.

Ford Europa produce, vinde ºi serviseazã vehicule sub marca
Ford pe 50 de pieþe individuale ºi are aproximativ 52.000 de
angajaþi la facilitãþile proprii ºi aproximativ 66.000 de angajaþi
când sunt luate în considerate asocierile în participaþiune ºi
entitãþile neconsolidate. În plus faþã de Ford Motor Credit Company, operaþiunile Ford Europa includ Divizia Ford de Relaþii
cu Clienþii ºi 24 de facilitãþi de producþie (16 deþinute integral
sau asocieri în participaþiune consolidate ºi 8 asocieri în participaþiune neconsolidate). Primele autoturisme Ford au fost livrate în Europa în 1903 – acelaºi an în care a fost fondatã
Ford Motor Company. Producþia europeanã a început în 1911.
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Teatrul „Colibri”: Peste 130 de reprezentaþii ºi aproape 18.000
de spectatori, plãtitori de bilete, în stagiunea 2016-2017
moment ce ºi-a anunþat prezenþa ºi în cadrul
Festivalului Internaþional „Puppets Occupy Street”, care va avea loc la Craiova între 25 august
ºi 1 septembrie a.c. Potrivit managerului Adriana Teodorescu, 17.800 de spectatori, plãtitori de
bilete, au trecut pragul teatrului în aceastã stagiune. În numãr mare craiovenii sunt aºteptaþi
ºi la urmãtoarea, care se va deschide în octombrie, cu o premierã pentru copii: „Punguþa cu
doi bani”, dupã celebra poveste a lui Ion Creangã – o propunere regizoralã a Iuliei Cârstea, în
a cãrei distribuþie se vor regãsi aproape toþi actorii Teatrului „Colibri”.
asemenea, aproximativ 400 de copii au participat la cele trei serii de
ateliere de creaþie desfãºurate în
aceastã perioadã, fiecare cu câte
10-13 tipuri de ateliere.
„Aceastã stagiune a întregit bucuria de a descoperi culisele teatrului: Zilele Porþilor Deschise sunt
dovada clarã cã n-a murit curiozitatea, cã oamenii, indiferent de vârsta pe care o au, îºi doresc sã ajungã în spatele cortinei, sã simtã pulsul de dincolo de sala în care se
aºeazã ca spectatori. Iar numãrul
celor care ne viziteazã pe parcursul
acestor zile este tot mai mare. Pãrinþii copiilor cred cã sunt foarte
fericiþi sã-ºi retrãiascã cumva copilãria prin atelierele de creaþie care
de frumoasã – cu noutãþi, cu surau o dinamicã greu de descris în
prize, cu speranþe…”, afirmã macuvinte ºi care înseamnã chiar edunagerul Adriana Teodorescu.
caþie sãnãtoasã, primitã prin joc, se
bucurã sã vadã schimbãri semnifiZilele Porþilor Deschise ºi
cative la copii în comportament, în
Sãptãmâna Teatrului atrag,
atitudine ºi sã petreacã, peste sãptãmânã, câteva ore cu totul altfel –
mereu, un numeros public
liber, cu explozie de creativitate”,
Un numeros public au atras, ca
afirmã Laura Pumnea, reprezentant
de fiecare datã, Zilele Porþilor DesBirou Marketing ºi PR al teatrului.
chise – prilej pentru craiovenii de
toate vârstele sã descopere lumea
„Furtuna”, cu Marcel Iureº,
teatrului de dincolo de cortinã –, dar
piesa de rezistenþã a stagiunii
ºi Sãptãmâna Teatrului, organizatã
Activitatea la sediu s-a concretiîn perioada 20-27 martie ºi cuprinzat ºi în câteva noi spectacole. Prizând o mulþime de evenimente. De

Bilanþ pozitiv în încheierea stagiunii artistice
2016-2017 la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” – a patra pe care instituþia a desfãºurat-o
în sediul din Calea Bucureºti nr. 56. Inauguratã
la 1 octombrie 2016 ºi închisã pe 18 iunie a.c.,
aceasta a cuprins 132 de reprezentaþii, atât pe
scena proprie, cât ºi în cadrul festivalurilor la
care artiºtii au fost invitaþi, între care ºi câteva
premiere. Cea mai importantã rãmâne „Furtuna” dupã William Shakespeare, o creaþie regizoralã a lui Cristian Pepino, cu Marcel Iureº în
distribuþie – care a debutat, astfel, în lumea teatrului de pãpuºi. ªi pare-se cã i-a plãcut, din

Dupã aproape nouã luni de activitate intensã, reprezentanþii Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”
au tras linie ºi au adunat: 132 de
spectacole, atât pe scena proprie,
cât ºi în festivalurile la care artiºtii
au participat, ºi 17.800 de spectatori plãtitori de bilete, plus cei care
au vizionat spectacolele gratuite ori
caritabile – precum cel din campania „Artiºtii pentru artiºti” a UNITER sau în cadrul parteneriatului
cu Centrul Misionar-Educativ al
parohiei „Oota”. „A fost o stagiune
la fel de bogatã ca celelalte, la fel

ma premierã a anului a fost, pe 4
februarie, „Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul Petriºor”, adaptare dupã poveºti populare ruseºti, în regia actriþei Alla Cebotari. I-a urmat, în
martie, „Cei trei purceluºi” – teatru interactiv cu Geo Dinescu ºi
Marin Fagu. Cea mai importantã
realizare rãmâne însã „Furtuna”
dupã William Shakespeare, o creaþie regizoralã a lui Cristian Pepino –
personalitate a teatrului de pãpuºi
ºi marionete, totodatã profesor la
UNATC ºi scriitor, cu reputatul actor Marcel Iureº în distribuþie. Premiera a avut loc în prima parte a
stagiunii – pe 25 noiembrie 2016.
«Este un spectacol cu foarte mare
mizã, care pune în valoare aceastã
lume foarte frumoasã a teatrului de
pãpuºi, o propunere care se adreseazã tuturor vârstelor ºi care are
diverse straturi de înþelegere. A fost
prezentat deja, în luna mai, la Festivalul Internaþional de Teatru de
Animaþie „EuroMarionete” ºi urmeazã, la începutul stagiunii viitoare, sã ajungã la Alba Iulia ºi, posi-

bil, ºi la Iaºi», a precizat Adriana
Teodorescu.
Potrivit managerului Teatrului
„Colibri”, nu puþine au fost festivalurile la care trupa craioveanã a
fost invitatã în stagiunea recent
încheiatã: «Am participat la festivaluri în Ucraina, cu spectacolul
„Poveste despre Hansel ºi Gretel”,
în Bulgaria, prin Institutul Cultural
Român, cu spectacolul „Cântãreþii din Bremen”, în Serbia, dar ºi
în România – la festivalurile de
profil de la Iaºi, Alba Iulia, Arad,
Caracal, Braºov, Drobeta-Turnu
Severin, Slatina, Izbiceni ºi am fãcut parte din festivalurile organizate aici, în Craiova – Gala de sãrbãtori, Zilele Craiovei, Târgul de
Turism al Olteniei».
***
Deºi, oficial, stagiunea 20162017 s-a încheiat, activitatea în cadrul teatrului va continua ºi pe parcursul verii, o nouã ediþie, a IV-a, a
Festivalului Internaþional „Puppets Occupy Street” (25 august – 1
septembrie) fiind în lucru.

Artiºti ºi companii de teatru din 13 þãri vin
la Festivalul „Puppets Occupy Street” de la Craiova
Între 25 august ºi 1 septembrie, Craiova redevine scena teatrului de
pãpuºi ºi animaþie! A IV-a ediþie a Festivalului Internaþional „Puppets
Occupy Street”, organizatã de Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, cu
sprijinul municipalitãþii, va avea ca temã „Aerul” ºi va aduce în faþa
publicului, în cadrul a peste 200 de evenimente, artiºti ºi companii din 13
þãri: Turcia, Spania, Bulgaria, Italia, Anglia, Rusia, Argentina, Elveþia,
Brazilia, Germania, Ucraina, Polonia ºi, bineînþeles, România.

„Ne bucurãm cã de la an la an sunt foarte mulþi
artiºti ºi companii din strãinãtate care aplicã pentru participarea la festivalul nostru. Din pãcate, nu
pot veni toþi. Criteriile de selecþie sunt nu neapãrat
financiare, ci þin ºi de calitatea spectacolelor”, a
afirmat, sãptãmâna trecutã, în cadrul unei conferinþe de presã, Adriana Teodorescu, managerul Teatrului „Colibri”. Air Edition va pãstra din structura ediþiilor trecute – secþiunile de concerte, ateliere, spectacole, expoziþii, proiecþii de scurtmetraj de animaþie, video mapping –, dar va aduce,
desigur, ºi noutãþi. În total, peste 200 de evenimente vor fi cuprinse în programul celor opt zile
de festival.
„Puppets Occupy Street” se va deschide ºi se
va încheia cu „Puppet’s Parade” ºi îi va readuce la
Craiova, spre exemplu, pe veselii ºi expresivii artiºti
de la Bigolis Theater (Spania), care în 2015 prezentau spectacolul „Pete & Pat (at the pianopupp)”,
iar anul trecut anunþau deschiderea evenimentului
cu salve de tun. „Puþini sunt dintre cei pe care i-aþi
vãzut la ediþiile precedente. De fiecare datã încercãm sã aducem artiºti noi. Trupa Bigolis ºi-a creat
un obicei din a realiza pentru fiecare ediþie a festivalului un spectacol special”, a declarat Adriana Teodorescu. Managerul Teatrului „Colibri” mai spune
cã, dacã anul trecut au fost 90 de reprezentaþii în
festival, de aceastã datã se va ajunge la 100.
«Cred cã putem sã stãm cu fruntea sus ºi la

aceastã ediþie, cum am stat ºi la precedentele, apreciate de peste 40.000 de spectatori. „Puppets Occupy Street” este unul dintre cele mai mari ºi importante festivaluri de gen din România ºi iatã cã
tinde sã depãºeascã, ºi ca notorietate, ºi ca valoare,
graniþele þãrii», a apreciat Adriana Teodorescu. Festivalul a fost iniþiat la Craiova în anul 2014, când au
ºi fost prezentate urmãtoarele sale teme: Apa (2015),
Focul (2016), Aerul (2017) ºi Pãmântul (2018).

10 / cuvântul libertãþii

luni, 26 iunie 2017

educaþie

Astãzi, începe Bacalaureatul ºi sunt promise
condiþii adecvate de desfãºurare
Astãzi începe sesiunea de varã, prin
susþinerea probelor scrise, la Bacalaureat. Ieri, la sediul Inspectoratului Judeþean Dolj, în cadrul videoconferinþei
susþinute de ministrul Educaþiei Naþionale, prof. univ.dr. Pavel Nãstase, au fost
puse la punct ultimele detalii pentru
BAC. S-au tras la sorþi, conform metodologiei naþionale, preºedinþii ComisiiCu puþinã întârziere, din motive
obiective, ministrul Educaþiei Naþionale, prof. univ.dr. Pavel Nãstase, a dat, ieri, semnalul de desfãºurare a Examenului de Bacalaureat,
cu tot ceea ce presupune acesta:
„Atrag atenþia asupra respectãrii
metodologiei de examen. Fiind zile
caniculare, trebuie asigurate toate
condiþiile, de la alimentarea cu apã
pânã la funcþionarea aparatelor de
aer condiþionat. De asemenea, atrag
atenþia asupra respectãrii condiþiilor stricte de examen, în sãlile de
clasã, astfel încât sã nu avem situaþii neprevãzute. Am înþeles cã
sunt unele probleme cu transportul
ºi paza tezelor, prin protocolul semnat cu Inspectoratul General de Jandarmi. Sunt convins cã toate problemele pot fi rezolvate. Mai departe, o las pe doamna secretar de stat,
prof. Ariana Bucur,sã vã spunã
mai multe”.

lor de Examinare Judeþene, cei care vor
coordona Centrele Zonale de Evaluare
(judeþul Dolj fiind printre acestea), precum ºi membrii, în prima fazã, ai Comisiilor de Evaluare pentru „Limba ºi literatura românã”. În Dolj, avem 14 Centre de Examinare, un Centru de Evaluare ºi aproximativ 4.000 de candidaþi înscriºi pentru prima probã scrisã.

La rândul sãu, aceasta a menþionat: „Reprezentanþii Ministerului
Educaþiei Naþionale au atribuþii de
control ºi de îndrumare în Centrele de Examinare ºi atragem atenþia
în ceea ce priveºte utilizarea ºtampilelor, verificarea listelor, înscrierea candidaþilor, astfel încât subiectele sã fie conforme specializãrii solicitate. Evaluatorii sã nu
aibã asupra lor mijloace de comunicare cu exteriorul, iar rugãmintea noastrã este ca toate etichetele aplicate sã fie de acelaºi fel.
Candidatul nu poate ieºi din salã
mai devreme de o orã ºi jumãtate.
Ni s-a cerut sã se poatã ieºi din
examen cu copii dupã subiecte,
dar, ca la Evaluare, am hotãrât sã
nu se întâmple acest lucru, din
motive de siguranþã. Sunt stabilite ºi centrele de Evaluare ºi vã rog
sã notaþi numãrul estimativ al lucrãrilor”.

În Dolj, 14 Centre
de Examinare
În judeþul Dolj sunt înscriºi
3.989 de candidaþi, în 14 Centre
de Examen. În Craiova sunt zece:
Colegiul „ªtefan Odobleja” (patru
unitãþi liceale arondate), Colegiul
Naþional „Carol I” (una singurã),
Colegiul Naþional „Elena Cuza”
(trei unitãþi), Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” (douã instituþii),
Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu” (douã entitãþi, ambele având
ºi profil sportiv – cea de-a doua
fiind Liceul cu Program Sportiv
„Petrache Triºcu”), Colegiul Naþional Economic „Gheorghe Chiþu” (doar cu „baza”), Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã (ºapte
instituþii de învãþãmânt liceal), Colegiul Tehnic Energetic (douã unitãþi), Liceul „Matei Basarab” (ºase
instituþii), Liceul „Traian Vuia”

(douã ºcoli).
În afara Craiovei, sunt patru
Centre de Examinare: Liceul Tehnologic „Dimitrie Filiºanu” din Filiaºi (singur), Liceul Tehnologic
„Petre Baniþã” din Cãlãraºi (trei
unitãþi), Liceul Teoretic „Independenþa” din Calafat (patru instituþii)
ºi Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”
din Bãileºti (patru licee). În judeþul
Dolj, unde va fi un Centru de Evaluare, dupã precizarea Arianei Bu-

cur, numãrul estimativ, pentru corectarea lucrãrilor din alt judeþ este
în jur de 4.500. Conform aceleiaºi
aprecieri, cele mai multe sunt în
Bucureºti, iar cele mai puþini în judeþele Teleorman, Cãlãraºi, Iaºi ºi
Braºov. Examenul de BAC are toate
condiþiile sã se desfãºoare în condiþii foarte bune, vorbim de Dolj,
nefiind semnalate greutãþi insurmontabile în teritoriu.
CRISTI PÃTRU

Se dau rezultatele preliminarii BAC 2017: Peste 130.000 de mii de absolvenþi
de liceu susþin prima probã scrisã
de la Evaluarea Naþionalã

Sãptãmâna trecutã, a avut loc
Evaluarea Naþionalã, pentru absolvenþii clasei a VIII, pe baza notelor obþinute la acest examen, coroborate cu media anilor gimnaziali
(procent de 20%), urmând sã aibã
loc admiterea în învãþãmântul liceal.
Conform calendarului oficial, aprobat prin legislaþie, astãzi vor avea
loc afiºãrile preliminarii ale rezultatelor obþinute de elevi.
Într-o videoconferinþã, susþinutã cu ocazia pregãtirii Bacalaureatului, prof. Monica Anisie, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaþiei Naþionale, vicepreºedinte al Comisiei Naþionale de
Evaluare Naþionalã, a preciza:
„Mâine (n.r. – ieri) vom afiºa toa-

te rezultatele, în
aplicaþia electronicã. Cataloagele pot
fi ridicate de reprezentanþii judeþelor
de origine chiar ºi
astãzi, de la Centrele de Evaluare,
dar aº recomanda ,
fiind vorba ºi de
Bacalaureat, sã aºteptaþi sosirea lor,
sã le scanaþi ºi sã
le prezentaþi pe 26
iunie. S-a stabilit ca
orã de prezentare a
rezultatelor ora
12.00, dar am înþeles cã sunt situaþii în care Centrele de Examinare
de la Evaluarea Naþionalã se suprapun cu cele de la Bacalaureat.
De aceea, cred cã ar fi mai potrivitã ora 14.00, aºa acum, iniþial,
se ºi stabilise”.
Dupã pãreri pertinente venite din
teritoriu, a rãmas ca în jurul orei
amintite la final sã fie fãcute cunoscute notele obþinute de tineri la „Capacitate”. Intervalul de depunere a
contestaþiilor a rãmas la fel – 16.0020.00, 26 iunie – cu afiºarea finalã
pe 30 iunie. De asemenea, în þarã
sunt stabilite 19 Centre de Soluþionare a contestaþiilor, în judeþul nostru fiind unul dintre ele.
CRISTI PÃTRU

Astãzi, peste 130.000 de mii
de absolvenþi de liceu din þarã
susþin prima probã scrisã a bacalaureatului, cea la limba ºi literatura românã, urmând ca marþi,
27 iunie, se aibã loc proba la limba ºi literatura maternã, iar miercuri, 28 iunie, sã se prezinte la
proba de profil, adicã, matematicã sau istorie. Vineri, 30 iunie,
liceenii vor da examen la o disciplinã la alegere, în funcþie de specializare sau profil.
Pentru susþinerea probelor
scrise, în cele 439 de centre de
examen, s-au înscris peste
135.000 de candidaþi din toate
promoþiile. La proba de limba ºi
literatura maternã sunt aºteptaþi
peste 6.300 de candidaþi care-ºi
vor redacta tezele în maghiarã,
germanã, ucraineanã, sârbã, slovacã, turcã, italianã sau croatã.
Afiºarea primelor rezultate este
prevãzutã pentru data de 5 iulie,
pânã la ora 16.00. În aceeaºi zi,
vor putea fi depuse contestaþiile,
între orele 16:00-20:00. Rezultatele finale vor fi fãcute publice
pe 10 iulie.
Accesul candidaþilor în centrele de examen la probele scrise se
face în intervalul 7:30 - 8:30 pe
baza unui act de identitate valid,
cu fotografie. Timpul destinat redactãrii unei lucrãri scrise este de
trei ore, calculat din momentul în
care s-a încheiat distribuirea sub-

iectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea
subiectelor, candidaþii folosesc
numai cernealã sau pastã de culoare albastrã, iar pentru executarea schemelor ºi a desenelor vor
utiliza numai creion negru, anunþã
Ministerul Educaþiei. Pentru probele scrise la matematicã ºi geografie, candidaþii pot apela doar
la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul
sunt interzise, iar hârtia folositã
este doar cea distribuitã de asistenþi. Nu este permis accesul în
sãli cu manuale, dicþionare, notiþe, însemnãri etc., care ar putea
fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, ºi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.
În acelaºi timp, candidaþilor le
este interzis sã comunice între ei
sau cu exteriorul, sã transmitã ori
sã schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiþe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru
comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinºi în aceste
situaþii vor fi eliminaþi din examen, indiferent dacã materialele/
obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacã au fost
introduse de aceºtia ori de alþi
candidaþi, de cadre didactice din
comisie sau de alte persoane ºi
indiferent dacã ei au primit ori au

transmis materialele interzise.
Drept consecinþã, nu vor mai
putea participa la probele urmãtoare ºi vor fi lipsiþi de posibilitatea recunoaºterii, în sesiunile urmãtoare, a notelor la probele promovate anterior eliminãrii, inclusiv a probelor de evaluare a competenþelor lingvistice ºi digitale.
De asemenea, aceºti candidaþi nu
mai au dreptul de a participa la
urmãtoarele douã sesiuni ale examenului de bacalaureat.
Pentru a fi declarat promovat,
un absolvent de liceu trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii, cumulativ: susþinerea tuturor probelor de evaluare a competenþelor lingvistice ºi digitale;
susþinerea tuturor probele scrise ºi nota 5 la fiecare dintre
acestea; obþinerea mediei 6 cel
puþin, la probele scrise. Ca ºi la
Evaluarea Naþionalã, lucrãrile
vor fi evaluate în centre zonale
de evaluare din alte judeþe decât
cele în care au avut loc probele.
Astfel, în urma evaluãrii lucrãrilor contestate „nota iniþialã se
poate modifica, dupã caz, prin
creºtere sau descreºtere, prin
nota acordatã la contestaþii”. Cu
alte cuvinte, nota comisiei de
contestaþii este finalã, întrucât
nu se mai aplicã regula celor 0,5
puncte diferenþã între nota de la
evaluarea iniþialã ºi cea de la contestaþii. (Mediafax)
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externe

Qatarul ar putea fi izolat
diplomatic pe termen lung
Anwar Gargash, ministrul Afacerilor Externe din Emiratele Arabe
Unite (EAU), a avertizat cã Qatarul
riscã sã fie izolat diplomatic pe termen lung în cazul în care nu acceptã lista de condiþii transmisã de patru
state arabe. “Am decis cã în cazul în
care nu se înregistreazã vreun progres, Qatarul va fi izolat de vecini”,
a declarat Anwar Gargash. Avertismentul a venit la doar câteva ore dupã
ce autoritãþile de la Doha au dezvãluit lista de 13 condiþii puse de Arabia Sauditã, Emiratele Arabe Unite,
Bahrain ºi Egipt. Oficialul din Emirate a precizat cã refuzul îndeplinirii
acestor solicitãri nu va conduce la o
escaladare a tensiunilor ºi a insistat
cã þarile arabe nu urmãresc “schimbarea regimului din Qatar, ci o schimbare a comportamentului”. Mohammed bin Abdulrahman alThani, ministerul de Externe de la Doha, a declarat cã solicitãrile formulate de patru state
arabe pentru anularea sancþiunilor nu sunt nici
rezonabile ºi nici realizabile, informeazã site-ul
postului BBC News online, citând televiziunea
Al-Jazeera. Miercuri, Rex Tillerson, secretarul
american de Stat, a cerut Arabiei Saudite ºi aliaþilor ei sã formuleze solicitãri „rezonabile ºi realizabile”. Al-Thani a apreciat cã lista de condiþii nu îndeplineºte aceste criterii, adãugând cã
solicitãrile dovedesc cã sancþiunile „nu au nicio
legãturã cu combaterea terorismului (…) [ci]
limiteazã suveranitatea Qatarului ºi externalizeazã
politica noastrã externã”. Patru þãri arabe care

boicoteazã Qatarul pentru presupusa susþinere
a terorismului au formulat vineri o serie de solicitãri adresate Administraþiei de la Doha, cerând inclusiv închiderea unei baze militare turce din þarã, oprirea televiziunii Al Jazeera, sistarea legãturilor cu Iranul ºi predarea tuturor teroriºtilor. Lista a fost semnatã de Arabia Sauditã, Emiratele Arabe Unite, Egipt ºi Bahrein. Cele
patru state arabe au acordat Qatarului un termen de 10 zile pentru a lua aceste mãsuri. Lista
cu cereri a fost predatã autoritãþilor de la Doha
de cãtre Kuweit, þarã care s-a oferit sã medieze
disputa. La 5 iunie, Arabia Sauditã, Egipt, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Yemen ºi Libia au
decis sã înceteze legãturile diplomatice cu Qatarul, acuzând acest stat de destabilizarea regiunii prin sprijinirea unor reþele teroriste pre-

cum Stat Islamic ºi Al-Qaida. Decizia a fost însoþitã de o blocadã economicã, închiderea frontierelor terestre ºi maritime între aceste þãri ºi
Qatar, precum ºi cu interdicþii de
survol pentru companiile aeriene din
Qatar ºi restricþii de cãlãtorie pentru
cetãþenii qatarioþi. Preºedintele Turciei, Recep Erdogan, a declarat cã
lista de solicitãri trimisã Qatarului de
patru state arabe este contrarã
“dreptului internaþional” pentru cã
aduce atingere suveranitãþii unui stat,
iar apelurile ca Ankara sã închidã baza
militare turcã din aceastã þarã sunt
lipsite de respect. “Aprobãm ºi apreciem atitudinea Qatarului în ceea ce
priveºte lista de 13 solicitãri”, a declarat Erdogan, care a adãugat cã lista “contravine dreptului internaþional întrucât nu este permisã atacarea ori intervenþia asupra suveranitãþii unei þãri”. Liderul de la Ankara a mai declarat
cã apelurile ca Ankara sã închidã baza militarã
pe care o are în Qatar denotã “lipsã de respect
faþã de Turcia”. Guvernul de la Ankara, cel mai
puternic aliat din regiune al autoritãþilor de la
Doha, a trimis în Qatar aproximativ o sutã de
avioane cu provizii de la începutul crizei din
zona Golfului. Mai mult, Turcia a adoptat legislaþia necesarã pentru suplimentarea efectivelor militare desfãºurate la baza turcã din Qatar. Erdogan a mai declarat cã s-a oferit sã stabileascã o bazã militarã ºi în Arabia Sauditã, însã
n-a primit niciodatã un rãspuns clar în aceastã
privinþã.

Relaþiile între Oslo ºi Moscova s-ar putea deteriora
dupã prelungirea prezenþei trupelor SUA în Norvegia
Decizia Norvegiei de a extinde durata prezenþei unui contingent de puºcaºi marini americani pe teritoriul þãrii
va conduce la deteriorarea relaþiilor cu
Rusia ºi ar putea escalada tensiunile cu
NATO, a transmis Ambasadã rusã la
Oslo. Aproximativ 330 de puºcaºi marini americani urmeazã sã fie staþionaþi pânã la finalul anului 2018, a anunþat Guvernul norvegian, astfel aproape dublând durata prezenþei militarilor
americani în þarã. Puºcaºii marini au
fost trimiºi în Norvegia în luna ianuarie pentru a participa la exerciþii comune, fiind primele trupe strãine staþionate în aceastã þarã dupã finalul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. “Considerãm cã aceastã acþiune contravine politicii norvegiene de a nu permite

desfãºurarea de baze militare strãine
în þarã pe timp de pace”, se afirmã
într-un comunicat transmis de Ambasada Rusiei la Oslo. Mai mult, “transformã Norvegia într-un partener care
nu este complet predictibil, ar putea
escalada tensiunile ºi conduce la o
destabilizare a situaþiei în regiunea nordicã”, se mai aratã în comunicat. “Un
nivel ridicat al unei prezenþe aliate regulate creeazã o stare de normalitate
stabilizatoare în timp de pace, care contribuie la descurajare ºi apãrare”, a declarat Ine Eriksen Soereide, ministrul
norvegian al Apãrãrii, potrivit unui comunicat din data de 21 iunie. Trupele
americane sunt staþionate la aproximativ 1.500 de kilometri depãrtare de frontiera între Norvegia ºi Rusia.

Parlamentul britanic,
vizat de un atac cibernetic
Parlamentul Marii Britanii
a fost þinta unui atac cibernetic
în cadrul cãruia hackerii au
încercat sã acceseze conturile
de e-mail ale parlamentarilor,
au anunþat mai mulþi oficiali ºi
politicieni britanici. Chris
Rennard, membru în Camera
Lorzilor din partea Partidului
Liberal-Democrat, a fost
primul care a atras atenþia în
legãturã cu acest incident.
“Atac cibernetic la Westminster, e-mail-urile parlamentarilor s-ar putea sã nu funcþioneze
în afara sediului”, a anunþat
Chris Rennard pe Twitter. O
purtãtoare de cuvânt a Camerei Comunelor a confirmat cã
au fost înregistrate mai multe
tentative neautorizate de
accesare a conturilor utilizatorilor din Parlament, precizând
cã au fost luate mãsuri pentru
protejarea sistemelor informatice. Acest incident are loc la
doar o lunã dupã ce peste o
sutã de þãri din întreaga lume
au fost afectate de un val de
atacuri cibernetice cu un
program de tip ransomware.

Cel puþin 11 oameni au murit
în urma unei explozii produse
într-o minã din Columbia
Cel puþin 11 mineri au murit
ºi alþi doi sunt daþi dispãruþi,
în urma unei deflagraþii ce s-a
produs într-o minã din Columbia din cauza gazului metan
acumulat, au anunþat autoritãþile de la Bogota. Explozia s-a
produs vineri în apropierea
oraºului Cucunuba din provincia Cundinamarca, zonã în
care sunt efectuate extracþii
ilegale de cãrbune, iar accidentele de acest fel sunt
comune. “Bilanþul provizoriu
este de 11 morþi, un rãnit ºi doi
dispãruþi2, se aratã într-un
comunicat dat publicitãþii de
Guvernul columbian. Autoritãþile au precizat cã cel puþin trei
cadavre au fost descoperite ºi
urmeazã sã fie aduse la
suprafaþã.

O jurnalistã francezã, rãnitã
în timpul bãtãliei pentru Mosul,
a murit

Jeremy Corbyn, liderul laburiºtilor britanici, afirmã cã va încerca sã forþeze
organizarea de alegeri anticipate
Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, a declarat cã va “încerca sã forþeze organizarea de alegeri anticipate” dupã ce Partidul
Conservator al premierului Theresa May a pierdut majoritatea parlamentarã. Într-un interviu pentru
cotidianul Daily Mirror, liderul laburist a afirmat cã ar fi “absurd”
ca cineva sã-ºi închipui cã guvernul minoritar al conservatorilor ar
putea rezista, adãugând cã parti-
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dul lui va “contesta acest guvern
la fiecare pas ºi va încerca sã forþeze organizarea de alegerile anticipate”. Partidul Conservator este
în prezent angrenat în negocieri cu
formaþiunea nord-irlandezã DUP
pentru asigurarea unei majoritãþi
funcþionale în Parlamentul de la
Londra. Parlamentarii britanici urmeazã sã voteze sãptãmâna viitoare pe tema programului guvernamental propus de Cabinetul May.

O jurnalistã francezã, care la
începutul acestei sãptãmâni a
fost spitalizatã dupã explozia
unei mine în oraºul Mosul, a
decedat în urma rãnilor
suferite, a anunþat compania
France Televisions. Veronique
Robert a fost rãnitã în urma
exploziei minei, fiind transportatã de urgenþã la un spital
militar american din zonã, iar
ulterior a fost transferatã în
Franþa. În urma incidentului au
mai decedat alþi doi jurnaliºti,
francezul Stephan Villeneuve ºi
reporterul kurd Bakhtiyar
Addad. Jurnaliºtii însoþeau o
unitate a trupelor speciale
irakiene la Mosul, unde
militanþii reþelei teroriste Stat
Islamic folosesc aproximativ
100.000 de civili drept “scuturi
umane”, potrivit ONU. 28 de
jurnaliºti ºi-au pierdut viaþa în
Irak de la începutul anului
2014 ºi pânã în prezent, potrivit
organizaþiei non-guvernamentale Reporteri fãrã Frontiere.
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SPITALUL Filiºanilor, cu sediul în localitatea Filiaºi, bd.Racoþeanu, nr.216, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea
posturilor contractuale vacante
de: Nr.crt.; Postul; Loc de muncã;
Nr.posturi: 1; Asistent medical
principal generalist; Secþia pediatrie; 1. 2; Asistent medical principal generalist; Secþia medicinã internã; 1. 3; Asistent medical principal laborator; Laborator analize
medicale; 1. 4; Asistent medical
generalist; Dieteticã bloc alimentar; 1. 5; Infirmierã; Compartiment
Primire Urgenþe; 2. 6; Îngrijitor curãþenie; Compartiment Primire
Urgenþe; 1. 7; Asistent medical
generalist debutant; Compartiment Prevenire Infecþii Asociate
Asistenþei Medicale; 1. 8; Economist debutant; Achiziþii publice contractare; 1. Conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în data
de 18.07.2017, ora 10.00; -Proba
practicã în data de 24.07.2017, ora
10.00; -Proba interviu în data de
28.07.2017, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -Asistent medical generalist principal: -diplomã de licenþã în specialitate/diplomã de
ºcoalã sanitarã postlicealã sau
echivalentã sau diplomã de studii
postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997; -min.5 ani
vechime ca asistent medical; -examen pentru obþinerea gradului de
principal. -Asistent medical principal laborator: -diplomã de licenþã în specialitate/diplomã de ºcoalã
sanitarã postlicealã sau echivalentã sau diplomã de studii postliceale prin echivalare conform HG

nr.797/1997; -min.5 ani vechime ca
asistent medical laborator; -examen pentru obþinerea gradului de
principal în laborator. -Asistent medical generalist: -diplomã de licenþã în specialitate/diplomã de ºcoalã
sanitarã postlicealã sau echivalentã sau diplomã de studii postliceale prin echivalare conform HG
nr.797/1997; - min.6 luni vechime
în specialitate. Infirmierã: - ºcoalã
generalã; - curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenþilor Medicali Generaliºti, Moaºelor ºi Asistenþilor medicali din România sau
curs organizat de furnizori autorizaþi de Ministerul Muncii, Familiei
ºi Protecþiei Sociale cu aprobarea
Ministerului Sãnãtãþii; - min.6 luni
vechime în activitate ca infirmierã. - Îngrijitor curãþenie: - ºcoalã generalã; - vechime: nu este cazul.
Asistent medical generalist debutant: -diplomã de licenþã în specialitate/diplomã de ºcoalã sanitarã
postlicealã sau echivalentã sau
diplomã de studii postliceale prin
echivalare conform HG nr.797/
1997; -curs de perfecþionare
profesionalã în domeniul igienã
organizat de furnizori autorizaþi
de Ministerul Muncii, Familiei ºi
Protecþiei Sociale cu aprobarea
Ministerului Sãnãtãþii; -vechime:
nu este cazul. -Economist debutant: -diplomã de licenþã; -vechime: nu este cazul. Candidaþii vor
depune dosarele de participare
la concurs pânã la data de
11.07.2017, ora 12.00, la sediul
Spitalului Filiºanilor, Filiaºi, din
bd.Racoþeanu, nr. 216, judeþul
Dolj. Relaþii suplimentare la sediul Spitalului Filiºanilor, Filiaºi,
din bd. Racoþeanu, nr. 216, judeþul Dolj, telefon: 0251.441.234.

PRIMÃRIA comunei Amãrãºtii de Jos, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii contractuale de
execuþie vacante, pe perioadã nedeterminatã, aprobate prin HG
nr.286/2011, modificatã ºi completatã de HG nr.1027/2014: 1 postfuncþie contractualã de execuþie
de Inspector debutant Achiziþii publice- Compartiment Contabilitate. Concursul se va desfãºura astfel: în data de 27.07.2017, ora
10.00- proba scrisã; în data de
28.07.2017, ora 09.00- proba practicã; în data de 28.07.2017, ora
10.00- interviul. Condiþiile pentru
ocuparea funcþiei sunt: studii superioare absolvite cu diplomã de
licenþã; 2 posturi funcþie contractualã de execuþie de Electromecanic- Compartiment Alimentare cu Apã (1 post de Electromecanic grad I, ºi 1 post Electromecanic debutant). Concursul se va
desfãºura astfel: în data de
27.07.2017, ora 10.00- proba scrisã; în data de 28.07.2017, ora
10.00- interviul. Condiþiile pentru
ocuparea funcþiilor sunt: studii
medii, absolvite cu diplomã de
bacalaureat/ºcoalã profesionalã/
certificate calificare profesionalã;
vechime în muncã mimim 3 ani
pentru Electromecanic grad I; vechime 0 ani pentru Electromecanic debutant. Dosarele se depun
pânã la data de 19.07.2017 la secretariatul comisiei. Condiþiile de
participare la concurs ºi bibliografia se afiºazã la sediul primãriei
comunei Amãrãþtii de Jos. Relaþii
suplimentare se pot obþine la sediul primãriei comunei Amãrãºtii
de Jos, judeþul Dolj, sau la telefon
0767.807.643.
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ANUNÞ
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit
din fonduri publice, aprobat prin Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat
prin Hotãrârea de Guvern nr.1027/2014, Consiliul Judeþean Dolj organizeazã la sediul
din Calea Unirii nr.19 concurs în data de 18.07.2017, ora 10,00 (proba scrisã), pentru ocuparea unui post vacant de execuþie în regim contractual pe perioadã nedeterminatã de consilier grad profesional IA in cadrul Serviciului Administrarea ºi Exploatarea Domeniului Public ºi Privat al Judeþului Dolj – Compartimentul Domeniul Public.
Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta în 3 etape succesive, dupã
cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã - 18.07.2017, ora 10,oo;
- data si ora susþinerii probei de interviu se afiºeazã odatã cu rezultatele probei scrise.
In vederea participãrii la concurs, candidatul trebuie sã îndeplineasca condiþiile generale prevãzute de art. 3 din Hotarãrea nr. 286/2011 si totodatã urmãtoarele condiþii
specifice:
- studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalenta
în domeniul ªtiinþe inginereºti;
- vechime in specialitatea studiilor absolvite, necesare exercitãrii funcþiei - minim 3 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 07.07.2017 la
sediul Consiliului Judeþean Dolj din calea Unirii nr.19, ora 16,00.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la Serviciul Organizare Resurse Umane,
camera1, telefon: 0251/408.224.

ANIVERSÃRI

La zi aniversarã, soþul, copiii ºi pãrinþii
ureazã dragei lor
ANDRA CRISANDA
BAZÃVERDE sãnãtate, prosperitate, noroc în viaþã ºi
“La Mulþi Ani!”.

VÂNZÃRI

Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã
(ISU) “Oltenia” al judeþului Dolj vinde câine de serviciu, ciobãnesc german, 3 ani,
preþ pornire la licitaþie
7.612 lei. Informaþii
OFERTE DE SERVICIU suplimentare la tel.
Angajez recepþioner hotel. 0251/510126; int.
Telefon: 0766/481.842. 27756 sau 27703.

APARTAMENTE
Caut menajerã pentru curãþenie apartament în Cra- Craiova - vând apartaiova, de douã ori pe lunã. ment 4 camere parter,
Telefon: 0727/226.367. zonã ultracentralã, ex-

PRESTÃRI SERVICII

Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la telefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
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clus agenþii. Telefon:
0723/868.991.
CASE

Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate
utilitãþile, teren 1023 mp.
Telefon: 0766/242.092
sau 0749/129.000.
Vând casã Preajba.
Telefon: 0755/300.762.

Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada principalã 3 corpuri a câte
2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând casã în comuna Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon: 0744/810.932.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor + anexe, apã curentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI

Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fiind zonã metropolitanã, cadastru fãcut. Telefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 9992 mp în
apropiere Gara Pieleºti Fabrica Q Fort ºi
Casa noastrã. Telefon:
0762/992.575.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Telefon:
0251/548.870.
Vând teren intravilan
Câcea 6030 mp, deschidere 30 m la asfalt, utilitãþi, cadastru.
Preþ negociabil. Telefon: 0767/263.391.
Vând pãdure de salcâm 7800 mp în comuna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Telefon: 0770/303.445.

Vând douã chioºcuri
de presã.
Telefon: 0251/412.457.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Telefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimnicu de Jos, utilitãþi - la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând FORD ESCORD 1300 cm an
fabricaþie 1983 numere noi, carte identitate pentru piese
Târgoviºte. Telefon:
0736/728.876 - 500
Euro fix.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

Vând AUTOTURISM
EPOCÃ I.M.S. M
461, an fabricaþie 1974
tip armatã C. I. Telefon: 0722/555.880
dupã ora 15.00; 0736/
728.876 ora 7.0023.00.

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 aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, canistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator 12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, discuri cu muzicã diversã Telefon: 0251/
427.583.
Vând frigider ZIL
puþin folosit, maºinã de spãlat Alba
Lux cu încãlzire
apã, maºinã de cusut Ileana. Telefon:
0351/ 464.563.
VÂND capre româneºti, preþ negociabil. Telefon: 0747/
963.794.
Lãmâi, dafin aromat
pretabil restaurantelor,
televizor color. Telefon:
0351/422.179.
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Vând TV Color Orion
ieftin ºi urgent. Telefon:
0758/454.216.
VIN de buturugã, 2
butoaie salcâm, aparat sudurã. Telefon:
0749/012.505.
Vând convenabil un
automatizor APOLLO
3WF - 2,6 nou - nefolosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând bicicletã pliabilã. Telefon: 0723/
055.342.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier magazin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând 40 de familii de
albine (stupi puternici). Telefon: 0763/
156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric nou
- 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia 1310, maºinã
de cusut PAFF. Telefon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei,
epilator HOMEDICS ELOS LASER epilare definitivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.

Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina, 4 bare cornier de
70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumulatori 200 lei DVD
portabil, adaptor auto
200 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator 12 ºi 24 Volþi, calorifere fontã, piese Dacia noi, pantofi, bocanci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã nichelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giurgiuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cusut Ileana, 4 gropi fãcute noi cimitirul Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut - 250 lei, aspirator
- 70 lei, saltea copil 100 lei, masã extensibilã - 100 lei, scoarþã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
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Vând presã hidraulicã mase plastice,
ladã fibrã, butoi salcâm - 10 vedre, cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii
2-6 ani, expresor cafea – 80 lei,cadru bicicletã 30 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folosit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã teracotã, 2 picioare
schelã metalicã. Telefon: 0761/853.192.
Vând maºinã de cusut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.

Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
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, cãrucior
handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, telecomandã, defecte 100 RON. Telefon:
0731/877.880;
0721/373.748.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, canapea, fotolii, scaune, bibliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Telefon: 0770/298.240.

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

Calorifere fontã, aspirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combinã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2
cu toc negociabil, 3 arzãtoare gaze sobã150 w. Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lãmâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoane, 2 compartimente
ºi verandã, douã aragaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

DIVERSE

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

DECESE

Colegii din cadrul
Centrului de Servicii pentru Copilul
aflat în Plasament la
Rude, Familii, Persoane din cadrul
DGASPC Dolj sunt
alãturi de Trifu Ion
la greaua suferinþã
pricinuitã de trecerea în nefiinþã a tatãlui. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Debutul lui Mangia n-a fost de vis
Universitatea Craiova a pierdut amicalul disputat
în Austria contra rezervelor lui ÞSKA Sofia, scor 2-4
Universitatea Craiova a pierdut
primul meci cu italianul Devis Mangia pe bancã, scor 2-4, în Austria,
la Jenbach, cu rezervele formaþiei
bulgare ÞSKA Sofia. Au marcat:
Ivan (3, 20), respectiv Angelov
(32), Kolev (38), Malinov (72), Simao (88). Dacã pentru olteni a fost
primul joc de verificare, ÞSKA s-a
aflat la al patrulea amical, toate câºtigate, în precedentul trecând cu
2-1 de Zenit, formaþia lui Roberto
Mancini. Contra Craiovei, antrenorul Stamen Belcev a schimbat complet echipa utilizatã cu Zenit, introducând doar pe final câþiva titulari, dar ºi-a menajat vedetele. Astfel, craiovenii nu au jucat tocmai
împotriva echipei care a terminat
pe locul 2 ediþia trecutã a primei
ligi bulgare, ci mai degrabã contra
rezervelor lui ÞSKA. La o zi dupã
partida cu ªtiinþa, ÞSKA, având titularii pe teren de aceastã datã, a
învins campioana Azerbaidjanului,
Karabah, scor 5-2.
Devis Mangia a folosit sistemul
4-2-3-1, cu surpriza Enache titular, dar puºtiul nu a impresionat,
cum nu a convins nici exprimarea
Craiovei cu tehnicianul italian. Deºi
au condus cu 2-0, alb-albaºtrii au
jucat pe contraatac în prima parte,
când au avut în teren formula de
bazã, ºi au fost dominaþi clar în
partea a doua, când a folosit ºi

Mangia jucãtorii tineri din lot.
Andrei Ivan, care a pãstrat banderola de cãpitan, a avut o primã
reprizã productivã, cu douã goluri
ºi o fazã la care scãpase singur ºi
a fost semnalizat în ofsaid, deºi
plecase cu vreo 5 metri din faþa
ultimului fundaº. Atacantul de 20
de ani a deschis scorul în minutul
3, reluând de la 2 metri în poarta
goalã, dupã ce Bancu ratase ocazia iniþialã, declanºatã de lansarea
lui Gustavo. Ivan a marcat apoi
singur cu portarul, ajutat de assistul lui Bãluþã. Bancu, Gustavo ºi
Bãluþã au mai ratat ocazii importante, ultimul nimerind transversala
cu un lob.

Craiova a testat un portar
helveto-bosniac

Bulgarii au egalat pânã la pauzã
cu douã ºuturi pe direcþia lui Calancea, al doilea de la vreo 30 de
metri, ambele respinse în propria
poartã de goal-keeper-ul moldovean. În partea secundã, Craiova
l-a testat pe portarul elveþian cu
origini bosniace Miodrag Mitrovic, în vârstã de 26 de ani, care a
mai evoluat la Chiasso, Locarno,
(ambele în liga a II-a elveþianã),
Krka (Slovenia) ºi Bari (Serie B).
Acesta a avut câteva intervenþii remarcabile, dar a primit golul din
partea lui Malinov de la peste 30

de metri. Bulgarii ºi-au concretizat dominarea din partea a doua
prin reuºita lui Simao, dupã o fazã
ca la antrenament, în care puºtii
craioveni parcã nici nu au ºtiut
unde este mingea. Mitrovic este
testat în perspectiva în care Andrei Vlad nu va mai fi pãstrat, deoarece refuzã sã-ºi prelungeascã
contractul, care se încheie peste
un an.

Oltenii joacã vara în „liga bulgarã din Austria”

ªi cel de-al doilea meci amical
al ªtiinþei în stagiul din Austria va
fi tot cu o echipã bulgarã. Astfel,
miercuri, de la ora 19, oltenii vor
da piept cu campioana de la sud
de Dunãre, Ludogoreþ Razgrad, în
localitatea austriacã Kirchbichl, pe

SVK Arena. Ludogoreþ, echipã la
care evolueazã românii Cosmin
Moþi ºi Claudiu Keºeru, dominã liga
din Bulgaria, fiind campioanã în
ultimii cinci ani. Universitatea Craiova a mai întâlnit acum doi ani,
tot stagiul de varã din Austria, echi-

pa antrenatã de Georgi Dermendzhiev, bulgarii câºtigând atunci cu
1-0, prin golul lui Chunchuka, dupã
ce Bawab ratase un penalty. La
Ludogoreþ a activat timp de douã
sezoane mijlocaºul ªtiinþei, Hristo
Zlatinski, el lipsind cu ÞSKA din
cauza unei uºoare accidentãri, în
timp ce Bãrbuþ abia ajunsese în
cantonamentul din Austria.
Altfel, înaintea meciului cu
ÞSKA, bulgarii Craiovei, Popov,
Zlatinski ºi Dimitrov, dar ºi francezul Barthe, care a evoluat mai
mute sezoane la Ludogoreþ, s-au
fotografiat alãturi de foºti coechipieri din campionatul bulgar.
„E ciudat sã fiu adversarul lui
ÞSKA, echipã la care am evoluat
atâþia ani, dar a fost frumos sãmi revãd fosta echipã. Cred cã
am fost superiori în prima parte,
iar ei au dominat a doua reprizã,
când eu am jucat alãtuuri de colegi de 17-18 ani, printre care mam simþit ca un pensionar” a spus
Popov pentru site-ul oficial al clubului de la sud de Dunãre.

Pentru Universitatea Craiova au
jucat: Calancea (46 Mitrovic) –
Dimitrov(46 Vlãdoiu), Kelic (46
Screciu), Barthe (46 Popov), Briceag (46 Petre) – Mateiu (46 Buzan), Enache (46 Drãghici) – Gustavo (46 Bârzan), Bãluþã (46 Al. Popescu), Bancu (46 Burlacu) – Ivan
(46 Jurj).
La ÞSKA Sofia au evoluat: Kitanov (67 Petrov) – Atanasov,
Manolev (46 Chorbadzhiyski 76
Antonov), Dulgerov (72 Bodurov),
Georgiev – Ruben Pinto (46 Malinov), Kolev (80 Pinto), Angelov,
Despodov (57 Nedialkov) – Kuhlman (72 Simao), Kubemba (72
Mercado).

Mangia, mulþumit de prestaþia
jucãtorilor

Chiar dacã echipa sa cedat în
faþa rezervelor lui ÞSKA Sofia,
Devis Mangia s-a declarat mulþumit de prestaþia jucãtorilor, punând
înfrângerea pe seama oboselii acu-

mulate în aceastã perioadã de pregãtire. Mangia a avut un discurs
decupat parcã din cel al lui Nicolo
Napoli, care folosea cu precãdere
sintagma „una buona gara”.
La finalul primei partide amicale cu bulgarii, antrenorul principal
al Universitãþii Craiova a declarat:
„Am fãcut un meci bun. În prima
reprizã am avut multe ocazii ºi puteam marca de mai multe ori. Una
peste alta echipa a avut o prestaþie
bunã. În repriza a doua am introdus în teren mai mulþi jucãtori tineri care s-au implicat foarte mult.
Sunt multe aspecte pozitive pentru ca este normal ca echipa sã fie
obositã din cauza antrenamentelor
solicitante din ultimele zile, dar bãieþii sunt implicaþi ºi ãsta este cel
mai important lucru. Sunt mulþumit de toatã echipa, atât în prima
reprizã cât ºi în cea de a doua. Sau implicat foarte mult ºi echipa
ºi-a atins obiectivele de pregãtire
în aceastã etapã.”

Tractorul Cetate a pierdut ºi returul barajului de promovare
Tractorul Cetate a pierdut
pentru al doilea an la rând barajul de promovare în Liga a III-a.
Dacã anul trecut campioana
Doljului a fost eliminatã de cea

din Vâlcea, CS ªirineasa, diferenþa fiind fãcutã de un singur
gol, anul acesta Dorel Stoica ºi
compania au fost surclasaþi de
gorjenii de la Internaþional Bãleºti

cu scorul general 5-2. Dupã ce
s-au impus în turul de la Sadu
cu 2-1, gorjenii au câºtigat ºi
manºa secundã, disputatã la Cetate, scor 3-1. Pentru gazde a în-

scris, ca ºi în tur, Dorel Stoica,
din penalty (38), în timp ce oaspeþii au punctat prin: Negrea (2),
Sitoianu (35) ºi Berescu (49).
Pentru Tractorul Cetate au evo-

luat: Sãlcianu – Dicu (46 Cârstea), Ciochinã, D.Stoica, Dragomirescu, Vasilicã, Sârbu,
Tobã (62 Sodoleanu), Manda (62
Manda), Stanciu, Ilie.
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