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Dragnea
i-a luat apãrarea
Gabrielei Firea
care “vorbeºte
în numele
bucureºtenilor”
Preºedintele PSD, Liviu
Dragnea a declarat ieri,
întrebat de schimbul de
replici dintre primarul general Gabriela Firea ºi premierul Sorin Grindeanu, cã Firea
are dreptul sã îºi spunã
punctul de vedere, dar premierului i-a cerut sã se abþinã
de la rãspunsuri politice.
”Oamenii nu sunt roboþi.
Doamna Firea are tot dreptul
sã îºi exprime punctul de
vedere. Doamna Firea vorbeºte în numele bucureºtenilor.
L-am rugat pe premier sã se
abþinã de la declaraþii politice, pentru cã e mai important
sã se aplece asupra programului de guvernare”, a declarat
Liviu Dragnea. Rãspunsul
vine ca urmare a declaraþiilor
primarului general Gabriela
Firea, potrivit cãrora are o
relaþie mai proastã cu Executivul actual decât pe vremea
tehnocraþilor. “Eu am ºi
nemulþumirile mele personale
ca primar general. Legat de
reacþia unora dintre membrii
Cabinetului la problemele
Bucureºtiului. Eu dacã solicit
sprijin guvernamental nu o
fac pentru mine pentru cã nu
plec acasã cu acele obiective,
eu am un mandat de la
bucureºteni ºi vreau sã îl duc
la bun sfârºit cu rezultate.
Sunt într-adevãr surprinsã cã
existã o reacþie ori înceatã, ori
de refuz din partea reprezentanþilor unor ministere care
pur ºi simplu pun în dificultate Primãria Capitalei” a
declarat, duminicã searã,
Gabriela Firea, la Antena 3.
Ulterior, Sorin Grindeanu i-a
rãspuns, declarând cã ”adversarii PSD se aflã în afara
partidului”.

Majorãri de salarii decalate
în Educaþie ºi Sãnãtate
Ministrul Muncii a anunþat, ieri, cã majorãrile
salariale în Educaþie ºi Sãnãtate se vor face etapizat,
respectiv cu 25% de la 1 ianuarie pentru toþi bugetarii, urmând ca de la 1 martie sã se facã restul majorãrilor salariale, adicã de pânã la 50% pentru profesori
ºi pânã la 100% pentru medici ºi asistenþi.
“De la 1 ianuarie 2018, toþi bugetarii vor avea o creºtere a salariului brut de 25%, de la 1 martie
încã 20% pentru profesori, care
adãugat la creºterea de 25% înseamnã o creºtere de 50%. Tot de
la 1 martie, medicii ºi asistenþii au
creºteri de peste 100%, ajungând
la nivelul grilei din 2022. Este varianta cu care noi vom intra în
comisie”, a spus Ministrul Muncii, marþi, la Antena 3. Decizia a
venit în urma unei discuþii între Lia
Olguþa Vasilescu ºi ministrul de
Finanþe, Viorel ªtefan, care, potrivit ministrului Muncii, a anunþat-o
cã pentru anul 2018 trebuie sã se

încadreze într-o anvelopã bugetarã de 75 de miliarde de lei. Iniþial,
au existat patru variante de lucru,
însã s-a convenit ca în ºedinþa
Comisiei de muncã din Camera
Deputaþilor sã se intre cu aceastã
variantã.
Lia Olguþa Vasilescu a declarat
cã ar fi trebuit sã se intre cu majorãrile salariale de 1 ianuarie 2018,
însã au fost foarte multe amendamente acceptate, respectiv 80
la Senat ºi peste 100 Camera Deputaþilor, ºi de aceea s-a luat decizia decalãrii cu douã luni a majorãrilor salariale pentru cei din
Educaþie ºi Sãnãtate, respectiv de
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la data de 1 martie 2018. “Toate
acestea calculate pe impact faþã
de varianta iniþialã a legii ne-au dus
la situaþia în care sã se mai amâne pânã la 1 martie creºteri la
Educaþie ºi la Sãnãtate, dar ºi Sãnãtatea ºi Educaþia vor intra cu
creºteri de 25% chiar de la 1 ia-

nuarie ca toþi ceilalþi bugetari.
Aceasta este varianta cu care vom
intra ]n comisie, domnul Viorel
ªtefan nu a asistat la toatã discuþia, noi am rãmas cu secretarii de
stat ºi am calculat în continuare
impactul pe buget”, a mai spus
Olguþa Vasilescu.

Sindicatele anunþã posibile proteste
dupã decalarea majorãrilor salariale
Sindicatele anunþã posibile proteste dupã decalarea majorãrilor salarialeSindicatele din Educaþie vor declanºa un referendum pentru a stabili formele de protest în urma anunþului
fãcut de ministrul Muncii, Lia Olguþa Vasilescu, potrivit
cãruia majorãrile salariale din Educaþie ºi Sãnãtate se vor
face etapizat, de la 1 ianuarie ºi respectiv 1 martie 2018.
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Sindicaliºtii din Educaþie spun
cã, prin decalarea majorãrilor salariale din cele douã domenii, se
încalcã flagrant programul de guvernare asumat de coaliþia guvernamentalã. “În momentul de faþã,
discutãm despre încãlcarea programului de guvernare ºi încãlcarea este foarte gravã atâta vreme
cât Parlamentul României prin ho-

tãrâre ºi-a aprobat programul în
cauzã. Dacã sã ne raportãm strict
la programul în cauzã, noi ar fi
trebuit sã beneficiem de o creºtere salarialã de 20% de la 1 iulie
2017 ºi de încã o creºtere salarialã de la 1 ianuarie 2018, cu 30%.
Pe legea cadru privind salarizarea,
cele douã etape au fost reduse la
una singurã, respectiv o creºtere

salarialã de 50% de la 1 ianuarie
2018. Deci e o primã încãlcare a
programului de guvernare, iar
acum discutãm de o încãlcare ºi
mai gravã pentru cã descoperindu-se aºa în urma unor analize cã
nu ar fi bani suficienþi ºi cã s-au
aprobat niºte amendamente care
cresc impactul bugetar al legii salarizãrii, de fapt Educaþia va beneficia de la 1 ianuarie 2018 de o
creºtere salarialã de 25% ºi de la
1 martie 2018 încã 20%. Ce sã
mai creadã salariatul din Educaþie
vizavi de modul în care politicienii îºi respectã angajamentele”, a
declarat, pentru MEDIAFAX,
Marius Nistor, preºedintele Federaþiei “Spiru Haret”.
La rândul lor, sindicaliºtii din
Sãnãtate spun cã nu au fost con-

sultaþi de cãtre ministrul Muncii cu
referire la aceste decalãri.”Nu am
ºtiut cã o sã se întâmple lucrul
acesta, nu am ºtiut cã banii sunt
aºa cum apar în discuþiile de la tv
ºi nu ºtiu pânã la ora 14.00, când
ar trebui sã fie în salã cei de la
CNSLR Frãþia, dar ºi cei de la Sanitas...Atunci se pare cã la ora
14.00, doamna ministru, care a
vorbit înainte la televizor ºi pe urmã
cu noi ca de obicei, sã ne dea niºte
explicaþii. Spune cã s-au acceptat
niºte amendamente pânã la zona de
1 martie, cã altfel nu au bani. Noi
nu am ºtiut treaba asta. Suntem în
stand by, unii ameninþã deja cu protestele inclusiv colegii mei din învãþãmânt. Sã vedem ce va fi”, a
declarat, pentru MEDIAFAX, Leonard Bãrãscu, preºedinte Sanitas.

CCR a respins sesizarea fostei soþii a lui Dragnea, Bombonica
Prodana, privind abuzul în serviciu
CCR ar fi respins, ieri, excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã de fosta
soþie a liderului PSD, Liviu Dragnea,
privind lipsa unei limite a prejudiciului pentru abuzul în serviciu, motivând
cã nu este în sarcina sa ºi recomândând ca Parlamentul sã instituie un
astfel de prag. Potrivit unor surse,
CCR ar fi decis cã nu este în sarcina
sa sã instituie un prag în ceea ce priveºte prejudiciul pentru abuzul în serviciu. Aceleaºi surse au arãtat cã CCR
ar fi recomandat ca Parlamentul sã

instituie un astfel de prag. Bombonica Prodana, fosta soþie a lui Liviu
Dragnea, a invocat, la un termen din
luna martie, o excepþie de neconstituþionalitate privind lipsa unei limite
a prejudiciului pentru abuzul în serviciu. Excepþia de neconstituþionalitate vizeazã dispoziþiile art. 248 din
Codul penal din 1969, art. 297
alin.(1) din Codul penal ºi art.132 din
Legea nr.78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea ºi sancþionarea faptelor de corupþie.
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Bãut ºi cu permisul suspendat,
a provocat un accident mortal ºi a fugit
Un tânãr în vârstã de 18 ani din comuna doljeanã Rojiºte ºi-a pierdut viaþa, iar un altul, de 19
ani, a fost rãnit, într-un grav accident de circulaþie petrecut luni dimineaþã, pe DN 55. ªoferul autoturismului în care erau pasageri cei doi, întrucât era bãut ºi avea deja permisul de conducere
suspendat tot pentru alcool la volan, a abandonat
maºina ºi a fugit. Câteva ore mai târziu, dupã ce
l-au prins, poliþiºtii au constatat cã avea 0,61 mg/
Conform reprezentanþilor Inspectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, luni, 5 iunie a.c., în jurul orei 3.45, s-a primit o sesizare
prin 112 cu privire la faptul cã pe
D.N. 55, în afara localitãþii Tâmbureºti, comuna Rojiºte, s-a produs un accident de circulaþie soldat cu decesul unei persoane. Poliþiºtii din cadrul Serviciului Rutier
Dolj au ajuns la faþa locului unde,
în urma cercetãrilor, au constatatcã, Ovidiu Cristian Rotaru, 19 ani,
din comuna Rojiºte, în timp ce
conducea un autoturism Opel Corsa pe D.N. 55, dinspre Bechet cãtre Craiova, în afara localitãþii Tâmbureºti, pe fondul vitezei excesi-

l alcool pur în aerul expirat, i-au întocmit dosar
penal ºi l-au introdus în arest, reþinut pe 24 de
ore, pentru comiterea a cinci infracþiuni. Asearã,
ºoferul, care are 19 ani, a fost prezentat instanþei
de judecatã cu propunere de arestare preventivã.
Culmea este cã ºi înainte de majorat tânãrul s-a
urcat bãut la volan, fiind condamnat la asistarea
zilnicã pe o perioadã de 4 luni pentru conducere
fãrã permis ºi conducere sub influenþa alcoolului.

ve, a pierdut controlul asupra direcþiei de mers, a pãrãsit partea carosabilã spre dreapta a lovit un gard
din beton iar în urma impactului
s-a rãsturnat. Din accident a rezultat decesul lui Fãnel B., de 18 ani,
din Tâmbureºti, ºi vãtãmarea corporalã uºoarã a lui Marian Rotaru,
de 19 ani, din aceeaºi localitate,
ambii pasageri în autoturism. ªoferul însã îºi lãsae prietenii acolo ºi
dispãruse. În urma verificãrilor
fãcute de poliþiºtii rutieri, în jurul
orei 11.00, ºoferul a fost depistat
ºi testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentraþie de 0,61 mg/
l alcool pur în aerul expirat. A fost
dus la spital, pentru recoltarea pro-

belor biologice, apoi la sediul I.P.J.
Dolj unde s-a stabilit cã tânãrul avea
permisuld e conducere suspendat
de pe 1 mai a.c., întrucât fusese
prins bãut la volan. „S-a dispus
continuarea urmãririi penale faþã
de tânãr pentru sãvârºirea infracþiunilor de ucidere din culpã, vãtãmare corporalã din culpã, conducere pe drumurile publice a
unui autovehicul de cãtre o persoanã cãreia i-a fost suspendatã
exercitarea dreptului de a conduce, conducere sub influenþa alcoolului ºi pãrãsirea locului accidentului fãrã încuviinþarea organelor de poliþie. Poliþiºtii rutieri
au luat mãsura reþinerii faþã de

persoana în cauzã pe o duratã de
24 ore, acesta a fost introdus în
arestul I.P.J. Dolj”, ne-a declarat
inspector principal Cãtãlin Dochia,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Culmea este cã autorul accidentului a fost condamnat, printr-o
hotãrâre rãmasã definitivã în octombrie anul trecut, la mãsura educativã neprivativã de libertate a asistãrii zilnice pe o duratã de 4 luni,
sub coordonarea Serviciului de

Probaþiune Dolj, pentru sãvârºirea
infracþiunilor de conducere pe drumul public a unui vehicul fãrã permis de conducere ºi conducere a
unui vehicul sub influenþa alcoolului (la momentul comiterii acestor fapte fiind minor).
Asearã, tânãrul a fost prezentat
Judecãtoriei Craiova cu propunere de arestare preventivã pe o perioadã de 30 de zile pentru comiterea celor cinci infracþiuni.

Tot mai mulþi doljeni, diagnosticaþi cu Doljeancã decedatã
afecþiuni dermatologice
scoasã din fântânã
de pompieri
Anual, peste 2.000 de doljeni trec pragul Secþiei de
Dermatologie a Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã din
Craiova, mare parte dintre aceºtia pe timpul verii. Medicii
spun cã au de-a face în perioada estivalã cu pacienþi care
ajung cu arsuri solare sau boli cãpãtate din apa de îmbãiere,
dar ºi cu probleme mai grave, aºa cum ar fi cancerul de
piele. Din pãcate, unii dintre ei se adreseazã prea târziu
dermatologilor, atunci când boala este deja avansatã.

Specialiºtii avertizeazã cã expunerea prelungitã la soare în sezonul
estival, mai ales la orele amiezii, trebuie evitatã. Motivul: radiaþiile ultraviolete sunt foarte periculose iar
zona însoritã a Doljului este una cu
atât mai problematicã în ceea ce priveºte bolile dermatologice.
Aproximativ 200 de persoane
care trec pragul clinicii din cadrul
Spitalului Judeþean Craiova sunt diagnosticate cu diverse forme de
cancer de piele. La fel de adevãrat
este însã cã, dacã sunt diagnosticate din timp, bolile de piele pot fi
tratate. De bazã rãmâne însã protecþia, în primul rând prin evitarea
expunerilor excesive la soare, dar
ºi prin folosirea cremelor fotoprotectoare, prin limitarea acþiunii altor factori de risc, aºa cum ar fi
infecþiile virale, substanþele chimice sau traumatismele mecanice.

Atenþie la aluniþe!

De patru ori a crescut în ultimii
30 de ani numãrul pacienþilor diagnosticaþi cu cancer de piele. Cauzele sunt diverse, printre factorii ce
contribuie la apariþia acestei afecþiuni numãrându-se, pe lângã radiaþiile solare ºi stresul, alimentaþia, imunitatea scãzutã, bolile metabolice.
Mare parte din leziunile diagnosticate sunt însã cauzate de expunerea
îndelungatã ºi neprotejatã la soare.
Din acest motiv, medicii au eviden-

þiat necesitatea controlului la
medicul dermatolog ori de câte
ori o aluniþã se modificã. Cancerul de piele poate fi tratat ºi
în mare parte poate fi vindecat,
doar ca pacienþii sã nu neglijeze dezvoltarea acestor leziuni. Mai periculos este melanomul, pentru cã, acesta, dezvoltat pe anumite aluniþe, reprezintã o leziune foarte agresivã.
Societatea Românã de Dermatologie desfãºoarã ºi anul acesta mai
multe acþiuni de sensibilizare a populaþiei în ceea ce priveºte riscurile
expunerii prelungite la soare. La nivelul centrului universitar Craiova,
medicii dermatologi organizeazã mai
multe întâlniri cu elevii de la colegiile craiovene pentru a-i informa
cu privire la afecþiunile de piele.

Consultaþii gratuite în licee ºi la mare

Campania Euromelanoma Day a
Societãþii Române de Dermatologie,
ajunsã la a XII-a ediþie, este o continuare a campaniilor derulate în anii
precedenþi. Astfel, SRD ºi-a propus
ºi în acest an sã aducã medicii dermatologi tot mai aproape de pacienþi
în lupta împotriva cancerului de piele, aceºtia urmând sã ofere informaþii ºi sã acorde consultaþii gratuite
populaþiei aflate pe Litoralul Marii
Negre, în staþiunile: Mangalia,
Neptun ºi Jupiter ºi elevilor din Bucureºti, Iaºi, Cluj Napoca, Târgu
Mureº, Constanþa, Oradea ºi Craio-

va dar ºi în alte instituþii precum fabrici sau companii multinaþionale.
Pe litoral, campania se va desfãºura simultan în cele trei staþiuni
menþionate, în perioadele 14-16 iulie, 11-13 august si 18-20 august în
intervalele orare 08:00-12:00 ºi
15:00-18:30. Astfel, în locurile ce
vor fi special amenajate, minimum
12 medici dermatologi din þarã, câte
patru în fiecare staþiune, vor oferi
consultaþii ºi informaþii gratuite pacienþilor, dar ºi turiºtilor doritori de
investigaþii cu rol preventiv.
Se ºtie deja cã prea mult soare
produce cancerul de piele. Motivul
este radiaþia ultravioletã din razele
solare. Acest tip de cancer este printre cele mai rãspândite. Sunt mai
multe tipuri de cancer de piele, multe care afecteazã pielea, dar nu nu
se transmit de la piele la alte pãrþi ale
organismului. Un tip de cancer însã,
melanomul, este de multe ori mortal.
Campania EuroMelanoma a fost
iniþiatã la nivel european în 1999. În
þara noastrã, în campania derulatã
în 2016, au fost consultate 2.629
persoane, dintre care 2.322 pe litoral si 307 în ºcoli.
RADU ILICEANU

Cadrele Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au
fost solicitate, ieri dupã-amiazã,
în jurul orei 14.30, în satul Puþuri, comuna Castranova, pentru
scoaterea unei femei înecate întro fântânã publicã. Un echipaj de
pompieri de la Detaºamentul 2
Pompieri Craiova a fost trimis la
faþa locului, dupã aproximativ o
orã salvatorii au reuºit sã o scoatã pe femeie, identificatã ulterior
ca fiind Paula S., de 74 de ani,
din localitate, iar medicii de pe am-

bulanþa Serviciului de Ambulanþã
Dolj care au ajuns ºi ei în localitate n-au putut decât sã constate
decesul persoanei respective. Pe
trupul femeii nu au fost descoperite leziuni de violenþã, iar cadavrul a fost dus la morgã pentru
efectuarea necropsiei ºi stabilirea
cauzei decesului. Din primele date
pare sã fie vorba despre un suicid, însã poliþiºtii au deschis o
anchetã pentru a stabili cu exactitate circumstanþele în care femeia ºi-a pierdut viaþa.
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Salariile profesorilor, votate la minut
Consilierii municipali au votat la foc automat cele douã proiecte de hotãrâre care
vizau alocarea de fonduri pentru plata salariilor din învãþãmântul preuniversitar. AleNu toþi consilierii municipali s-au
deplasat la Primãria Craiova, unde
au fost convocaþi ieri într-o ºedinþã
extraordinarã. Însã cei care au fãcut efortul de a lua parte la plen, nu
au zãbovit prea mult în salã ºi nici
nu ºi-au pus în gând sã mai solicite
lãmuriri suplimentare. Toatã activitatea a constat în citirea rapidã a celor
douã proiecte de hotãrâre de cãtre
preºedintele de ºedinþã, dupã care
aleºii locali s-au conformat ºi au
votat. Cronomentul a arãtat un singur minut. În celãlalt minut, consilierii deja pãrãsiserã sala ºi se grãbeau sã coboare scãrile instituþiei,
afarã instalându-se deja cãldura.

12 milioane de lei pentru
plata integralã a salariilor

Pe ordinea de zi a ºedinþei ex-

ºilor locali nu le-au trebuit mai mult de un
minut ca sã aprobe propunerile, dupã care
au pãrãsit sala grãbindu-se, întrucât afarã
începuse sã se instaleze biniºor cãldura.

traordinare s-au aflat douã proiecte de hotãrâre, ambele vizând o
rectificare bugetarã. Concret, Primãria Craiova a primit la bugetul
local o sumã de 12,18 milioane de
lei. Banii au venit de la bugetul de
stat, fiind direcþionaþi prin Direcþia Generalã de Finanþe ºi au reprezentat sume defalcate din TVA.
Cea mai mare parte din aceastã
sumã – 12,10 milioane de lei – a
fost trecutã în buget la capitolul
Învãþãmânt, urmând sã fie folositã pentru plata integralã a salariilor, sporturilor ºi indemnizaþiilor pe
care le primesc cadrele didactice
din învãþãmântul preuniversitar din
Craiova, la proiect fiind depusã o
solicitare oficialã fãcutã în acest
sens de cãtre conducerea Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

86.000 de lei:
cerinþe educaþionale speciale!
O micã sumã – 86.000 de lei – a
fost alocatã de autoritãþi tot ºcolilor din Craiova, urmând sã fie folositã pentru copiii ºi tinerii cu cerinþe educaþionale speciale, ºcolarizaþi
în unitãþile de învãþãmânt special
sau de masã. Potrivit legii educaþiei
din anul 2011, aceºti elevi beneficiazã de asistenþã socialã constând
în asigurarea alocaþiei zilnice de hranã, a rechizitelor ºcolare, a cazarmamentului, a îmbrãcãmintei ºi încãlþãmintei, în cuantum egal cu cel
pentru copiii aflaþi în sistemul de
protecþie a copilului.

55 de unitãþi ºcolare, pe listã
Pe listã se aflã 55 de grãdiniþe,

ºcoli gimnaziale, licee ºi colegii din
Craiova care primesc o suplimentare de buget pe aceastã cale. Cea
mai micã sumã – 1.000 de lei – a
fost atribuitã Grãdiniþei cu program prelungit „Dumbrava Minunatã” ºi Grãdiniþei cu program prelungit „Elena Farago” – 3.000 de
lei. Sume puþin mai consistente au
fost alocate ªcolii Gimnaziale „Ele-

na Farago” – 88.000 de lei, ªcolii
Gimnaziale „Mihai Viteazul” –
66.000 de lei ºi ªcolii Gimnaziale
„Nicolae Romanescu” – 59.000 de
lei. Între licee, cea mai mare suplimentare de buget o va primi Liceul „Matei Basarab” – 59.000 de
lei ºi Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentarã – 50.000 de lei.
LAURA MOÞÎRLICHE

Începe prima etapã de deratizare în Craiova
Prima campanie de deratizare
pe domeniul public din acest an
a început de ieri ºi se desfãºoarã într-un interval de 10 zile lucrãtoare, având ca scop combaterea rozãtoarelor (ºoareci,
ºobolani) ºi menþinerea acestora la un nivel numeric redus. În
zonele de acþiune, lucrãtorii SC
Salubritate Craiova SRL amplaseazã, în prima fazã, afiºe de

avertizare a populaþiei ºi, ulterior, în aceleaºi locaþii, staþii de
intoxicare în care vor fi introduse produsele raticide Jade
Grain ºi Jade Pastã, substanþe din
grupa a treia de toxicitate, avizate de Ministerul Sãnãtãþii. Întreaga operaþiune se deruleazã cu
sprijinul Poliþiei Locale. În afiºele de avertizare se specificã
faptul cã substanþele folosite

sunt toxice pentru oameni ºi animale, antidotul folosit în caz de
ingestie accidentalã (vitamina K),
precum ºi numãrul de telefon al
SC Salubritate Craiova SRL. Suprafaþa totalã pe care se efectueazã activitatea de deratizare este
de 741 de hectare, programul urmând sã fie adaptat în funcþie de
condiþiile meteorologice.
LAURA MOÞÎRLICHE

Mãsuri pentru protejarea animalelor de caniculã

traviolete ºi la temperaturi ridicate.

Proprietarii ºi deþinãtorii de animale au obligaþia de a
respecta anumite mãsuri specifice care sã asigure protecþia
ºi bunãstarea animalelor ºi sã evite apariþia stresului
termic asociat perioadei de varã. Cel mai mare risc pentru
animale, pe timp de caniculã, este lipsa apei, care duce la
deshidratarea animalului ºi poate provoca suferinþã ºi chiar
moarte. Animalele tinere, cele hrãnite preponderent cu
furaje uscate ºi animalele care alãpteazã prezintã risc
deosebit de deshidratare. Padocurile unde sunt þinute
animalele în vederea comercializãrii, trebuie sã fie suficient
de spaþioase pentru a asigura libertatea de miºcare minimã
necesarã animalelor cazate ºi trebuie sã fie prevãzute cu
zone de adãpostire umbrite.
Temperaturile ridicate din
aceastã perioadã atrag riscuri pentru animalele crescute de fermieri
ºi ceilaþi proprietari. „Toþi deþinãtorii de animale au obligaþia legalã
de a lua toate mãsurile necesare,
astfel încât sã asigure standardele
privitoare la bunãstarea animalelor
deþinute. Fermierii ºi ceilalþi proprietari de animale trebuie sã aibã
în vedere câteva aspecte: asigurarea unui adãpost corespunzãtor
pentru animale, care sã poatã oferi
protecþie faþã de acþiunea directã a
razelor solare; asigurarea unor cantitãþi suficiente de apã ºi de furaje
corespunzãtoare din punct de vedere cantitativ ºi calitativ; verificarea bunei funcþionãri a echipamentelor de adãpare, de furajare
ºi a sistemelor de ventilaþie; verificarea disponibilitãþii echipamentelor de rezervã, în principal a sistemelor de ventilaþie ºi a generatoa-

relor de energie electricã”, a precizat dr. Andrei Butaru, director
executiv al Direcþiei Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj.
În caz de caniculã, animalele folosite pentru tracþiune sau alte activitãþi de povarã nu vor fi exploatate în intervalul orar 12.00 –
18.00, dacã temperatura la umbrã,
depãºeºte 25oC. De asemenea, la
orice modificare suspectã a stãrii
de sãnãtate a animalelor, precum
ºi la apariþia unor modificãri comportamentale a acestora, deþinãtorul are obligaþia ca, pe lângã mãsurile enumerate mai sus, sã anunþe
urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului
de sãnãtate al animalelor din localitatea respectivã. În cazul în care
animalele sunt þinute afarã, trebuie
sã se asigure existenþa de umbrare
ºi de jgheaburi cu apã potabilã.

Prevederi aplicabile transportatorilor de animale

Dacã sursele de apã sunt greu accesibile sau blocate, apa trebuie
administratã manual, în mod regulat, pentru a reduce riscul de deshidratare.

Administraþiile locale au
obligaþii precise

Administraþiile locale, pe teritoriul cãrora existã animale în transhumanþã, trebuie sã cunoascã situaþia realã ºi sã informeze deþinãtorii de animale despre fenomenele
prognozate. Consiliile locale ºi fermierii trebuie sã se asigure cã existã posibilitãþi de colectare ºi neutralizare a deºeurilor animaliere. Mai
mult, trebuie sã asigure locuri
prestabilite pentru retragerea animalelor, în cazuri excepþionale.

Deþinãtorilor de animale de companie, conducerea DSVSA Dolj le
reaminteºte, ca de fiecare datã
când se instaleazã perioade lungi
cu temperaturi foarte ridicate sã
dea dovadã de mare atenþie ºi sã
respecte câteva prevederi minimale
ce pot contribui la sãnãtatea animalã. În cazul în care animalele de
companie, cum ar fi câinii, pisicile, iepurii etc., sunt þinute afarã,
este important sã se asigure o sursã de apã potabilã, precum ºi adãpost corespunzãtor împotriva razelor solare. O atenþie deosebitã
trebuie acordatã transportului animalelor de companie, astfel încât
acestea sã nu fie þinute în vehicule, expuse în mod direct ºi pe o
perioadã îndelungatã la radiaþii ul-

Cei care transportã animale sunt
obligaþi prin lege sã nu o facã întrun mod care le-ar putea provoca
rãni sau suferinþe inutile. „Înainte
de a pleca la drum, este obligatorie verificarea condiþiilor de microclimat existente în mijlocul de
transport, dacã sunt adecvate ºi
asigurate pe întreaga duratã a
transportului. Tot înainte ca animalele sã fie încãrcate în mijlocul
de transport trebuie verificate traseul ºi alte aspecte legate de cãlãtorie, astfel încât, dupã încãrcarea acestora, plecarea sã se facã
în cel mai scurt timp”, a mai evidenþiat dr. Andrei Butaru.
La temperaturi crescute, densitatea de încãrcare a animalelor în
mijlocul de transport va fi redusã
cu cel puþin 25% din capacitatea
maximã de încãrcare autorizatã, în
funcþie de specie, talie, varstã ºi
stare fiziologicã. În cazul în care
cãlãtoria nu începe în cel mai scurt
timp de la îmbarcare, ºoferii trebuie sã aibã planuri de urgenþã pentru a îngriji animalele, în funcþie
de necesitãþi. Pentru cãlãtorii de
peste 8 ore, sistemele de ventilaþie
din vehicul trebuie sã fie capabile
sã menþinã temperatura de confort
termic în compartimentul animalelor pe toatã durata transportului.
VALENTIN CEAUªESCU
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Comisia Europeanã a adoptat noi iniþiative
privind învãþãmântul ºcolar ºi superior
Comisia Europeanã a adoptat noi iniþiative
privind învãþãmântul ºcolar ºi superior. Obiectivul lor general este de a ajuta statele membre
sã asigure o educaþie de înaltã calitate, favorabilã incluziunii pentru toþi tinerii. Astfel, aceºtia vor dobândi cunoºtinþele ºi competenþele
În ceea ce priveºte ºcolile, existã
trei domenii în care este nevoie de
mãsuri ºi în care sprijinul UE poate
contribui la soluþionarea unor probleme importante, ºi anume: creºterea calitãþii ºi a caracterului incluziv
al ºcolilor; sprijinirea directorilor
unitãþilor de învãþãmânt ºi a cadrelor didactice de excepþie ºi
.ameliorarea guvernanþei sistemelor de învãþãmânt ºcolar. Comisia îºi propune sã completeze mãsurile luate de statele
membre în aceste trei domenii
prin sprijinirea învãþãrii reciproce, prin consolidarea informaþiilor privind metodele de succes din domeniul educaþiei ºi
prin acordarea de asistenþã statelor membre care doresc sã
realizeze reforme la nivel naþional.

Crearea unor sisteme de
învãþãmânt superior favorabile
incluziunii

Pentru reînnoirea strategiei pentru învãþãmântul, Comisia a stabilit
planuri pentru patru domenii-cheie:
garantarea faptului cã, la terminarea
ciclului de învãþãmânt superior, absolvenþii deþin toate competenþele de
care au nevoie în contextul econo-

necesare pentru a participa pe deplin la viaþa
societãþii, pentru a fi în mãsurã sã rãspundã la
noile oportunitãþi ºi provocãri determinate, de
exemplu, de globalizare ºi de revoluþia tehnologicã, precum ºi de a-ºi adapta educaþia la necesitãþile de pe piaþa muncii.

miei moderne; crearea unor sisteme
de învãþãmânt superior favorabile incluziunii; asigurarea faptului cã instituþiile de învãþãmânt superior contribuie la procesul de inovare din sectorul economic ºi sprijinirea instituþiilor de învãþãmânt superior ºi a gu-

vernelor pentru ca acestea sã poatã
valorifica în mod optim resursele
umane ºi financiare disponibile.

„O educaþie de calitate pune
bazele dezvoltãrii personale
ºi ale cetãþeniei active”

De asemenea, Comisia a prezentant o propunere de recomandare a
Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenþilor,
care îi va include, pe lângã absol-

venþii de învãþãmânt superior, ºi pe
absolvenþii programelor de învãþãmânt profesional ºi tehnic. Aceasta
va încuraja ºi va sprijini autoritãþile
statelor membre sã amelioreze calitatea ºi disponibilitatea informaþiilor
referitoare la evoluþia absolvenþilor
în carierele lor sau în studiile
complementare pe care le urmeazã dupã terminarea studiilor. „O educaþie de calitate pune
bazele dezvoltãrii personale ºi ale
cetãþeniei active. Ea reprezintã
punctul de pornire al unei cariere profesionale de succes ºi cea
mai bunã protecþie împotriva
ºomajului ºi a sãrãciei. Însã, pentru ca indivizii ºi societãþile sã
poatã beneficia de aceste avantaje, avem nevoie de sisteme de
învãþãmânt de înaltã calitate în întreaga UE. Iniþiativele prezentate astãzi ºi sprijinul continuu al UE vor
ajuta statele membre ºi furnizorii de
educaþie sã ia mãsurile necesare pentru a îmbunãtãþi perspectivele tuturor tinerilor europeni, contribuind la
clãdirea unor societãþi echitabile ºi
reziliente.”, a subliniat Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educaþie,
culturã, tineret ºi sport.
MARGA BULUGEAN

cuvântul libertãþii / 7

Craiova ºi Iºalniþa:

Program
Program special
special de
de alegeri
alegeri
lala Serviciile
Serviciile de
de Evidenþã
Evidenþã
aa Persoanelor
Persoanelor

Pentru asigurarea posibilitãþii cetãþenilor din municipiul Craiova ºi
comuna Iºalniþa de a obþine un act
de identitate valabil în vederea exercitãrii dreptului constituþional de vot
la alegerile locale parþiale din data
de 11.06.2017, Direcþia Publicã
Comunitarã de Evidenþã a Persoanelor Dolj , Direcþia de Evidenþã a
Persoanelor Craiova ºi Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor Iºalniþa, vor avea
program de lucru cu publicul ºi în
zilele de sâmbãtã – iunie 10, între
orele 08.00 - 16.00 ºi duminicã - 11
iunie, între orele 07.00 - 21.00 .
Persoanele care nu deþin un act
de identitate sau termenul de valabilitate al actului de identitate deþinut este expirat se pot adresa cu
cereri la ghiºeele celor douã servicii publice comunitare locale de

evidenþã a persoanelor ce arondeazã localitatea acestora de domiciliu, pentru obþinerea unui nou act
de identitate.
„Cazurile deosebite ce nu se pot
soluþiona la nivelul serviciilor locale
de evidenþã a persoanelor din municipiul Craiova ºi comuna Iºalniþa,
pot fi sesizate Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoanelor
Dolj – instituþie înfiinþatã în subordinea Consiliului Judeþean Dolj, cu
sediul în mun. Craiova, str. Vulturi,
nr. 9 la telefoanele: 0351437038 sau
0351437039 ºi care potrivit legii, are
atribuþii de coordonare a activitãþii
desfãºurate la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenþã
a persoanelor de pe raza judeþului
Dolj”, se precizeazã într-un comunicat de presã.
MARGA BULUGEAN
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Casa memorialã Al. Macedonski: Contemplând

Veniþi: privighetoare
cântã ºi liliacul
e înflorit...
Peisajul este de-a dreptul bucolic. Multe sunt zonele idilice, pe
întinderea nesfârºitã a Goieºtiului,
comunã teafãrã, vie, cu o istorie
bogatã ºi vreo cinci stejari „unicat”, cum afirmã Atanasie „Sicã”
Adam, dar Pometeºtiul ºi Adâncata, prin aura lor patriarhalã, îmbietoare, nu puteau sã nu influenþeze
construcþia sufleteascã, extrem de
sensibilã, a poetului. Care, paradoxal, susþine ºi Adrian Marino în
„Viaþa lui Alexandru Macedonski”
(Ed. Pentru literaturã - 1966), în
pofida „aplecãrilor sale aparent
cosmopolite de snob ºi de dandy
(...) nu a fost niciodatã dezrãdãcinat. Cel care râvnea la gloria Parisului, dedica o poezie lui Mallarme, frecventa cercurile literare cosmopolite”, îºi revendicã locurile
copilãriei, neatinse de civilizaþie.
Aici, în vecinãtatea Amaradiei, trebuie cãutate rãdãcinile adânci ale
fiinþei sale. Coarda sa moralã va
vibra la orice adiere a amintirilor.
Însãºi slujba de la biserica din sat
va lucra asupra conºtiinþei sale cu
un efect fascinant ºi s-ar pãrea cã
poetul, copil fiind, se lasã furat de
ceremonial, încercând stãri de

contemplabilitate, transfigurate literar. Privit din depãrtare, fostul
conac, acum flancat de o vegetaþie abundentã, cum spuneam, dar
ºi un tei temerar, pare o culã olteneascã, aºezatã pe o muchie de
deal, de unde se deschide o perspectivã amplã, de o frumuseþe
inimitabilã. Pânã la albia Amaradiei,
firavã ca debit, strãjuitã de rãchite, tatãl poetului, generalul Macedonski, cu o viaþã tumultoasã, prãpãdit prematur de inimã rea, dacã
nu otrãvit, ºi-ar fi aºternut pecetea sa fastuoasã plantând pomi
fructiferi – pruni cãlugãreºti cu
fructe cu gât, galbene ºi lunguieþe, pruni obiºnuiþi, corcoduºi, cireºi – dar ºi flori. Existã neîndoielnic o osmozã organicã între fastuosul perimetru geografic ºi psihicul poetului. Memoria afectivã a
lui Alexandru Macedonski va reþine copilãria lipsitã de griji, trãitã în
atmosfera calmã a Pometeºtiului.
Deºi dovezile nu sunt certe, cum
motiveazã Adrian Marino, se presupune cã Alexandru Macedonski,
pânã la intrarea la pension, a urmat cursurile ªcolii primare de
bãieþi nr. 1 din Craiova, unde a fost
înscris în septembrie 1862. Se
prea poate ca pensiunea sã fi fost
internatul liceului din Craiova, al
cãrui director G. M. Fontanin, îi

Alexandru Piru, Adrian Marino, Florea Firan…,
la inaugurarea Casei Memoriale „Al. Macedonski”
din Pometeºti, Adâncata (1970)

elibera la 29 noiembrie 1869, un
Certificatum scolasticum de absolvie a clasei a IV-a în anul 18671868, singura informaþie clarã cu
privire la situaþia ºcolarã a poetu-

lui, care nu se arãtase unul deosebit. Purtarea îi era bunã, la istorie,
geografie ºi francezã obþinea calificativul „bine”, în schimb la celelalte materii, românã ºi latinã, elinã, matematicã, religie ºi desen nu
izbutise decât calificativul „biniºor”. Sã ne întoarcem la Popeasca, un sat topit în timp: doar trei
femei, vãduve, Floreta Vasiloiu,
Maria Andrei ºi Maria Badea mai
sunt în viaþã, ducându-ºi cu greu
zilele. ªi ziua în amiaza mare, câte
un câine credincios, din propriile
ogrãzi, toropit de cãldurã, dã semnalul apropierii unui necunoscut.

Zilele Macedonski
de acum...
47 de ani!

Între 11 ºi 17 mai 1970, Craiova a gãzduit la împlinirea a 50 de
ani, de la naºterea poetului „Zilele
Macedonski”, o sesiune de comu-

Nimic nou de câþiva ani, la Casa memorialã Alexandru Macedonski, din satul Popeasca, comuna Goeºti, pãrãsitã de-a dreptul –
ajunsã o ruinã – inundatã de o vegetaþie luxuriantã, lãsatã în plata
Domnului. Povestea acestei „case memoriale”, în care poetul Alexandru Macedonski (n. 14 martie 1854 – d. 24 septembrie 1920) ºia petrecut o parte din anii copilãriei, nu o spunem prima datã, au
mai fãcut-o ºi alþii, mai mult sau mai puþin inspiraþi, noi însã revenim dupã trei ani (Un act de culturã: restaurarea Casei memoriale
Alexandru Macedonski din 13 august 2014) la ceea ce spuneam
atunci, când primeam ºi asigurãri din partea primarului comunei
Goeºti, Adam „Sicã” Atanasie – acum la al patrulea mandat –, cã
va fi reabilitatã clãdirea, aflatã pe lista monumentelor istorice ale
judeþului Dolj, din punctul de vedere al biroului arhitectului Cristian Ciomu, de la SC Prospect SRL Craiova, ceea ce confirmã ºi
Horia Dulvac, directorul Direcþiei de Culturã Dolj. Fãgãduinþele
de atunci – împrejmuirea construcþiei, efectuarea unor reparaþii
de rutinã, rebranºarea la curent electric – ne-au fost reiterate convingãtor, deunãzi, argumentându-se cã sunt bugetate. O precizare: terenul pe care este amplasatã Casa memorialã Alexandru
Macedonski a fost donat de fostul proprietar, Vlad Berlescu, prin
actul autentificat la 6 decembrie 2002, Consiliul Judeþean Dolj,
care la rândul sãu, în 2006, l-a cedat Consiliului Local Goeºti. Prin
„inspiraþia” factorilor de decizie vremelnici, ai Consiliului Judeþean Dolj. De altfel, nu asemenea preocupãri îl pasionau pe Ion
Voiculescu, ºi alþi colaboratori de-ai sãi, unii cu statut de... meloman, cum au þinut sã afirme nu demult. Prin adresa cu numãrul
2194/9 iulie 2007, transmisã de Vlad Berlescu, acesta dona Primãriei Goeºti ºi 10 hectare de teren forestier, care se adãugau donaþiilor anterioare: 39 hectare de teren extravilan ºi casa din satul
Popeasca, compusã din ºapte camere ºi pivniþã, sub condiþia „amenajãrii unui colþ memorial Alexandru Macedonski” ºi înfiinþãrii
unei unitãþi de învãþãmânt cu profil agro-silvic. Veniturile realizate din exploatarea terenului agricol ºi silvic, urmau sã fie folosite

nicãri, de o elevatã þinutã spiritualã, sub genericul „Contribuþii la
cunoaºterea vieþii ºi operei scriitorului Al. Macedonski”, în organizarea Consiliului pentru Culturã ºi
Artã a judeþului Dolj. Au þinut comunicãri, prof. univ. dr. Florea
Firan (în prezent director la „Scrisul românesc” – Fundaþie-Editurã) „Nostalgia copilãriei locurilor
lui Al. Macedonski”; Adrian Marino „Spiritul Macedonskian”; Ion
Pãtraºcu „Macedonski ºi avangardismul italian”; Ovidiu Ghidirmic
„Macedonski în critica ºi istoria
literarã”; V. G. Paleolog „Mãrturia
unei dedicaþii”; prof. univ. dr. C.
D. Papastate „Al. Macedonski ºi
poeþii romantici francezi”; prof.
univ. dr. doc. Al. Piru, decanul
Facultãþii de Filologie din Craiova
„Macedonskiana”; prof. univ. dr.
doc. Ion Zamfirescu „Reflecþii pe
marginea unui rondel”; prof. univ

dr. G. Ivãnescu „Limba lui Al.
Macedonski”; Lidia Bote „Macedonski ºi simbolismul francez”.
Prezenþa acad. Victor Eftimiu,
prof. univ. dr. Mihnea Gheorghiu,
salutul prim-vicepreºedintelui Consiliului Popular Judeþean Dolj, Petre Gigea-Gorun, dar ºi a altor invitaþi – oameni de culturã, exegeþi,
tineri ºi vârstnici au conferit evenimentului omagial dimensiunea
unui act major spiritual, menit sã
ateste, prin sinteze ºi interpretãri
originale, personalitatea ºi, deopotrivã, actualitatea scriitorului avangardist european, cu sclipiri prometeice, revendicat de doljeni. Pelerinajul în cea mai generoasã ºi
voluptoasã lunã a primãverii, cu
microbuze ºi autoturisme, spre
Pometeºti-Adâncata, a prilejuit o
descoperire a unui univers cosmic
venerat de poet. „Iatã Pometeºtiul,
iatã Adâncata / Scurtul pod de bâr-
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niºte ruine. Cum s-a degradat un monument istoric!
la întreþinerea clãdirii ºi acordarea de premii elevilor merituoºi.
Dintr-un memoriu tehnic la obiectivul de investiþii „Restaurare
Casa memorialã Al. Macedonski” aflãm cã elaboratorul studiului,
SC Prospect SRL Craiova, recomanda o împãrþire a clãdirii pentru
realizarea dezideratelor dorite: o zonã memorialã, cu acces printrun hol – expoziþie – în formã de L, unde urmau sã fie expuse fotografii, desene, manuscrise, lucrãri de artã; camera memorialã în
care se reuneau elemente de mobilier original, unele aflate ºi în
prezent la Muzeul de Istorie din Craiova, dar ºi în alte locuri din
þarã. În fine, adiacent, un birou ºi un grup sanitar. Apoi, o zonã
educaþionalã – ºcoala agro-silvicã – cuprinzând sala de cursuri
pentru 10-12 elevi, cu un birou, având funcþionalitatea de cancelarie. Cele douã zone ar urma sã comunice în holul-expoziþie,
putându-se realiza oricând o cooperare între cele douã funcþiuni.
Soluþia arhitecturalã, fãrã a fi uºor de înþeles, þinea cont de configuraþia dreptunghiularã a imobilului degradat, ridicat în perioada
anilor 1820 de meºteri locali, cu o arie de 202 metri pãtraþi, acum
departe, sau mai bine zis doar amintind de mãreþia de odinioarã.
Resimþind, în decursul timpului, cel puþin patru cutremure majore, atestate documentar – 1940, 1977, 1986, 1990 – vizibile au
rãmas fisurile la pereþii portanþi ºi neportanþi, cât ºi alte deteriorãri la uºi ºi ferestre. Minore lucrãri de reparaþii, fãrã a include consolidãrile necesare au fost o „spoialã” facilitând degradarea continuã. Dupã 1990 imobilul a fost pãrãsit, ajuns pe
mâna hoþilor de material lemnos, sustras din pardoseli, uºi ºi
ferestre. Când Primãria comunei Goeºti a încercat o reabilitare
timidã, s-a blocat din lipsa fondurilor. Parterul ºi subsolul au
igrasie generalã, iar capacitatea de rezistenþã a structurii – pereþii de zidãrie, planºeele, grinzile – ameninþã în cazul unei intervenþii necontrolate structura de rezistenþã. Soluþia de intervenþie propusã de biroul arhitectului Cristian Ciomu, urma sã
fie aplicatã de acum mulþi ani. Acoperiºul este degradat, ºi clãdirea aratã aºa cum se vede în imaginea alãturatã.

ne este retrecut / Reînviazã mama,
îmi zâmbeºte tata... / Vreme câtã
scurs-a, parcã n-a trecut”. Podul
de bârne, reamintit cu nostalgie de
poet se nãruise sub ofensiva implacabilã a timpului ºi pelerinii au
trecut... vadul Amaradiei, traversat cu siguranþã ºi de Alexandru
Macedonski, în repetatele reveniri
acasã, locuri devenite repere de
istorie literarã. Va mai curge multã
apã pe Amaradia, pânã când, în
2009, se va construi un pod din
beton, cu o lungime de peste 70
de metri, din fonduri europene. Mai
multe zile la rând, amplitudinea
sãrbãtorii s-a derulat în fastuoasa
clãdire care este Muzeul de Artã
din Craiova, ºi prin aportul poeþilor Marin Sorescu, Adrian Pãunescu, Leonid Dimov, Ilie Constantin, Constanþa Buzea, Grigore Arbore. Au fost ºapte zile de evenimente, bine gestionate, unitare,

circumscrise unei manifestãri memorabile, legate irevocabil de numele Craiovei, cum spunea scriitorul Romulus Diaconescu. Rãmâne
de vãzut, la împlinirea a 100 de ani
de la naºterea mareului poet, în
2020, ce va mai putea fi... vizitat.

A fost cândva
ca într-o poveste

Profesorul universitar dr. Florea
Firan, în comunicarea sa „Nostalgia copilãriei ºi locurilor de obârºie
la Alexandru Macedonski”, regãsitã în volumul „Comentarii macedonskiene” (Ed. Minerva 1971) pe
care îl ºi coordoneazã, dovedeºte o
acuitate de luat în seamã, în înþelegerea celui pe care Tiberiu Iliescu
îl va numi în revista „Merdian” un
prinþ cu pelerinã. Florea Firan decripteazã, în nuvela „Zi de august”
a scriitorului, farmecul aparte al
casei de la Pometeºti, prin minuþio-

zitatea ºi autenticitatea descrierii.
Mai mult, descoperã cã familia
Macedonski lãsase localnicilor din
Pometeºti ºi Adâncata, o altã ima-

gine, realmente pozitivã, faþã de cea
a noilor stãpâni. Imaginea satului
pãrãsit nu se estompeazã („Regret

albia-þi frumoasã, Amaradie iubitã”),
probeazã exactitatea localizãrii geografice în „Rondelul trecutului” ºi
„Rondelul oraºului de altãdatã”.
Unde am putea recunoaºte Craiova, în acea parte a ei unde îºi avea
casa familia Macedonski, în vecinãtatea actualei Grãdini Botanice.
„Era oraºul de-altãdatã / Sub plopi
de argint muiaþi în soare / O verde
oazã fermecatã / Cu repezi ape cântãtoare (...) / Prostimea chiar era
bogatã / Prin curþi aveau, mai toþi
cuptoare / În beciuri se þeseau covoare / ªi-o viaþã-n veci îmbelºugatã / Trãia oraºul de-altãdatã”.
Cãlãtoriile lãsaserã copilului amintiri, care se cer povestite: întâmplarea de la bariera ªimnicului, cu caii
nãrãvaºi care rãsturnaserã trãsura,
în care se afla cucoana Pãunica,
împreunã cu copiii, ce se pomenesc
în praful drumului („Bariera ªimnicului”). Personalitate complexã,
animat de un spirit tãios, sarcasm
feroce, deºi Victor Eftimiu pomeneºte de sufletul sãu cald, vibrant,
dragostea lui de artã ºi camaraderia
cu care privea un debutant, Alexandru Macedonski a avut mulþi duºmani, dar nici el nu a rãmas dator
rãspunzând prin epigrame tãioase,
unele memorabile. Dar nu înainte
de a face o menþiune: în partea finalã a creaþiei sale, Macedonski s-a

oprit cu luciditate, cu o logicã aproape ca de sistem la aceastã formã a
rondelului, într-un fel îngustã, în alt
fel îndepãrtatã, aparþinând în genere unor concepþii ºi stiluri ieºite din
practica sensibilitãþii moderne, sublinia universitarul Ion Zamfirescu. Ne
oprim din relatarea de faþã. Ceva,
trebuie întreprins înainte de a fi prea
târziu: revendicându-l pe Alexandru
Macedonski, altminteri un mare
poet - personalitatea cea mai puternicã dupã Mihai Eminescu, chiar
dacã opozabilã -, nu putem sã surmontãm starea de ruinã în care se
aflã casa copilãriei sale. Cu multe
merite robuste în reabilitarea unor
obiective ale patrimoniului cultural
al Doljului, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, înainte de expirarea mandatului în
curs, poate face, ceea ce predecesori ai sãi nu au fãcut, deºi moralmente erau obligaþi. S-au spãlat pe
mâini. Receptiv, în discuþia purtatã, s-a arãtat ºi Horia Dulvac, directorul Direcþiei de Culturã Dolj,
el însuºi scriitor, predispus la un
parteneriat cu Primãria Goeºti, unde
grija de cãpãtâi nu rãmâne, suntem
convinºi, Casa memorialã Alexandru Macedonski. Chiar dacã simbolistica acesteia este una teribilã,
de care înaintaºii noºtri, iluºtri, au
þinut seama.

10 / cuvântul libertãþii

miercuri, 7 iunie 2017

educaþie / culturã

O lume în schimbare
vs o lume de schimbat

BLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Un amic de peste oceane se întreba, cu
puþin timp în urmã, într-un post. dacã lumea de azi – într-o freneticã schimbare –
mai poate fi la rândul ei schimbatã. Se înþelege cã în bine. Mai precis, invocând înainte de orice altceva „marasmul moral” în
care trãim ºi evocând protagoniºti ai Istoriei ce-au recurs la violenþã ca mijloc al
schimbãrii (de la Spartacus ºi Iisus la
Cromwell, Robespierre, Marx ori Mao), el
identifica un posibil mobil al înnoirii exigenþa moralã înþeleasã ca trebuinþã de reconsiderare a valorii vieþii.
Devine aproape obligatoriu, tocmai în
aceastã perspectivã, sã ne întrebãm, fãrã
retorica politicianistã ori moralistã în accepþia „vulgarã”, rectè proastã, a cuvântului, dacã o astfel de schimbare mai este ºi
mai ales cum, validã astãzi. ªi îndeosebi
mâine. Fiindcã indiciile ce spuzesc din toate pãrþile – din arealul, tot mai mlãºtinos, al
politicii la nivel global, din asaltul tehnologic mediatic (decãzut ºi el sub incidenþa licenþiosului ºi al prostituþiei culturale ca ºi
din spectrul resuscitând primate pre-istorice al terorii ca armã, printre altele, anti-civilizatoare) ºi, last but not least, în comportamentul cotidian al nostru intrat deja
într-un circuit al omogenizãrii prin oficiul
globalizãrii.
La prima parte a întrebãrii, în absenþa

unui rãspuns cât de cât încurajator, cãci
pesimismul – ºi în ipostaza sa de efect ºi
resort al nihilismului ce-traverseazã o bunã
parte a gândirii occidentale de la Nietzsche
încoace – e un obstacol mai mult decât
evident, ci cred un adevãr nu doar dureros
de vizibil, ci ºi axiomatic. Schimbarea e un
dat ontologic, deplin raþional ºi universal.
La cea de-a doua parte însã, unicul rãspuns posibil consistã în speranþa unei
schimbãri structurale ºi lente subzistente în
intimitatea lumii înseºi. Aºa cum Istoria, cu
metamorfozele sale paradigmatice (de la
Evul Mediu la Renaºtere ºi de la Iluminism
la progresismul ºtiinþific ºi tehnologic pânã
la societatea post-modernã), ne învaþã, în
postura sa de învãþãtor al vieþii.
Amicul de peste ocean, cãrturar ºi poet,
debitor al gândirii de extracþie gramscianã,
simte tentaþia unui apel la… revoluþie. Pe
care, în linia numelor invocate, o considerã nu doar posibilã, ci ºi oarecum necesarã. Ori chiar fatalã. Nu mã încumet sã subscriu judecãþii sale din varii motive. Întâi
de toate, fiindcã ºtim, astãzi mai bine ºi mai
mult decât ieri, ºi, într-o oarecare mãsurã
încã mai ºi trãim, urmãrile nefaste, dacã
nu ale tuturor revoluþiilor, mãcar ale unora
dintre ele: ale celei robespierriene, marxiste
(în formele sale lenisto-maoisto-ceauºiste,
fãrã a uita experimente gen cel chavesian

Liceul TTeoretic
eoretic „Henri Coandã”
– „Cunoaºterea îþi dã aripi,
iar imaginaþia de înalþã”

Liceul Teoretic „Henri Coandã”
este, începând de astãzi ºi pânã pe
9 iunie, în straie de sãrbãtoare, copii, pãrinþi ºi cadre didactice fiind
aproape la „Ziua liceului”. Liceul

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ziaristul Popescu, îºi scrie
toate articolele cu bâta....

„Henri Coandã” are, ca motto, prins
pe sigla insituþiei, „Semper Excelsius”, iar citatul, unul de anvergurã, este „Cunoaºterea îþi dã viaþã,
iar imaginaþia te înalþã”, de la patronul spiritual, marele Henri Coandã. Sunt foarte multe manifestãri
dedicate liceului: „Putem vorbi de
mai multe acþiuni, plecând de la expoziþia „Inventatori ºi invenþii”, trecând prin sesiuni de comunicãri
dedicate marelui savant, pânã la programe europene, cu fondurile aferente alocate. Vor fi trei zile în care
toþi cei care îºi doresc sã treacã
pragul nostru vor avea ce vedea.
Nu puteam pune în practicã aceste
manifestare, dacã nu aveam ºi sprijinul prof. Mihaela Brumaru, director al Liceului „Henri Coandã”.
Rezultatele obþinute de elevii noºtrii,
în anii de ºcoalã, ne îndreptãþesc sã
sperãm ºi sã ne mândrim. În aceste
zile, îi invitãm pe toþi cei interesaþi sã
ne viziteze”, a precizat prof. Irina
Vînturiº, director adjunct al Liceului Teoretic „Henri Coandã”.
CRISTI PÃTRU

din Venezuela). ªi mai ºtim cã alte borne
propuse de acelaºi amic, respectiv Gandhi
ori Mandela, nu doar cã ies din rândul celor invocaþi mai înainte, dar s-au situat,
constant ºi cu o singularã exemplaritate,
contra violenþei pe care, sã nu ne minþim,
orice revoluþie o presupune doctrinar ºi
practic.
Orizontul, oricât de ºifonat, diminuat, insinuat, prin valul de asalturi pe care pionierii noii paradigme a noilor tehnologii cu avansuri ale ºtiinþei depãºind ºi cele mai optimiste cutezanþe ale sale istorice, îmi pare ºi
neclar ºi cu nu puþine semne terifiante.
ªtiam, suspectam ori ignoram cã încã
de la Decartes încoace, progresul, ºtiinþific ºi tehnic având la bazã conceptul de raþiune-raþionalitate (cogito-ul divinizat de
peste patru secole), îºi circumscrie ºi o
bunã parte de riscuri. De neajunsuri. Ca sã
nu spun de „regres”. Constatarea rãmâne
validã exact în cadrul comportamentului,
aºadar al ethosului: auto-edificarea subiectului uman în ce priveºte comportamentul
ºi mai cu seamã în perspectiva unei etici,
aceeaºi pe care autorul lui Zarathustra a
propus-o ºi a susþinut-o pânã la palierul unei
doctrine.
Neîndoielnic, cu greu pot fi negate ori
minimalizate oportunitãþile pe care ºtiinþele
ºi tehnologiile „noi” ni le oferã, ba cu o ri-

sipã ºi o vitezã, ele însele „revoluþionare”.
Întrebãrile neliniºtitoare persistã însã ºi nui deloc întâmplãtor cã ele se re-cantoneazã
ºi re-distribuie într-o gamã de reprezentãri
ºi de percepþii multiseculare, mai precis în
cea a valorii intrinseci a vieþii, pornind de la
individ spre comunitate ºi, astfel, ajungând
sã ne întoarcem (iarãºi) la Kant ºi la imperativul sãu categoric.
Cãci mesajul extras din acele pledoarii
ale filosofului din Könisberg apare, într-o
transparenþã indubitabilã, în forma unui memento, la fel de categoric: nu doar voinþa
individualã se cuvine asimilatã principiului
unei legi universale, ci ºi necesitatea, în
praxis, ca omul sã nu fie întrebuinþat ca
mijloc (ca instrument, aº spune acum), ci
ca scop, ca finalitate.
Morala propusã de Kant e, cred, de o
actualitate imperioasã în contextul escaladãrilor violenþei, terorii, rãzboaielor atipice, „revoluþiilor”, „portocalii” ori la nivelul
protestelor de stradã: rememorând aserþiunea-avertisment potrivit cãreia eºti chemat
sã acþionezi astfel încât tot ceea ce voieºti
sã faci ori faci în prima persoanã sã fie raportat la ceea ce alþii/ ceilalþi trebuie ºi vor
sã facã din ºi cu tine. Luând pe celãlalt drept
mijloc, asumi riscul în mod aproape natural posibil ca tu însuþi sã fii luat ºi folosit ca
mijloc. Ori ca instrument.

A început Bacalaureatul
Ieri, a avut loc
prima probã de
examen, pentru
Bacalaureat, cea
care þine seama de
competenþele orale
în „Limba Românã”.
Au fost examinãri
cât se poate de bine
puse la punct, cu
respectarea legislaþiei în vigoare.
Pentru prima datã,
de când s-au introdus
mijloacele de supraveghere audio-video,
nu s-au înregistrat
cazuri de încercare
de fraudare a examenului de „BAC”.
Pentru prima sesiune a Bacalaureatului din 2016/2017, sau înscris 4349 de candidaþi, cu
absolvenþii acestui an ºi cu cei
din promoþiile anterioare. În prima zi, cea de a „Competenþelor
lingvistice” în limba românã au
fost înscriºi 3784 de tineri, în
cele 43 de Centre de examen.
Cele mai multe cereri, care au ºi
fost puse în practicã, au þinut
de Colegiul Naþional Economic
„Gheorghe Chiþu” (312), Liceul
Tehnologic „Dimitrie Filiºanu”
din Filiaºi (294), Colegiul Naþional „Carol I” (294), Colegiul
Naþional „Elena Cuza” (268). La
polul opus se aflã Liceul Tehno-

logic cu program special „Beethoven” (patru), liceul de la Cîrcea (opt poziþii), etc. „Nu am
observat, în prima zi, cazuri de
încercare dee fraudã, din partea
candidaþilor, un lucru extraordinar. Am dat publicitãþii, aºa cum
spune legislaþia, toate datele de
examen. Pot spune cã la Liceul
Tehnologic Auto din Craiova au
fost 128 de candidaþi, la Liceul
Teoretic „Independenþa” din Calafat – 146, la Liceul Tehnologic Auto din Craiova – 112, ºi
lista este lungã. Vorbim ºi de
probele de competenþe digitale,
pentru candidaþii la Bacalaureat,
care trebuie sã le susþinã în trei

zile, aºa cum spune metodologia. Dacã, nu sunt posibilitãþi, se
pot susþine probele ºi în cea dea patra zi, dar numai cu acordul
eºaloanelor superioare, pe motive bine întemeiate. Avem deja
solicitãri, venite de la Liceul Teoretic „Constantin Brîncoveanu”
din Dãbuleni, Colegiul Naþional
Pedagogic „ªtefan Velovan” din
Craiova, Colegiul Naþional Economic „Gherghe Chiþu” din Craiova, Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova”, a precizat
prof. Monica Leontina Sunã,
inspector general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
CRISTI PÃTRU
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„„Pescuitorii
Pescuitorii dede perle
perle”” –– premiera
premiera care
care încheie
încheie stagiunea
stagiunea
la Opera Românã Craiova
Opera Românã Craiova va încheia stagiunea
artisticã 2016-2017 cu premiera spectacolului de
operã „Pescuitorii de perle”, pe muzica lui Georges Bizet, eveniment anunþat pentru sâmbãtã, 10
iunie, ºi duminicã, 11 iunie, începând cu ora 19.00,
în sala Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. Regizat de l’Oiseleur des Longchamps (Franþa), cu o
scenografie semnatã de Rãsvan Drãgãnescu ºi o

„Pescuitorii de perle”, în
viziunea maestrului l’Oiseleur des
Longchamps – aflat pentru prima
datã în România, la Craiova –,
vine sã completeze repertoriul

coregrafie realizatã de Laurenþiu Nicu, spectacolul are acþiunea plasatã în antichitate, pe malurile
insulei Ceylon (Sri Lanka de astãzi). Noua punere
în scenã – care, spun reprezentanþii Operei craiovene, „va avea frumuseþea, misterul ºi stranietatea unui vis” – va deschide, în toamnã, noua stagiune a instituþiei ºi, totodatã, cea de-a XV-a ediþie a Festivalului Internaþional „Elena Teodorini”.

Operei Române
Craiova dupã ce,
anul trecut,
„Carmen” –
probabil cea mai
cântatã operã din
lume – a fost
inclusã între
titlurile abordate
de instituþie, a
precizat, ieri, în
cadrul unei
conferinþe de
presã, managerul
Antoniu Zamfir. «Majoritatea
criticilor muzicali susþin cã muzica
acestei opere, mai puþin cunoscutã, este mai frumoasã decât a
operei „Carmen”, dar asta rãmâne

l’Oiseleur des Longchamps. Dupã studiile
de chitarã, flaut, desen, teatru, echitaþie, ºi-a îndreptat atenþia cãtre cânt, studiind registrul baritonal la Conservatoire Rachmaninov din Paris,
cu soprana românã Aneta Pavalache. Laureat la
trei concursuri internaþionale ºi cu un bogat repertoriu, a urcat pe scenele Houston Grand Opera, Royal Albert Hall, La Monnaie, Glasgow Royal Concert Hall, Opéra Royal de Versailles, Bremen Oper, Arsenal de Metz, Opéra du Rhin,
Opéra d’Avignon, Opéra d’Alger, Théâtre d’Agen, Palau de la Musica Catalana, Teatro Citta
di Castello, Teatro San Leonardo Bologna ºi
multe altele. A realizat trei scurtmetraje ºi s-a arãtat interesat de regie de operã. A semnat regia,
decorurile, costumele ºi luminile pentru „Rigoletto”, „Le Nozze di Figaro”, „Don Giovanni”,
„Carmen”, „Dido ºi Aeneas”, „La Clemenza
di Tito”, „Le Grand Corbeau Croa”, „Choeurs celebres d’operas français”, „Le voyage lyrique”.

sã vedem cu toþii sâmbãtã sau
duminicã, odatã cu premiera
acestui spectacol care nu este
foarte jucat, nu numai în România, ci ºi în lumea operei», a
adãugat Zamfir.
Cele douã reprezentaþii de la
sfârºitul stagiunii, care îl vor avea
la conducerea muzicalã pe
maestrul Francois-Robert Girolami, director artistic onorific al
Operei Române Craiova, îi vor
reuni, alãturi de Orchestra, Corul
ºi Baletul instituþiei, pe artiºtii
Aurelie Ligérot (Franþa), Renata
Vari – Leila, Alexander Swan
(Franþa), Florin Ormeniºan –
Nadir, Ionuþ Pascu (Bucureºti) –
Zurga, Sorin Drãniceanu, Ioan

Cherata – Nourabad.
Compoziþia lui Georges Bizet
„Pescuitorii de perle” va
deschide, la 1 octombrie, noua
stagiune artisticã, 2017-2018, a
Operei Române Craiova ºi,
totodatã, cea de-a XV-a ediþie a
Festivalului Internaþional
„Elena Teodorini”. Evenimentul
– al cãrui program este, în
prezent, în lucru – va avea loc în
perioada 1 octombrie – 12
noiembrie ºi, potrivit managerului

Francois-Robert Girolami. Format la Conservatorul Naþional Superior din Paris ºi la Opera din Monte
Carlo, a dirijat, de-a lungul carierei
sale, Orchestra Naþionalã a Operei din
Monte-Carlo, Orchestra Naþionalã
din Haiffa, Orchestra Radio din Zagreb, orchestrele simfonice din Florenþa, Castilia Leon, Avignon, Marsilia, Nancy ºi multe altele. A dirijat
mari creaþii de operã ºi lucrãri reprezentative ale genului vocal-simfonic:
oratorii, recviemuri, misse. A efectuat
înregistrãri pentru radio ºi televiziune în Franþa, Olanda, Spania. Este cunoscut ºi apreciat de publicul din
Bãnie, iar melomanii l-au aplaudat de
fiecare datã frenetic pentru mãiestria
sa în conducerea muzicalã a numeroase spectacole ale Operei Române
Craiova, atât acasã, cât ºi în turnee internaþionale.

Antoniu Zamfir, va aduce în faþa
publicului craiovean „titluri de
spectacole ºi companii de operã
din Europa”. Condiþiile dificile în
care instituþia îºi desfãºoarã
activitatea, din cauza lipsei
sediului, au determinat-o sã
renunþe, în acest an, la organizarea Concursului Internaþional de
Canto „Elena Teodorini”, acesta
fiind înlocuit cu un masterclass
care se va desfãºura între 13 ºi 20
noiembrie.

„Carmina Burana” – în stagiunea estivalã, la Teatrul de Varã din parc
ªi în acest an, Opera Românã Craiova
organizeazã, în luna iulie, o stagiune estivalã, însã spectacolele nu vor mai avea
loc în cartierele oraºului, ca pânã acum, ci
la Teatrul de Varã din Parcul „Nicolae Romanescu”. Pe 8 ºi 9 iulie, aici va putea fi
vãzutã o adaptare a spectacolului „Carmina Burana” – ampla cantatã scenicã a
compozitorului Carl Orff bazatã pe melodii ºi texte medievale, care a mai fost prezentatã de instituþia craioveanã pe 1 iunie 2014, în Piaþa „Mihai Viteazul”, în încheierea celei de-a XVIII-a ediþie a Zilelor
Craiovei. În distribuþie, publicul îi va regãsi pe interpretul Cezar Ouatu, pe soliºtii Cristina Oltean (Cluj) ºi ªtefan Ignat
(Bucureºti), alãturi de Orchestra, Corul ºi
Baletul Operei Române Craiova.

Opt artiºti, de pe trei continente, acceptaþi
în Tabãra de Sculpturã de la Craiova
Organizatoare a Simpozionului Internaþional de Sculpturã „Drumuri brâncuºiene”, Casa
de Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova
i-a selectat, recent, pe participanþii la cea dea V-a ediþie, care se va desfãºura în perioada

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ziaristul Popescu, îºi scrie
toate articolele cu bâta....

1-31 august a.c. Temã va fi creaþia poetului
Alexandru Macedonski, dupã ce, în anii trecuþi, artiºtii s-au inspirat din opera ºi personalitatea lui Marin Sorescu, Tudor Gheorghe
ºi Adrian Pãunescu.
Este vorba despre opt artiºti din
ºapte þãri: Gabriel Sitaru (România),
Arijel Strukelj (Slovenia), Songul Telek (Turcia), Rafail Georgiev (Bulgaria), Boussin Aurelien (Franþa), Renate Verbrugge (Noua Zeelandã), Wataru Hamasaka ºi Kei Nakamura (Japonia), rezerve în caz de retragere a unui
participant fiind Ivan Stoyanov (Bulgaria) ºi Attila Rath Geber (Franþa).
Potrivit reprezentanþilor Casei de Culturã „Traian Demetrescu”, înscriºi, în
total, au fost 75 de participanþi din 26
de þãri (Argentina, Armenia, Belarus,
Belgia, Bulgaria, Danemarca, Egipt,
Franþa, Georgia, Germania, Iran, Italia,
Japonia, Kosovo, Letonia, Macedonia, Malaezia, Marea Britanie, Muntenegru, Noua Zeelandã, Republica
Moldova, România, Rusia, Serbia,
Spania ºi Ucraina).
Selecþia participanþilor a fost fãcutã
pe baza CV-ului, a portofoliului profesional ºi a machetei lucrãrii ce urmeazã
a fi realizatã, de un juriu avându-i în

componenþã pe arhitect Mircea Diaconescu – Primãria Craiova, arhitect Emilian ªtefârþã – manager al Muzeului de
Artã Craiova, artist plastic Lucian Rogneanu – muzeograf la Muzeul de Artã
Craiova, arhitect Marcel Berendei –
consilier în cadrul Direcþiei Judeþene
pentru Culturã Dolj, Lucian Dindiricã –
manager al Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”, Pavel Popescu – preºedinte al Uniunii Arhitecþilor
din România – Filiala Euroregionalã
Sud-Vest Oltenia, Marcel Voinea – preºedinte al Filialei Craiova a Uniunii Artiºtilor Plastici din România.
Simpozionul Internaþional de

Sculpturã „Drumuri brâncuºiene”
se va desfãºura la Centrul Multifuncþional, unde artiºtii selectaþi vor sculpta marmurã de Ruºchiþa sub privirile
publicului. Operele realizate vor deveni proprietatea oraºului, contribuind
la îmbogãþirea patrimoniului monumental. Autorii vor transmite Primãriei
municipiului Craiova dreptul de proprietate ºi de imagine al lucrãrii, precum ºi dreptul patrimonial exclusiv,
conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor ºi drepturile conexe. În
schimb, fiecãruia i se va achita o primã
în cuantum de 11.000 lei net (echivalentul a 2.500 de euro).
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Unele bãnci din
Arabia Sauditã
ºi Emiratele Arabe
Unite au oprit
tranzacþiile
cu Qatarul
Câteva bãnci comerciale
din Arabia Sauditã ºi
Emiratele Arabe Unite ºi-au
oprit afacerile cu bãncile
din Qatar, din cauza conflictului diplomatic din
regiune. Potrivit surselor
Reuters, filialele bãncilor
comerciale amânã acordurile pânã primesc instrucþiuni din partea bãncilor
centrale despre modul în
care sã fie administrate
afacerile cu Qatarul. Mai
mult, sursele au spus cã
bãncile centrale din Emiratele Arabe Unite ºi banca
centralã din Bahrain au
cerut bãncilor din þarã sã
prezinte detaliat expunerea
pe care o au în faþa bãncilor din Qatar, stabilind ziua
de joi ca termen limitã
pânã când pot fi obþinute
informaþiile necesare.
Arabia Sauditã, Bahrain,
Emiratele Arabe Unite,
Egiptul, Yemen ºi Libia au
rupt legãturile diplomatice
cu Qatar ºi acuzã autoritãþile de la Doha de destabilizarea regiunii prin sprijinirea unor reþele teroriste
precum Stat Islamic ºi AlQaida.

Un avion de
vânãtoare rus
a interceptat
un bombardier
american
deasupra Mãrii
Baltice
Un avion de vânãtoare
rus Su-27 a interceptat un
bombardier strategic american de tip B-52 care zbura
deasupra Mãrii Baltice în
apropierea spaþiului aerian
al Rusiei, a anunþat Ministerul Apãrãrii de la Moscova. “Echipajul avionul rus
Sukhoi-27 s-a apropiat de
aeronavã, rãmânând la o
distanþã sigurã, a identificat aparatul drept un
bombardier strategic B-52
ºi l-a escortat pentru o
perioadã”, se aratã în
comunicatul Ministerului.
Autoritãþile ruse au precizat
cã incidentul a avut loc la
în dimineaþa zilei de 6
iunie, deasupra apelor
internaþionale, însã în
apropiere de spaþiul aerian
al Rusiei.
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Primarul Londrei solicitã anularea
vizitei de stat a lui Donald Trump
Sadiq Khan, primarul Londrei, a
solicitat Guvernului britanic sã anuleze o vizitã de stat planificatã de
Donald Trump, dupã ce a fost criticat de preºedintele american pentru reacþia dupã atacul terorist soldat cu cel puþin ºapte morþi ºi aproape 50 de rãniþi. Liderul de la Casa
Albã a criticat atitudinea primarului
Londrei, Sadiq Khan, pentru cã lea spus londonezilor cã “nu au motive sã fie alarmaþi”. “Sunt cel puþin ºapte morþi ºi 48 de rãniþi în atacul terorist, iar primarul Londrei le
spune oamenilor cã «nu au motive
sã fie alarmaþi»!”, a acuzat Donald
Trump. Primãria Londrei a replicat
ironic: “Primarul Londrei are de fãcut lucruri
mai importante decât sã îi rãspundã domnului
Trump...”, au comunicat consilierii primarului
capitalei britanice. “Primarul este ocupat sã lucreze cu poliþia, cu serviciile medicale ºi cu
Guvernul pentru a coordona reacþiile la acest
atac terorist îngrozitor ºi laº; primarul va coordona acþiunile pentru a garanta securitatea lon-

donezilor ºi turiºtilor din oraºul nostru”, au precizat consilierii. Ulterior, Sadiq Khan a afirmat,
într-un interviu: “Londonezii vor observa o creºtere a prezenþei poliþiei în urmãtoarele zile. Nu
existã motive sã fie alarmaþi”. În cadrul unei
apariþii televizate, Khan a declarat cã Trump “se
înºealã în privinþa multor lucruri”, iar vizita sa
de stat nu ar trebui sã mai aibã loc. Theresa May

a refuzat sã comenteze în privinþa
conflictului dintre cei doi, însã a afirmat: “Sadiq Khan face o treabã excelentã ºi a afirma orice altceva este
greºit”. Boris Johnson, ministrul britanic de Externe, a afirmat ieri cã nu
existã niciun motiv pentru anularea
vizitei de stat a lui Donald Trump, ca
rãspuns în faþa criticilor preºedintelui american faþã de reacþia primarului londonez asupra atacului de pe Podul Londrei. “El (Khan) are complet
dreptate sã reitereze ceea ce a spus
pentru a reasigura locuitorii oraºului
sãu în privinþa prezenþei pe strãzi a
ofiþerilor armaþi”, a afirmat Johnson
în cadrul unui interviu la radio, dupã
ce a fost întrebat dacã vizita preºedintelui american ar trebui anulatã. “Invitaþia a fost emisã ºi
acceptatã ºi nu vãd niciun motiv pentru a schimba asta”, a adãugat acesta. “Nu doresc sã mã
implic în disputa dintre cei doi indivizi care cred
cã sunt perfect capabili sã ia atitudine de unii
singuri”, a mai spus Johnson despre replicile acide
dintre Trump ºi Khan.

Ministrul rus de Externe acuzã Polonia ºi Lituania
de mãsuri rusofobe împotriva regiunii Kaliningrad
Autoritãþile din Polonia ºi Lituania au adoptat o atitudine rusofobã privind cooperarea transfrontalierã cu regiunea rusã Kaliningrad, a declarat ieri ministrul rus
de Externe, Serghei Lavrov. Luni,
Lituania a început ridicarea unui
gard la graniþa cu Rusia, în zona
exclavei Kaliningrad, în tentativa de
a reduce contrabanda ºi migraþia
ilegalã ºi de a consolida frontiera
externã a Uniunii Europene. “Este
foarte bine cã, în ciuda mãsurilor
rusofobe luate de Lituania ºi Polonia, autoritãþile locale din regiunea
Kaliningrad ºi din zonele limitrofe
sunt conºtiente de interesul popo-

rului lor. Acesta este de a menþine
contactele, nu de a ridica garduri
precum cel pe care Lituania îl va
crea ºi nu de a renunþa la tratatul
privind traficul local de frontierã,
aºa cum a fãcut guvernul polonez”,
a spus Lavrov. Ministrul rus de
Externe s-a întâlnit cu guvernatorul regiunii Kaliningrad, Anton Alihanov, care ºi-a manifestat îndoiala cã gardul lituanian va combate
contrabanda. “Producem metale
în cantitãþi suficiente ... Dacã vecinii noºtri au nevoie de materiale
sau cãrãmizi, suntem bucuroºi sãi ajutãm. Salutãm efortul Lituaniei
de a lupta împotriva contrabandei,

dar mã îndoiesc cã gardul va fi
eficient, date fiind metodele sofisticate folosite în ultimii ani. Nu am
vrea sã vedem aceastã activitate
limitatã la un gard simbolic, dar
dorim ca autoritãþile lituaniene sã
instaleze mijloace tehnice de supraveghere”, a spus Alihanov. Gardul
de la graniþa cu Rusia, înalt de doi
metri ºi lung de 130 de kilometri,
va trece prin douã districte lituaniene cãtre râul Nemunas, care
este o barierã naturalã între þara
balticã ºi Kaliningrad - unde se
aflã o bazã navalã rusã la Marea
Balticã. Instalarea va fi completatã cu sisteme de supraveghere

electronicã ºi drone. Proiectul va
costa în total aproximativ 3,6 milioane de euro ºi va fi finalizat
pânã la sfârºitul acestui an.
NATO a decis consolidarea prezenþei militare în Europa de Est,
inclusiv în þãrile baltice. Alianþa
Nord-Atlanticã a precizat cã vrea
sã fie pregãtitã pentru înfruntarea provocãrilor din partea Rusiei, iar prezenþa militarã în Lituania are un caracter absolut
defensiv. Preºedintele Lituaniei,
Dalia Grybauskaite, a declarat cã
þara sa “are nevoie de toate mijloacele necesare pentru apãrare
ºi descurajare”.

Poliþia britanicã a stabilit identitatea celui
de-al treilea atacator de la Londra
Youssef Zaghba, un bãrbat cu
cetãþenie marocanã ºi italianã, a fost
identificat de cãtre poliþia britanicã drept cel de-al treilea autor al
atacului terorist de sâmbãtã din
centrul Londrei, în urma cãruia

ºapte persoane au fost ucise ºi alte
48 au fost rãnite. Poliþia Metropolitanã a prezentat o fotografie cu
atacatorul ºi a precizat cã Youssef
Zaghba, în vârstã de 22 de ani, locuia în estul Londrei. Bãrbatul nu

se afla în vizorul poliþiei sau al serviciului de informaþii MI5. Potrivit
cotidianului Corriere della Sera,
Youssef Zaghba s-a nãscut la Fes
în luna ianuarie a anului 1995, din
tatã marocan ºi mamã italianã. Pãrinþii au locuit împreunã pentru
câþiva ani în Maroc, apoi mama lui
Zaghba s-a întors în Italia ºi s-a
stabilit la Bologna. Zaghba ar fi fost
oprit pe aeroportul din Bologna în
martie 2016, în timp ce încerca sã
ia un zbor cãtre Turcia ºi apoi cãtre Siria. Ulterior, el a fost eliberat
fãrã nicio acuzaþie. Conform cotidianului italian, serviciile de securitate din Italia ar fi semnat prezenþa marocanului ºi miºcãrile lui
cãtre autoritãþile marocane ºi britanice, fiind trecut pe lista persoanelor suspectate de terorism. Recent, Youssef Zaghba ar fi lucrat
la un restaurant din Londra. Bãrbatul a pãstrat legãtura cu mama
lui, dar n-a mai vizitat-o de anul

trecut. Luni, poliþia britanicã a oferit numele ºi fotografiile a doi dintre atacatorii din centrul Londrei.
Khuram Shazad Butt, în vârstã de
27 de ani, era un cetãþean britanic
nãscut în Pakistan. Rachid Redouane, în vârstã de 30 de ani, ar fi
avut cetãþenie marocanã ºi libianã.
Toþi cei trei bãrbaþi au fost împuºcaþi mortal de agenþii serviciilor de
securitate. Khuram Shazad Butt era
în atenþia poliþiei ºi a serviciului de
informaþii interne MI5. Bãrbatul era
însurat, avea doi copii ºi locuia în
Barking, în estul Londrei, de mai
mulþi ani. Totuºi, autoritãþile susþin
cã n-au avut nicio informaþie cu privire la plãnuirea unui atac terorist de
cãtre acesta. Anul trecut, Khuram
Shazad Butt a apãrut într-un documentar TV despre islamiºtii britanici.
Totodatã, el a fost implicat într-un
altercaþie cu poliþia, dupã ce a desfãºurat un steag al Stat Islamic în
Regent’s Park din Londra.
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R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin
Centrul Multifuncþional Craiova scoate la în vederea închirierii urmãtoarele spaþii disponibile: · spaþii de birouri cu
suprafeþe cuprinse între 41,00
– 105,00 mp, spaþii expoziþionale permanente etaj 1 în vederea realizãrii showroom –ului
“TOTUL PENTRU CASA TA’’,
spaþii de depozitare ºi de alimentaþie publicã – în incinta
Centrului Multifuncþional Craiova. · Spaþii moderne de birouri, cu suprafeþe 22,80 m.p.,
avînd incluse o serie de facilitãti precum: instalaþii moderne
de funcþionare de ultimã generaþie, spaþii comune de tip oficiu, salã multifuncþionalã dotatã corespunzãtor, locuri de
parcare gratuitã. Birourile se
gâsesc în incinta Centrului de
Dezvoltare Tehnologicã ºi Excelenþã în Afaceri. Documentaþia necesarã se procurã de la
Centrul Multifuncþional Craiova, str. Târgului, nr.26, etaj 2,
camera E211. Licitaþia va avea
loc la aceeaºi adresã în fiecare
zi de luni, miercuri ºi vineri, h
12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
ºi 0769.268.690.
U.J.C.C. DOLJ, cu sediul în
Craiova, strada Unirii, nr. 50 închiriazã spaþii pretebile pentru
cabinet stomatologic, medic de
familie, sediu firmã, salã fitness
etc. Relaþii la telefon: 0251/
533.830, între orele 8.00-16.00,
sau la telefon: 0769/016.925.

ELECROCONSTRUCÞIA
ELCO Tg. Jiu a depus documentaþia pentru obþinerea Avizului de
Gospodãrire a Apelor la investiþa: Îmbunãtãþire a gradului de
continuitate LEA 20kV StoinaSlãmneºti prin buclare cu LEA
Mofleni-Melineºti.
Bãnicã Silviu Costinel anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proioectul: ,,CONSTRUIRE IMOBIL
LOCUINÞE COLECTIVE P+6,
propus a fi amplasat în Craiova,
Bld. Dacia, nr. 60H. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr.1. ºi
la sediul titularului din Bld. Dacia, nr.60H, în zilele de luni- joi
între orele 8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1. fax: 0251/419.035; e-mail:
office@apmdj.anpm.ro
S.C. Salubritate Craiova
S.R.L. organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi: - 4 posturi de conducãtor autospecialã, pe o perioadã
determinatã, în cadrul Secþiei Coloana Auto; - 2 posturi de conducãtor autospecialã, pe o perioadã nederminatã, în cadrul
Secþiei Coloana Auto. Dosarele
de concurs se depun la sediul
societãþii, la Compartimentul
Resurse Umane, pânã la data de
16.06.2017, ora 12.00. Informaþii
suplimentare se pot obþine la telefon 0251/412.628, interior 119.

ÎN conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, titularul investiþiei, UAT
Dãbuleni, judeþul Dolj, intenþioneazã sã solicite de AN „Apele
Române” -Administraþia Bazinalã de Apã Jiu notificarea pentru
începerea execuþiei lucrãrilor
(aviz de gospodãrire a apelor),
pentru realizarea lucrãrilor
„Construire puþ apã (în strada
Alecu Russo, nr.2), oraº Dãbuleni, judeþul Dolj, amplasate în
bazinul hidrografic Dunãre.
Aceastã investiþie este nouã.
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare, sã
transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri cu privire la solicitarea anunþului pot contacta
solicitantul la adresa menþionatã mai sus sau la telefon:
0251.334.317, dupã data de
31.05.2017.
OFERTE DE SERVICIU

Spãlãtorie auto, angajez personal. Salariu
1.100 RON, carte de
muncã, duminica liber.
Relaþii telefon: 0762/
652.556.
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.

PRESTÃRI SERVICII

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

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

CASE
Vând casã 3 camere, bucãtãrie, baie ºi toate utilitãþile, teren 1023 mp. Telefon: 0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând casã 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.
Casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
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Vând douã chioºcuri
de presã.
Telefon: 0251/412.457.
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.
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Vând pãdure Borãscu Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt,lângã pãdure. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utilitãþi - la DJ, cadastru. Telefon: 0744/563.823.

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

STRÃINE

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar
- de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schimbate recent, fãrã nici un defect. Telefon: 0766/632.388.
Vând Cielo al doilea proprieTERENURI
VÂND parcele teren, stradal, tar din anul 1995. Telefon:
com. Bucovãþ, sat Leamna 0742/023.399.
de Sus. Telefon: 0730/
VÂNZÃRI DIVERSE
432.924.
Vând urgent loc de veci RoVând teren intravilan la 10 boaica, groapã boltitã – plakm de Craiova, fiind zonã cã metalicã 2 locuri. Telefon:
metropolitanã, cadastru fã- 0744/208.585.
cut. Telefon: 0744/846.895;
VIN de buturugã, 2 butoaie
0727/884.205.
salcâm, aparat sudurã. TeVând teren intravilan Piaþa lefon: 0749/012.505.
Chiriac 418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semicasã. Te- Vând convenabil un automatizor APOLLO 3WF - 2,6
lefon: 0723/013.004
nou - nefolosit. Telefon:
Vând teren arabil 2.500 ha
0720/231.610.
Nord 233, Spate Metro. TeVând bicicletã pliabilã. Telelefon: 0251/548.870.
Vând teren intravilan Câcea fon: 0723/055.342.
6030 mp, deschidere 30 m Vând douãsprezece (12)
la asfalt, utilitãþi, cadastru. taburele din pal melaminat.
Preþ negociabil. Telefon: Telefon: 0728/911.350.
0767/263.391.
Vând mobilier magazin din
Vând pãdure de salcâm pal melaminat în stare bunã,
7800 mp în comuna Albeni, 4 galantare cu geam, 3 etajudeþul Gorj cu 7000 lei. Te- jere cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
lefon: 0770/303.445.
Vând 5000 mp la Gara Pie- Vând 40 de familii de albine
leºti lângã Fabrica Q Fort. (stupi puternici). Telefon:
0763/156.760.
Telefon: 0752/641.847.
Vând teren intravilan Comu- Vând gropi la Cimitirul Rona ªimnicul de Sus – sat Al- maneºti. Telefon: 0744/
beºti. Telefon: 0770/107.765. 846.895; 0727/884.205.

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.
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 aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare gaze sobã
D 600, reductor oxigen sudurã, alternator 12V pickup
Tesla cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri cu
muzicã. Telefon: 0251/
427.583.
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 þuicã de prunã. Telefon: 0765/291.623.

Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cusut, aspirator, fotolii, scaune tapiþate, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoarþã. Telefon: 0351/806.512.
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.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii
pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite, combinã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi 2
m x 0,90 m, 2 cu toc negociabil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w. Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lãmâi, canistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând presã hidraulicã mase
plastice, ladã fibrã, butoi salcâm - 10 vedre, cârlige
jgheaburi de apã la casã
noi. Telefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic din
þeavã D 200 mm, menghinã instalator, apometru apã
normal, aragaz 3 ochiuri.
Telefon: 0767/153.551.
Vând masã metalicã - 100
lei, polizor electric - 100 lei,
bicicletã copii - 50 lei. Telefon: 0732/128.320; 0351/
181.202.
Vâna maºinã de spãlat AlbaLux - 100 lei, expresor cafea
– 100 lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând aparat de facut pâine
electric Alasca – 70 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând convenabil 1(un) calorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folosit. Telefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore 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 pat mecanic, centralã
termicã Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV color
102 cm, sobã teracotã, 2
picioare schelã metalicã.
Telefon: 0761/853.192.

Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã, aspirator, masã, saltea copil. Telefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50 m, butelii aragaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.

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

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

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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Mangia: „Prefer munca în locul vorbelor”
Antrenorul italian a împlinit ieri 43 de ani ºi va fi
prezentat la începutul sãptãmânii viitoare, când este
programatã reunirea lotului Universitãþii
Ieri, noul antrenor al Universitãþii Craiova, Devis Mangia, a împlinit 43 de ani, sãrbãtorindu-ºi aniversarea în Italia, unde va rãmâne
pânã sâmbãtã, când va veni în Bãnie, unde luni va fi prezentat, la reunirea alb-albaºtrilor. De ziua sa,
Mangia primit felicitãrile cuvenite
din partea noului club ºi din partea
suporterilor, pe canalele online. Totodatã, tehnicianul a þinut sã le transmitã fanilor un mesaj înaintea începerii mandatului pe banca tehnicã a
Universitãþii Craiova. Dincolo de
amabilitãþile „Sunt foarte fericit, dar
mai ales mândru de a fi antrenorul
unuia dintre cele mai importante
cluburi din România. Sunt nerãbdãtor sã încep noul campionat ºi sã
lucrez pe teren cu echipa. Obiectivul meu principal este acela de a
face o adevãratã echipã în care toþi
sã gândim în acelaºi fel ºi sã fim
mândri de ideile ºi gândurile noastre ºi ale suporterilor noºtri. Nu îmi
este aºa uºor sã vorbesc despre
mine, prefer ca persoanele sã mã
cunoascã ºi sã îºi facã propria opi-

nie despre persoana mea, despre
ceea ce sunt eu. Dacã chiar trebuie
sã spun ceva despre mine, pot sã
vã zic cã sunt o persoanã simplã,
cinstitã, care îºi iubeºte foarte mult
munca ºi meseria. Mulþi spun cã
sunt muncitor, o persoanã exactã
ºi chiar puþin insistentã. Nu îmi place
sã dau propria definiþie despre fotbal: prefer munca în schimbul cuvintelor. Pot doar sã vã promit cã
vom munci foarte mult ºi cu mare
seriozitate în vederea atingerii obiectivului de a îi face fericiþi pe suporterii noºtri. Pentru a fi buni va fi
foarte important sã creãm o legãturã puternicã între echipã, club ºi
suporteri pentru a obþine lucrul cel
mai important. Despre istoria Universitãþii ºtiu cã a câºtigat 4 titluri
naþionale, 6 Cupe ale României ºi
cã a ajuns în anii 1981-1982 în sferturile finalei Cupei Campionilor Europeni ºi în anii 1982-1983 în semifinalele Cupei UEFA. ªtiu de asemenea ºi de asemãnarea izbitoare
dintre suporterii Universitãþii Craiova ºi a celor de la SSC Napoli” a

fost mesajul lui Mangia înainte de
prezentarea sa oficialã. Devis Mangia ºi-a început cariera de antrenor

în urmã cu 13 ani la echipa italianã
Varese ºi apoi le-a antrenat pe Palermo, Spezia, Bari ºi Ascoli, dar ºi

echipa naþionalã de tineret a Italiei,
medaliatã cu argint la Campionatul
European.

Daum: „Sunt dezamãgit de nivelul Ligii I”
Selecþionerul României, Christoph Daum, a vorbit la conferinþa
de presã de ieri despre posibila ple-

care de la naþionalã ºi despre oferta avutã din þãrile arabe, dar ºi despre nivelul campionatului româ-

nesc: „Acum douã sãptãmâni a
fost pe masã o ofertã de 2,5 milioane de euro din þãrile arabe. Dar
nu mã duc în zona arabã pentru 2
milioane în plus. Nu alerg dupã
banii din zona arabã. Trebuie sã
înþelegem cã sunt lucruri ºi valori
mai importante decât banii. Credeþi cã dacã îmi dau eu demisia
va fi un pas înainte pentru fotbalul românesc? Credeþi cã jucãtorii actuali vor evolua mai bine? Vor
apãrea alþi jucãtori? Eu nu cred.
Sunt dezamãgit de ceea ce am
gãsit la nivelul Ligii 1. Eu ºtiam
cã fotbalul este sportul numãrul
1 în România. Este o provocare
sã fiu parte din acest proces, de

creºtere al fotbalului. Dacã vom
continua acest proces, ne vom
bate cu echipe de nivel mediu în
scurt timp”.
Daum a vorbit ºi despre duelul cu Polonia, de sâmbãtã, din
preliminariile CM 2018: „Este important cã avem o ºansã sã ne
calificãm. Nu conteazã dacã procentajul ºanselor de calificare
este mare sau nu. Trebuie sã jucãm pânã la maximum. Dacã facem asta, vine ºi rezultatul. Avem
în faþã o echipã puternicã a Poloniei. Trebuie sã ne depãºim limitele. Trebuie sã apãrãm bine ºi
sã avem o defensivã bunã. Trebuie sã avem ocazii de a marca

ºi sã înscriem. Vrem sã avem
controlul partidei. Antrenãm capacitatea de finalizare a fiecãrui
jucãtor. Am lucrat mai multe registre tactice. Avem mai multe opþiuni de joc. Ne putem adapta în
timpul meciului, în funcþie de cum
evolueazã meciul. Nu conteazã
cum vom juca, conteazã poziþionarea jucãtorilor ºi cum joacã
aceºtia. Trebuie sã fim compacþi
ºi conectaþi. Avem mulþi jucãtori
de calitate ºi sunt tot mai buni în
fiecare zi. Cred în echipã. Comunicarea este foarte importantã.
Trebuie mereu sã le spunem jucãtorilor ce fac bine ºi ce nu fac
rãu” a adãugat Daum.

Liga a V-a Dolj, rezultate ºi clasamente
SERIA 1 – Etapa a 27-a: Avântul
Giubega - Fulgerul Maglavit 0-3,
Recolta Galicea Mare - Flacãra Moþãþei nu s-a jucat, Voinþa Caraula Avântul Rast 3-0, Viitorul Dobridor
3-0, Spicul Unirea - Vânãtorul Desa
2-1, Victoria Pleniþa - SC Poiana Mare
3-0, Viitorul Ciupercenii Noi - Viitorul Dobridor 6-3, Progresul Ciupercenii Vechi a stat, Recolta Cioroiaºi Victoria Periºor 0-3.

SERIA 2 – Etapa a 27-a: Dunãrea Gighera - Recolta Urzicuþa 03, Aktiv Padea - Viitorul Afumaþi
6-10, Viitorul Giurgiþa - Progresul
Bãileºti 5-2, Gloria Catane - Viitorul Þuglui 4-3, Viitorul Mãceºu de
Sus - ªtiinþa Calopãr 4-1, Progresul Cerãt - Fulgerul Întorsura 102, Triumf Bârca - Unirea Goicea
2-2, Seaca de Câmp - Recolta
Mãceºu de Jos 3-5.

SERIA 3 – Etapa a 22-a:
Progresul Castranova - Inter
Secui 4-2, Voinþa Puþuri - Progresul Amãrãºtii de Sus 5-2,
Tricolor Dãbuleni - Victoria
Cãlãraºi 10-0, Avântul Daneþi
- Unirea Amãrãºtii de Jos 1-1,
Unirea Tâmbureºti - Avântul
Dobreºti 4-4, Fulgerul Mârºani
- AS Rojiºte 5-3.

SERIA 4 – Etapa a 22-a:
Viitorul Ghindeni - Viitorul
Teasc 4-1, Torentul Secui Progresul Mischii 3-2, Energia Radomir - Viitorul II Cârcea 3-0, Viitorul Coºoveni Avântul Pieleºti 6-4, Luceafãrul Popânzãleºti - ªtiinþa
Celaru 3-4, City Leu - Flacãra
Drãgoteºti 6-0.

Clasament: 1. Pleniþa 55p, 2.
Moþãþei 51, 3. Desa 48, 4. Ciupercenii Noi 38, 5. Cioroiaºi 37, 6.
Caraula 37, 7. Poiana Mare 36, 8.
Unirea 35, 9. Ciupercenii Vechi 35,
10. Rast 29, 11. Maglavit 25, 12.
Dobridor 22, 13. Periºor 15, 14.
Giubega 4.

Clasament: 1. Catane 74p, 2.
Mãceºu de Jos 62, 3. Mãceºu de
Sus 58, 4. Þuglui 48, 5. Afumaþi 48,
6. Cerãt 47, 7. Calopãr 44, 8. Giurgiþa 43, 9. Bãileºti 40, 10. Întorsura
40, 11. Bârca 33, 12. Goicea 31, 13.
Seaca de Câmp 21, 14. Padea 19,
15. Urzicuþa 19, 16. Gighera 5.

Clasament: 1. Castranova 52,
2. Puþuri 49p, 3. Dãbuleni 45, 4.
Secui 41, 5. Amãrãºtii de Sus
39, 6. Tâmbureºti 33, 7. Mârºani 26, 8. Daneþi 25, 9. Dobreºti
25, 10. Amãrãºtii de Jos 22, 11.
Rojiºte 19, 12. Cãlãraºi 1.

Clasament: 1. Celaru 57p,
2. Cârcea II 51, 3. Leu 47, 4.
Radomir 46, 5. Coºoveni 38,
6. Mischii 34, 7. Pieleºti 31,
8. Ghindeni 29, 9. T. Secui 18,
10. Drãgoteºti 11, 11. Popânzãleºti 10, 12. Teasc 6.

SERIA 5 - Etapa a 25-a:
Jiul Bâlta - ªtiinþa 2016 Craiova 10-1, Vulturul Cernãteºti
- CS Sopot 2-3, Jiul Breasta
- Viitorul Valea Fântânilor 01, Rapid Potmelþu - Voinþa
Belcin 2-4, Voinþa Raznic a
stat, AS Scãeºti - AS Greceºti nu s-a jucat, Viitorul
Craiova - Betis Craiova nu sa jucat.
Clasament: 1. Belcin 43, 2.
Sopot 41, 3. Potmelþu 36p, 4.
Cernãteºti 33, 5. Bâlta 32, 6.
ªtiinþa 25, 7. Scãeºti 24, 8. Betis 24, 9. Valea Fântânilor 23,
10. Raznic 16, 11. Breasta 8.
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