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Despre mareaDespre mareaDespre mareaDespre mareaDespre marea
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grâul!grâul!grâul!grâul!grâul!

Puþine ºi rãzleþe sunt discu-
þiile, în spaþiul public, despre
una din puþinele bogãþii reale
ale Doljului, la ceasul strânge-
rii ei. Despre grâu – într-un
consacrat bazin cerealier al þã-
rii – este vorba. ªi dupã toate
estimãrile s-ar putea vorbi, la
ora încheierii, peste tot, a re-
coltatului, de un an de referin-
þã. Producþii medii de peste
5.000 kg la hectar sunt de-acum
ceva „normal” ºi, fapt fãrã pre-
cedent, în zona colinarã a Dol-
jului, exploatãri agricole, ne-
consacrate, menþioneazã pro-
ducþii neatinse vreodatã, de
6.000 kg la hectar.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

-  Cum nu se trãieºte bine în

România, Popescule, ai vãzut

parlamentarii ce salarii au?
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la Tla Tla Tla Tla Tribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Dolj

Procesul în care fostul ministru
al Finanþelor ºi fost senator de Olt,
Bogdan Darius Vâlcov, este jude-
cat, la Tribunalul Olt, pentru douã-
 infracþiuni de luare de mitã ºi tra-
fic de influenþã, se mutã la Tribu-
nalul Dolj. Hotãrârea a fost luatã
vineri, 14 iulie a.c., de magistraþii
Curþii de Apel Craiova ºi este defi-
nitivã. Avocaþii lui Vâlcov au cerut
de mai multe ori recuzarea com-
pletului care îl judeca la instanþa din
Olt, cererile sale fiind respinse, ast-
fel cã a cerut mutarea procesului.
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O femeie de 78 de ani a murit ºi
alte patru persoane au fost rãnite,
în urma unui accident petrecut,
ieri, pe DE70, în satul Radomir,
comuna doljeanã Dioºti, dupã ce
maºina în care se aflau s-a izbit de
un cap de pod ºi s-a rãsturnat.

Potrivit primelor date ale repre-
zentanþilor Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, care
au intervenit la faþa locului alãturi
de ISU Olt, un autoturism Dacia
Logan care circula pe DE 70 din-
spre Caracal cãtre Craiova, condus
de Lucian Nãstase (55 de ani), din
Bucureºti, s-a izbit de un cap de pod
ºi s-a rãsturnat. Douã persoane,
între care ºi femeia de 78 de ani,
Constanþa Radu, au rãmas încar-
cerate, astfel cã la faþa locului au
fost dirijate echipaje ale ISU Olt,
Serviciului de Ambulanþã Judeþean
(SAJ) Olt, ISU Dolj ºi SAJ Dolj.

Constanþa Radu a fost gãsitã în
stop cardio-respirator, au fost efec-
tuate manevre de resuscitare, însã
fãrã nici un rezultat, fiind declarat
decesul. Alte trei femei, de 81, 24,
respectiv 49 de ani, dar ºi conducã-
torul auto, au fost transportate cu
politraumatisme la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã din Craiova,
ulterior, una dintre victime fiind tri-
misã cu elicopterul SMURD la un
spital din Bucureºti.

Poliþiºtii de la Rutierã au deschis
un dosar penal sub aspectul comi-
terii infracþiunilor de ucidere din
culpã ºi vãtãmare corporalã din cul-
pã ºi fac cercetãri pentru stabili-
rea cu exactitate a circumstanþe-
lor producerii evenimentului.

CARMEN ZUICAN
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Impozitarea veniturilor Bisericii,
„un fel de aventurã fiscalã”

Preºedintele Klaus Iohannis a de-
clarat, sâmbãtã, cã impozitarea venituri-
lor Bisericii i se pare ”o aventurã fisca-
lã”, care face parte din filmul ”lipsit de
predictibilitate”, fiind nevoie de un stu-
diu aprofundat ºi de discuþii cu cei vi-
zaþi de noua taxare. ”Mi se pare iarãºi
din acel film lipsit de predictibilitate.
Dacã se face un studiu ºi se discutã
foarte aprofundat, în primul rând cu cei
vizaþi, atunci se poate veni cu un con-
cept. Dupã pãrerea mea, sincer, la acest
moment sã vorbim despre impozitarea
bisericilor, mi se pare un fel de aventurã
fiscalã”, a declarat preºedintele Klaus
Iohannis. Ideea impozitãrii bisericilor îi
aparþine lui Eugen Teodorovici, fost
ministru de finanþe ºi, pânã ieri, consi-
lier onorific al premierului Tudose. Mai
exact, propunerea pe care o are în vede-
re este identificarea, de comun acord cu
BOR, a activitãþilor economice care pot
fi impozitate, iar banii sã rãmânã tot în
gestionarea Bisericii, însã statul sã deci-
dã în ce fel sã fie cheltuiþi. Teodorovici a
adãugat cã sunt ºi alte zone din care sta-
tul poate scoate bani, dar pe care Biseri-
ca „nu le îndrãgeºte”, iar în aceste condi-
þii „trebuie sã înþeleagã ºi sã aleagã”. Pre-
ºedintele PSD Liviu Dragnea a anunþat
vineri cã nu susþine aceastã mãsurã.

Klaus Iohannis,
despre modificãrile fiscale:
Nu trebuie reinventatã roata

Preºedintele Klaus Iohannis a de-
clarat sâmbãtã cã, în privinþa modificãri-
lor fiscale, cã Guvernul nu trebuie sã
facã vreun ”pas special” ºi nici sã ”rein-
venteze roata”, subliniind cã schimbã-
rile frecvente de abordare în domeniul
fiscal ”nu fac bine nimãnui”. ”Nu trebu-
ie fãcut un pas special ºi nu trebuie rein-
ventatã roata. Ceea ce am vrut sã trans-
mit ºi cred cã a fost destul de clar este cã
avem nevoie de stabilitate ºi avem ne-
voie de predictibilitate. Aceste schim-
bãrii frecvente de abordare strategica
de exemplu în domeniul fiscal nu fac
bine nimãnui. Ele nu pot fi puse în prac-
ticã într-un timp foarte scurt. Mediul de
afaceri, dar ºi omul simplu vor sã ºtie ce
doreºte statul ºi cum va face statul aces-
te lucruri. Asta înseamnã stabilitate ºi
predictibilitate”, a declarat preºedintele
Klaus Iohannis. ªeful statului a afirmat
cã toatã lumea îºi doreºte o creºtere eco-
nomicã, însã aceasta nu se va atinge
prin mãsuri ”nepregãtite sau slab pre-
gãtite”, subliniind cã stabilitatea ºi pre-
dictibilitatea trebuie garantate, indife-
rent cine se aflã la guvernare.
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Soldaþi din 22 de þãri aliate
NATO sunt în România la Saber
Guardian 17, care se desfãºoarã în
mai multe baze militare din þarã, un
exerciþiu spectaculos, la care par-
ticipã 5.000 de soldaþi români ºi
americani, desfãºurându-se, sâm-
bãtã, la Cincu, în judeþul Braºov.
„Exerciþiile militare sunt despre
capabilitãþi ºi despre a fi siguri cã
orice inamic potenþial ºtie cã sun-
tem pregãtiþi, dar este ºi despre a
lãsa uºa deschisã. Vrem ca Rusia
sã fie un membru responsabil al
Comunitãþii Globale, vrem ca Ru-
sia sã revinã în Comunitatea Glo-
balã. Aºa cã lãsãm mereu uºa des-
chisã, dar cred cã cea mai bunã
ºansã a Rusiei de a se reîntoarce
pe aceastã uºã este misiunea Alian-
þei de a se întãri. Ruºii respectã
întotdeauna puterea, deci am de-
monstrat coeziune, am demonstrat
cã suntem împreunã ºi cã suntem
pregãtiþi“, a declarat Ben Hodges,
comandantul Forþelor Terestre
Americane din Europa.

Întrebat dacã este de pãrere cã
un exerciþiu de o asemenea amploa-
re poate sã ducã la escaladarea con-
flictului cu Rusia, Ben Hodges a de-
clarat cã „din contrã, slãbiciunea
poate sã fie un semnal de îngrijora-
re”. „Ceea ce escaladeazã tensiunea
este sã pãrem slabi, neconectaþi, ne-
pregãtiþi, acestea sunt elementele care
invitã la agresiuni. Dacã rãmânem
puternici, soldaþi americani, români,
britanici, italieni, cred cã posibilita-
tea oricãrei greºeli este mult mai scã-
zutã“, a declarat Ben Hodges.

Procurorul-ºef al DNA, Laura Codruþa Ko-
vesi, a afirmat cã faptele ce vizeazã activitatea
Tel Drum au mai fãcut obiectul unui dosar an-
chetat de Parchetul Anticorupþie, în anul 2010,
la acel moment fiind datã o soluþie de netrimite-
re în judecatã. „Nu am citit în mod special acel
dosar. Nu pot sã vã confirm sau sã vã infirm
dacã exista o legãtura cu Liviu Dragnea”, a de-
clarat procurorul ºef al Direcþiei Naþionale An-
ticorupþie, în cadrul unui interviu acordat zia-
re.com.

Legat de acþiunile la purtãtor, Kovesi a subli-
niat cã orice informaþie legatã de bani ºi circui-
te financiare poate fi verificatã, motiv pentru
care acestea nu garanteazã nimãnui cã proprie-
tarul lor nu poate fi identificat. “Putem verifica
multe, problema este cã informaþiile trebuie
transformate în probe, pe care uneori le avem,
uneori nu. Investigaþii financiare, despre con-
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Preºedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbãtã, la Cincu, cã ar trebui
ca Ministerul Apãrãrii sã ia toate mãsurile pentru a cheltui ”cu folos”
banii alocaþi pentru apãrare, fiind deja ”foarte târziu” în anul fiscal. ”Re-
cunosc cã suntem deja foarte târziu în anul fiscal ºi ar trebui ca Ministe-
rul Apãrãrii sã ia toate mãsurile pentru a se încadra în cheltuirea cu folos,
nu oricum, a acestor sume importante”. Chestionat cu privire la o posi-
bilã discuþie cu ministrul Apãrãrii Adrian Þuþuianu, preºedintele a repli-
cat: ”O sã avem o discuþie foarte aplicatã pe aceste chestiuni”. ªeful
statului a afirmat cã nu existã probleme în ceea ce priveºte aprobãrile
necesare pentru achiziþiile în domeniul militar. ”Ceea ce trebuie achiziþio-
nat ºi pe ce trebuie sã se concentreze în acest an este foarte clar. Nu e
nicio problemã ºi existã toate aprobãrile necesare pentru ca aceste achi-
ziþii sã fie fãcute de Ministerul Apãrãrii în condiþii bune. (...) O sã discu-
tãm ºi aprobãm aceste planuri imediat ce ne sunt prezentate”.

La rândul sãu, ºeful Statului
Major General al României, Nico-
lae Ciucã, ºi-a exprimat mulþumi-
rea pentru felul în care s-a desfã-
ºurat exerciþiul, la care soldaþii au
folosit muniþie adevãratã de rãzboi,
blindate, avioane ºi elicoptere de
luptã, exact ca într-un teatru de
operaþiuni. „Nu a fost numai un
exerciþiu prin care am dorit sã de-
monstrãm capabilitãþile militare de
care dispun armatele þãrilor parti-
cipante, ci a fost un exerciþiu în
care s-a dorit obþinerea unui efect
maxim pe linia interopreabilitãþii, pe
linia planificãrii, coordonãrii ºi con-
ducerii integrate a acþiunilor în te-
ren”, a declarat presei Nicolae Ciu-
cã, ºeful Statului Major General.

Potrivit lui Ciucã, sincronizarea
între forþele terestre ºi forþele aeri-

ene, între focul infanteriei, al arti-
leriei, al elicopterelor ºi al avioane-
lor a fost „perfectã”. „ Am demon-
strat cã România este un aliat de
încredere în NATO, astfel încât,

indiferent de adversar, cã vorbim
de Rusia sau alt adversar, suntem
în mãsurã sã asigurãm apãrarea
intereselor alianþei ºi ale României
la 360 de grade“, a mai spus ºeful
Statului Major General.

La Centrul Naþional de Instruire
Întrunitã se desfãºoarã exerciþiul
Getica Saber 17, la care participã
sâmbãtã 1.700 de militari din forþe-
le terestre aparþinând comandamen-
tului Diviziei 2 Infanterie “Getica”,
Brigãzii 282 Infanterie Mecanizatã
“Unirea Principatelor” ºi Brigãzii 8
LAROM “Alexandru Ioan Cuza”,
alãturi de 3.300 militari ai armatelor
din Armenia, Croaþia, Statelor Uni-
te ale Americii ºi Ucraina.

Exerciþiile cu trageri de luptã ale
artileriei ºi ale blindatelor sunt sus-
þinute de aeronave militare aparþi-
nând Forþelor Aeriene Române ºi
ale USAREUR. În sprijin acþionea-
zã structuri de informaþii militare,
PSYOPS ºi topogeodezice.

Kovesi: A existat un dosar Tel Drum soluþionat în 2010 cu netrimitere în judecatã
turi, despre active, despre acþiuni la purtãtor
putem verifica, dar, în final, discutãm de pro-
be”, a explicat ºefa DNA.

Sursa citatã a mai spus cã, din 2013, de când
este procuror-ºef DNA, Liviu Dragnea a fost
trimis în judecatã ºi condamnat definitiv. În plus,
liderul PSD mai are un dosar în care a fost tri-
mis în judecatã. “Noi investigãm fapte care sunt
date în competenþa noastrã. Simplul fapt cã o
persoanã deþine o anumitã funcþie sau are o avere
nu înseamnã cã trebuie sã deschidem o investi-
gaþie. Nu alegem þinte, nu anchetãm o persoa-
nã pentru cã are cinci vile, pentru cã e prim-
ministru sau ministru. Noi investigãm fapte.
Când vorbim de averi, sã nu uitãm cã existã ºi
alte instituþii care trebuie sã verifice acest lu-
cru. Mã refer la ANI. DNA nu investigheazã
modul în care o persoanã dobândeºte o avere
sau cum îºi gestioneazã averea. Noi investigãm

dacã existã fapte de corupþie
legate de felul în care ºi-a do-
bândit averea sau modul în care
ºi-o gestioneazã, modul în care
îºi exercitã funcþia publicã”, a
precizat Kovesi.

Preºedintele PSD Liviu
Dragnea declara, vineri, cã
este vizat de procurorul ºef al
DNA ºi cã se aºteaptã sã fie
anchetat pentru orice, susþi-
nând din nou cã nu are vreo
legãturã cu Tel Drum. “Mã aº-
tept sã fiu audiat de doamna
Kovesi pentru orice e în þara
asta. ªi dacã plouã. De Tel
Drum se vorbeºte de 12 ani .
Au fost date din interiorul
DNA informaþii ca sã porneas-

cã acea anchetã. E a 12-a anchetã, nu am legã-
turã cu acea societate, dar m-am cam sãturat”,
spunea Liviu Dragnea. Liderul PSD adãuga cã
va da, pe viitor, ºi alte detalii. “De ce a fost
chematã (n.r.: Bombonica Prodana, la DNA)?
Pentru cã a fost soþia mea. E trimisã în proces
pentru cã a fost soþia mea. Aºtept sã se derule-
ze evenimentele în continuare. Dacã cred cã eu
sunt amnezic se înºealã amarnic”, a mai spus
Dragnea.

Rise Project a publicat o serie de materiale
despre presupusele afaceri ale liderului PSD
Liviu Dragnea în Brazilia, dar ºi despre firma
Tel Drum. Jurnaliºtii au publicat un document
despre care susþin cã este clasificat, atribuit
DGPI, numit “Notã privind aspecte care afec-
teazã climatul socio-economic al judeþului Te-
leorman”. În documentul prezentat se precizeazã
cã, la nivelul IPJ Teleorman, se deþin o serie de
informaþii referitoare la “preºedintele CJ care
ºi-a format o reþea infracþionalã compusã din
persoane cu putere de decizie în judeþ”.

În urma verificãrilor s-ar fi descoperit cã ar
fi fost deþinãtor majoritar al acþiunilor la purtã-
tor ale companiei Tel Drum. Societatea, se pre-
cizeazã în act, în perioada 2000-2010, ar fi
obþinut, “prin licitaþii trucate majoritatea fon-
durilor guvernamentale existente la nivelul CJ
Teleorman”. Conform documentului citat, cum-
pãrarea firmei de cãtre Liviu Dragnea s-a fãcut
în condiþii frauduloase.

Procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie s-
au sesizat, din oficiu ,în legãturã cu alte aspec-
te din investigaþia Rise Project privind presu-
pusele afaceri ale lui Liviu Dragnea, existând
indicii cu privire la sãvârºirea unor infracþiuni
asimilate corupþiei, preciza, ulterior, DNA, într-
un comunicat de presã.



cuvântul libertãþii / 3luni, 17 iulie 2017 administraþieadministraþieadministraþieadministraþieadministraþie

La o sãptãmânã de la primele
declaraþii, primarul Mihail Geno-
iu a adus din nou în discuþie posi-
bilitatea ca termoficarea sã fuzio-
neze cu Complexul Energetic Ol-
tenia. Pornind de la mãsura de de-
branºare pe care SC Termo Cra-
iova SRL a luat-o împotriva da-
tornicilor, edilul-ºef al Craiovei a
spus, într-o conferinþã de presã,
cã este simplu sã se dea liber la
debranºãri, dar cã trebuie avut în
vedere ºi ce se întâmplã dupã.
Costurile vor fi mai mari, în pri-
mul rând, pentru locatarii care,
vrând-nevrând, vor trebui sã-ºi
monteze fiecare centrale de apar-
tament. Plecând de la preþurile
care sunt acum pe piaþã, o astfel
de investiþie ar însemna peste
10.000 de lei din bugetul familiei,
ori dacã este vorba de persoane
care nici acum nu-ºi plãtesc fac-
turile, motivând cã nu au sufi-
cienþi bani, este greu de anticipat
cum vor face faþã unei asemenea
cheltuieli.

Dezavantajele unor
debranºãri în masã

Dacã se vor produce debran-
ºãri în masã de la sistem, în pier-
dere ar fi ºi termoficarea, chiar ºi
furnizorul de energie. Reprezen-
tantul Primãriei a arãtat cã o di-
minuare a cererii de agent termic
nu aduce nici un fel de beneficiu
furnizorului, ba, din contrã. Au-
tomat, va trebui sã scadã produc-
þia ºi se vor pierde locuri de mun-
cã, a argumentat primarul Cra-
iovei. „Este foarte simplu ca CET
2 sã-ºi propunã sã se închidã,
este foarte simplu ca Primãria
Craiova sã stabileascã, prin ope-
ratorul ei, sã dea liber debranºãri-
lor, dar asta înseamnã foarte multe
lucruri pierdute. Primul lucru
pierdut este faptul cã, odatã de-
branºate, costurile vor fi mult mai
mari ºi, pe de altã parte, multe
locuri de muncã se pierd, atât de
la CET 2, cât ºi de la termofica-
re”, a declarat Mihail Genoiu.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Pentru a doua oarã, de aceastã datã în
termeni ºi mai hotãrâþi ºi cu o demonstra-
þie ºi mai aplicatã, autoritãþile locale aduc
în discuþie posibilitatea fuzionãrii SC Ter-
mo Craiova SRL cu Complexul Energetic
Oltenia. Avantaje ar fi de ambele pãrþi,
susþine municipalitatea, care se aratã din
ce în mai dispusã sã meargã pe acest drum.

Aceastã idee vine ºi în contextul în care
actuala societate, SC Termo Craiova SRL,
care se aflã în procedurã de insolvenþã ºi
urmeazã un plan de reorganizare pe trei
ani, face mari eforturi pentru achitarea fac-
turii pe luna martie, declanºând, la rândul
sãu, procedura de debranºare de la apã
caldã a marilor datornici.

De ce ar avea
nevoie CEO
de Craiova

Autoritãþile locale sunt convin-
se ºi cã, dacã prima datã condu-
cerea CEO nu a fost interesatã
de aceastã fuziune, acum sunt
câteva lucruri în plus care ar
motiva-o sã meargã în aceastã
direcþie ºi sã intre în asociere cu
Primãria Craiova. „CEO a
respins ideea prima datã ºi o sã o
respingã pânã când o sã vinã sã
ne-o cearã, dupã pãrerea mea. ªi
vã spun ºi care este logica mea.
La ora aceasta, CEO este intere-
sat foarte mult de indicatorii pe
care îi are de realizat în relaþia
cu ministerul Energiei ºi care
sunt factori de evaluare pentru
conducerea complexului. Viaþa
complexului este mai lungã sau
mai scurtã, în funcþie de ceea ce
este legat de normele europene,
de indicatorii pe care trebuie sã
îi realizeze ºi la nivel european
vizavi de poluare, de arderea cãr-
bunelui etc.”, este de pãrere Mi-
hail Genoiu.

CET 2, menþinutã
în viaþã de cei
60.000 de abonaþi

Mai mult, autoritãþile susþin cã
sistemul de termoficare din Cra-
iova întreþine activitatea de la

CET 2, menþinând-o, practic, în
viaþã. „Ceea ce spun eu ºi susþin
este vorba de CET 2 Craiova a
cãrui viaþã este legatã de termo-
ficare. Din mãrgelele de centrale
ale CEO, în speþã Turceni, Ro-
vinari, CET 1 ºi CET 2, ultima
este singura centralã de cogene-
rare. Deci, ea trãieºte atât timp
cât furnizeazã energie electricã,
dar ºi energie termicã. ªi este
greu sã renunþi la un contract cu
Primãria Craiova, cu aproxima-
tiv 60.000 de abonaþi în momen-
tul acesta, la un consumator per-
manent cum sunt uzinele Ford.
În momentul în care ai renunþat,
automat nu poþi sã rãmâi ca o
centralã de sine stãtãtoare pe fur-
nizarea numai de energie electri-
cã, atâta timp cât ai fost conce-
putã ca ºi cogenerare. Mai mult,
eu consider cã CET 2 Craiova
poate sã funcþioneze, la un mo-
ment dat, în sistem de cogene-
rare independentã de CEO. Dacã

CEO va avea probleme vreoda-
tã, CET 2 ar putea sã reziste de
sine stãtãtoare”, a mai arãtat pri-
marul Craiovei.

Modernizãrile
de reþele, fãcute
cu fonduri europene

Odatã realizatã fuziunea din-
tre termoficare ºi CEO, trans-

formãrile ce vor decurge din
aceastã mãsurã vor fi simple ºi
se vor putea realiza etapizat,
cred reprezentanþii Primãriei
Craiova. „Eu am clar în cap
acest lucru ºi am transmis ºi
dânºilor. Primul lucru care tre-
buie fãcut este de schimbare a
reþelelor, atât cea de transport a
energiei termice, care este ve-
che ºi cu foarte multe pierderi.
Al doilea lucru foarte important
este scoaterea contoarelor în
afara apartamentelor. Sunt niºte
investiþii, dar nu sunt colosale.

Aºa cum CEZ a putut sã le facã,
putem sã le facem ºi noi, în sen-
sul cã se schimbã coloanele care
trec prin apartamente ºi vor tre-
ce doar pe casa scãrii, iar fieca-
re apartament va avea un con-
tor de mãsurare a energiei ter-
mice la uºã. Bineînþeles, ºi cu
un distribuitor termic care se
blocheazã automat în momentul
în care plata nu s-a fãcut”, a
descris modul cum vede el lu-
crurile Mihail Genoiu.

Datoriile între cele
douã entitãþi
nu se ºterg

Aceste investiþii nu vor cã-
dea în sarcina CEO, ci vor fi
fãcute de societatea comunã cu
cei doi acþionari principali, CEO
ºi CLM Craiova, mai spun au-
toritãþile. „Toate fondurile eu-
ropene se pot obþine doar în
aceastã situaþie în care produc-
þia ºi distribuþia sunt în aceeaºi
formã juridicã”, a subliniat edi-

lul-ºef al Craiovei. Cât priveºte
datoriile termoficãrii cãtre CEO,
Primãria  Craiova spune cã
acestea se vor recupera în con-
tinuare, fiind problema lichida-
torului. „Eu vorbesc de viitor ºi
de o firmã nouã care nu trebuie
sã ajungã în aceeaºi situaþie,
într-un timp foarte scurt. Este
vorba de o realitate a lucrurilor
pe care o cunoaºtem, ea vine
din istorie, nu se va schimba
niciodatã nimic dacã nu se va
þine cont de aceste douã reali-
tãþi foarte clare ºi dure: nu pot
fi strânºi banii atâta timp con-
sumatorul nu poate fi constrâns
prin oprirea furnizãrii de ener-
gie, dacã nu plãteºte ºi nu pot
fi obligaþi consumatorii sã plã-
teascã pierderile din reþea ale
unei furnizãri prost efectuate.
ªi atunci este vorba de aceastã
gândire care ar duce la creºte-
rea eficienþei, ºi a producþiei ºi
a termoficãrii”.

Peste 216 milioane
de lei, debite
de recuperat

CEO ºi SC Termo Craiova
SRL se aflã, în acest moment,
implicate într-un proces de
reorganizare judiciarã, cauzat de
neplata datoriilor. Pentru cã se
acumulaserã debite foarte mari,
populaþia din Craiova neplãtin-
du-ºi facturile de energie termi-
cã, CEO a cerut falimentul so-
cietãþii de termoficare din Cra-
iova. Instanþa a declarat intra-
rea în procedurã de insolvenþã
ºi a desemnat un administrator
sindic, care, la rândul sãu, a pro-
pus un plan de reorganizare. Ac-
ceptat de creditori ºi confirmat
de Curtea de Apel Craiova, pla-
nul de reorganizare a început sã
fie pus în aplicare în februarie
2016, fiind programat pentru o
perioadã de 3 ani, cu posibilita-
te de prelungire pe încã 4 ani.
În acest plan, se prevede „lichi-
darea parþialã a activelor debi-
torului, combinat cu restructu-
rarea ºi continuarea activitãþii
acestuia”. Totalul datoriilor în-
scrise în tabelul definitiv al cre-
ditorilor este de 373.628.176,09
lei, iar al celor programate a fi
plãtite prin planul de reorgani-
zare este de 216.972.742,67 lei.
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Magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au admis, vineri, 14 iulie a.c.,
cererea fostului ministru al Finan-
þelor ºi fost senator, Bogdan Da-
rius Vâlcov, de strãmutare a pro-
cesului în care este judecat, la Tri-
bunalul Olt, pentru douã infracþi-
uni de luare de mitã ºi trafic de in-
fluenþã. Instanþa a decis ca jude-
cata sã continue la Tribunalul Dolj:
„Admite cererea. Dispune strãmu-
tarea judecãrii cauzei ce face ob-
iectul dosarului nr. 43049/3/2015
al Tribunalului Olt la Tribunalul
Dolj – Secþia penalã. Menþine ac-
tele îndeplinite de Tribunalul Olt

Conform IPJ Dolj, în noaptea de vi-
neri spre sâmbãtã, în jurul orei 00.30,
poliþiºtii din Filiaºi au fost anunþaþi cã pe
raza comunei Brãdeºti s-a produs un
accident de circulaþie soldat cu o victi-
mã. Echipa ajunsã la faþa locului a sta-
bilit cã, Daniel Pîrjol, de 47 ani, din co-
muna Brãdeºti, în timp ce conducea o
autoutilitara marca Ford Tranzit pe DE
70 dinspre Craiova cãtre Filiaºi, în Brã-
deºti a efectuat manevra de întoarcere
fãrã a se asigura, moment în care a fost lo-
vit în partea lateral stânga de un autoturism
marca Audi , condus în aceeaºi direcþie de
Gheorghe Petricã Cheºa, de 30 ani, din Ale-
xandria, judeþul Teleorman. În urma acci-
dentului a rezultat vãtãmarea corporalã uºoa-
rã a lui Daniel Pîrjol, care a fost transportat
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va pentru investigaþii amãnunþite. Ambii con-
ducãtori auto au fost testaþi cu aparatul eti-

Fostul ministru al FinanþelorFostul ministru al FinanþelorFostul ministru al FinanþelorFostul ministru al FinanþelorFostul ministru al Finanþelor, Darius Vâlcov, Darius Vâlcov, Darius Vâlcov, Darius Vâlcov, Darius Vâlcov,,,,,
va fi judecat la Tva fi judecat la Tva fi judecat la Tva fi judecat la Tva fi judecat la Tribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Dolj

În cel de-al doilea dosar, aflat pe rolul ÎCCJ, Vâlcov, Prina Minel
Florin, ªuºalã Lucian Petruþ, Timofte Petre Bogdan ºi Tomescu Con-
stantin Cristian sunt judecaþi pentru trafic de influenþã, fals în înscri-
suri sub semnãturã privatã, spãlare de bani, evaziune fiscalã. Darius
Vâlcov a fost acuzat de DNA de trafic de influenþã pentru cã ar fi
primit aproximativ 2 milioane de euro de la Theodor Berna, adminis-
tratorul companiei Tehnologica Radion, firmã care a derulat con-
tracte cu Compania de Apã Olt pentru extinderea reþelelor de apã ºi
canalizare din oraºele Slatina, Scorniceºti ºi Potcoava.

Procesul în care fostul ministru al Finanþe-
lor ºi fost senator de Olt, Bogdan Darius Vâl-
cov, este judecat, la Tribunalul Olt, pentru
douã infracþiuni de luare de mitã ºi trafic de
influenþã, se mutã la Tribunalul Dolj. Hotãrâ-
rea a fost luatã vineri, 14 iulie a.c., de magis-
traþii Curþii de Apel Craiova ºi este definitivã.
Avocaþii lui Vâlcov au cerut de mai multe ori

recuzarea completului care îl judeca la instan-
þa din Olt, cererile sale fiind respinse, astfel
cã a cerut mutarea procesului. Acesta este al
doilea dosar în care Bogdan Darius Vâlcov a
fost trimis în judecatã de procurorii DNA –
Structura Centralã pentru infracþiuni de corup-
þie, fiind inculpat ºi într-un dosar aflat pe rolul
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ).
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– Secþia Penalã pânã la data de
28.06.2017. Definitivã. Pronunþa-
tã în ºedinþã publicã”, se aratã în
hotãrârea Curþii de Apel Craiova.
Avocaþii lui Vâlcov au fãcut, ante-
rior, mai multe solicitãri, la Tribu-
nalul Olt, de recuzare a completu-
lui de judecatã, toate fiind respin-
se. Acum urmeazã ca Tribunalul
Dolj sã preia dosarul ºi sã stabi-
leascã urmãtorul termen.

Trimis în judecatã
în noiembrie 2015
Bogdan Darius Vâlcov a fost

trimis în judecatã în acest dosar

pe 26 noiembrie 2015, de procu-
rorii DNA. În rechizitoriu, procu-
rorii au reþinut cã, în perioada no-
iembrie-decembrie 2012, inculpa-
tul Vâlcov Darius-Bogdan, „în ca-
litate de primar al municipiului
Slatina, i-a pretins unui om de afa-
ceri (denunþãtor în cauzã), apro-
ximativ 10% din sumele încasate
de societatea acestuia de la Pri-
mãria Slatina, în baza unui con-
tract semnat anterior, iar în pe-
rioada 21 ianuarie – 13 iunie 2013
a primit, în mai multe tranºe, de
la respectiva societate, printr-o
firmã intermediarã, 2.146.270 lei,
astfel încât denunþãtorul sã nu în-
tâmpine probleme în derularea
contractului ºi sã primeascã banii
la timp pentru lucrãrile efectua-
te. Contractul avea ca obiect ela-
borarea studiilor de fezabilitate,
proiectelor tehnice ºi execuþia lu-
crãrilor pentru izolarea termicã-
 a faþadelor a 131 de blocuri din
municipiul Slatina, fiind în valoa-
re de 24.833.258 lei fãrã TVA. În
aceeaºi manierã a procedat incul-
patul ºi în cazul unui alt contract
încheiat de instituþia publicã pe
care o reprezenta cu o altã socie-
tate comercialã, privind reabili-
tarea Centrului istoric al oraºu-
lui Slatina, preþul contractului fi-
ind de 7.726.919 lei fãrã TVA.
Astfel, în luna iunie 2012, incul-
patul Vâlcov Darius-Bogdan a
pretins de la administratorul fir-
mei respective, printr-un interme-
diar, 10% din valoarea contractu-
lui, în schimbul semnãrii respec-
tivului act de cãtre autoritatea
contractantã ºi efectuãrii la timp
a plãþilor, iar, ulterior, a primit
prin intermediul unor persoane

suma totalã de 450.000 lei”.
Mai mult decât atât, au comu-

nicat procurorii DNA, pe 23 iulie
2014, între S.C. Compania de Apã-
 Olt S.A., ºi aceeaºi firmã s-a în-
cheiat un contract de lucrãri având
ca obiect „Continuarea lucrãrilor
de reabilitare ºi extindere a reþele-
lor de apã ºi apã uzatã în aglome-
rãrile Potcoava ºi Scorniceºti”,
preþul licitat contractat fiind de
17.000.000 lei fãrã TVA. Ulterior,
înaintea datei de 27 august 2014,
(data emiterii primei facturi cãtre
S.C. Compania de Apã Olt S.A.),
administratorul firmei respective a
fost contactat de o persoanã din
cercul de apropiaþi ai inculpatului
Vâlcov Darius-Bogdan, care i-a
comunicat cã acesta din urmã îi
pretinde 10% din valoarea con-
tractului respectiv pentru „a inter-
veni la conducerea companiei în
vederea efectuãrii la timp a plãþi-
lor aferente contractului”, lucru cu
care omul de afaceri a fost de
acord. Suma de 1.700.000 lei
(echivalentul unui procentaj de
10%), urma sã-i fie remisã incul-
patului dupã primirea de cãtre so-
cietatea respectivã a unui „avans
mai mare pentru lucrãrile efectua-
te”, acesta urmând sã depunã di-
ligenþele necesare în acest sens.
Astfel, în lunile septembrie 2014 ºi
februarie 2015, inculpatul a pri-

mit, în douã tranºe, de la omul de
afaceri, tot prin intermediari,
suma de bani pretinsã iniþial. Pen-
tru aceleaºi lucrãri, inculpatul
Vâlcov Darius-Bogdan a pretins ºi
primit anterior de la un alt om de
afaceri un procentaj de 20% din
valoarea contractului. Dupã pri-
mirea banilor, contractul respectiv
a fost reziliat, fiind atribuit, la
data de 23 iulie 2014, omului de
afaceri de la care a pretins ºi pri-
mit suma 1.700.000 lei, mai sus
amintitã. Suma totalã primitã de
inculpat în urma sãvârºirii celor
trei infracþiuni de corupþie se ridi-
cã la 4.296.270 lei. 

În cauzã, procurorii anticorup-
þie au dispus mãsura asiguratorie a
sechestrului asupra unor bunuri
(piese de mobilier folosite la ame-
najarea hotelului pe care inculpatul
îl deþine în municipiul Slatina), în
valoare de 393.457,58 lei ºi asu-
pra sumei de 264.460 lei existente
în contul unei societãþi pe care in-
culpatul Vâlcov Darius-Bogdan o
controla prin interpuºi. Dosarul s-
a înregistrat pe 26 noiembrie 2015
la Tribunalul Bucureºti, avocaþii
lui Vâlcov au invocat excepþia de
necompetenþã teritorialã a acestei
instanþe, excepþie admisã, astfel
cã dosarul a fost declinat la Tribu-
nalul Olt, unde s-a înregistrat pe
19 februarie 2016.

Poliþiºti din cadrul Secþiei 5 Poliþie Cra-
iova au organizat, în cursul zilei de vineri,
o acþiune pe linia prevenirii ºi combaterii
activitãþilor ilicite în mediul stradal, dar ºi
pentru identificarea ºi depistarea persoane-
lor care comercializeazã produse din tutun
contrafãcute sau nefiscalizate. Oamenii le-
gii au verificat, în piaþa agroalimentarã din
Craioviþa Nouã, patru locuri ºi medii de in-
teres operativ, mai multe societãþi
comerciale ºi au legitimat 10 per-
soane, douã dintre acestea fiind
conduse la sediul secþiei pentru
verificãri suplimentare. De aseme-
nea, poliþiºtii craioveni au contro-
lat patru unitãþi de alimentaþie pu-
blicã (baruri), mai multe persoane
din incinta acestora fiind contro-
late corporal de arme albe. „În
urma acþiunii desfãºurate, poliþiº-
tii Secþiei 5 au ridicat bunuri în

Razie în Craioviþa NouãRazie în Craioviþa NouãRazie în Craioviþa NouãRazie în Craioviþa NouãRazie în Craioviþa Nouã
vederea confiscãrii, constând în 220 de
pachete de þigãri care nu aveau aplicat
timbru fiscal românesc. Pe numele per-
soanei în posesia cãreia au fost gãsite pro-
dusele din tutun a fost întocmit dosar pe-
nal sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de
contrabandã”, ne-a declarat inspector
principal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Ciocnire între maºini conduse de ºoferi bãuþi

lotest, rezultatele fiind de 0,53 mg/l alcool
în aerul expirat pentru Pîrjol ºi 0,67 mg/l
alcool în aerul expirat pentru Cheºa, aces-
tora fiindu-le recoltate mostre biologice de
sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Poli-
þiºtii au întocmit în cauzã dosar de cerceta-
re penalã sub aspectul comiterii infracþiuni-
lor de vãtãmare corporalã din culpã ºi con-
ducerea pe drumurile publice a unui vehicul
sub influenþa alcoolului.
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Despre marea bogãþie a Doljului: grâul!Despre marea bogãþie a Doljului: grâul!Despre marea bogãþie a Doljului: grâul!Despre marea bogãþie a Doljului: grâul!Despre marea bogãþie a Doljului: grâul!
MIRCEA CANÞÃR

Puþine ºi rãzleþe sunt discuþiile, în
spaþiul public, despre una din puþi-
nele bogãþii reale ale Doljului, la cea-
sul strângerii ei. Despre grâu – într-
un consacrat bazin cerealier al þãrii
– este vorba. ªi dupã toate estimãri-
le s-ar putea vorbi, la ora încheierii,
peste tot, a recoltatului, de un an de
referinþã. Producþii medii de peste
5.000 kg la hectar sunt de-acum ceva
„normal” ºi, fapt fãrã precedent, în
zona colinarã a Doljului, exploatãri
agricole, neconsacrate, menþioneazã
producþii neatinse vreodatã, de 6.000
kg la hectar. Ceea ce înseamnã cã
în sudul Doljului exploatãrile mari,
cu reputaþie dobânditã, vor „sãri” de
7.000-7.500 kg la hectar. Semn to-
nic al competenþei desãvârºite. Adi-
cã al promovãrii celor mai adecvate
tehnologii de culturã. Se acþioneazã

mult mai operativ ca în anii prece-
denþi, pe seama bunei dotãri cu com-
bine performante a majoritãþii ex-
ploatãrilor. Cu un aport de peste
650.000 de tone, la balanþa cerealie-
rã a þãrii, Doljul ar putea da un sem-
nal de luat în seamã, inclusiv pe pia-
þa externã. Deºi, pentru piaþa Egip-
tului concurenþa este teribilã. Ca un
exemplu, în urma licitaþiei de mier-
curi, 5 iulie a.c., pentru cantitatea de
410.000 tone grâu, numai 60.000 tone
vor pleca din România, restul canti-
tãþii fiind contractatã din Rusia.
Oferta traderului Glencore a fost de
197,90 dolari pe tonã. Grâul achizi-
þionat de Egipt urmeazã sã fie livrat
între 5 ºi 15 august a.c. Un raport
recent al ministerului american pen-
tru agriculturã (USDA) menþionea-
zã recolte mai scãzute în Uniunea

Europeanã, cu 2,2% faþã de anul tre-
cut, în raport cu previziunile – 150
milioane de tone – din cauza Spaniei
ºi Franþei. Cu randamente rezonabi-
le, dar nu la nivelul aºteptãrilor. Se
spune cã primãvara tardivã ºi condi-
þiile estivale particulare au afectat
randamentele la unitatea de supra-
faþã, atât în Franþa, cât ºi în Germa-
nia, Spania ºi Belgia. „Socotelile”
sunt departe de a fi încheiate ºi in-
formaþiile de pe reþelele de sociali-
zare trebuie luate cu prudenþã. În
schimb, Turcia „se duce” cu produc-
þia de grâu la 20 milioane de tone,
graþie condiþiilor favorabile, Ucrai-
na depãºeºte 24 milioane de tone,
iar Rusia anunþã o producþie totalã
de 72 milioane de tone, faþã de 120,7
milioane, anul trecut. În discuþie
mai intrã ºi alte þãri din bazinul

Mãrii Negre. Ne referim doar la ac-
torii importanþi pe piaþa cerealelor,
unde, timid, ºi România ºi-a fãcut
simþitã prezenþa de ceva vreme. Pre-
þurile sunt în declin, momentan, faþã
de anii trecuþi, ºi de la 200 de euro
pe tonã s-a ajuns la 170 euro pe
tonã, dar tendinþa este de creºtere,
pe fondul unor prognoze meteo de-
favorabile în þãri cu disponibilitãþi
de export. Dacã anul trecut, potri-
vit statisticilor, România s-a înscris
cu o producþie totalã de 8,8 milioa-
ne tone grâu, vorbindu-se de un „ni-
vel record”, anul acesta, cu randa-
mente cuprinse între 4 ºi 6 tone la
hectar, cum afirmã reprezentanþi
din Asociaþia Fermierilor din Româ-
nia (AFR), s-ar putea sta mult mai
bine. În acest „mult mai bine”  re-
gãsindu-se ºi Doljul.

În mod repetat, s-au identificat
dificultãþi în accesul la tratament
(pentru HIV, pentru alte boli infec-
þioase, pentru cazuri de urgenþe
psihiatrice sau chirurgicale, pentru
TBC) al persoanelor din grupuri de
risc care nu au asigurare de sãnã-
tate, sau au asigurare, dar ºi-au
pierdut cardul de sãnãtate sau care
nu deþin act de identitate valid. Aso-
ciaþiile spun cã dificultãþile institu-
þionale, procedurale ºi legale vor fi
comunicate forurilor internaþiona-
le de resort, respectiv Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii, Programului
Comun al Naþiunilor Unite pentru
HIV/SIDA, Centrului European de
Prevenire ºi Control al Bolilor – ºi
finanþatorului programului, respec-
tiv Fondului Global de Luptã Îm-
potriva SIDA, Tuberculozei ºi
Malariei. Scrisoarea este semnatã
de Asociaþia Românã Anti-SIDA,
Alianþa pentru Lupta Împotriva Al-
coolismului ºi Toxicomaniilor
(ALIAT), Fundaþia PARADA ºi
Fundaþia Romanian Angel Appeal.

Tratament gratuit pentru bolnavii de TBC, indiferent de asigurare
Mai multe asociaþii au transmit o scrisoare deschi-

sã prin care solicitã Ministerului Sãnãtãþii sã gãseas-
cã soluþii astfel încât bolnavii de TBC sã beneficieze

de diagnostic ºi tratament, indiferent de asigurare sau
de existenþa unui act de identitate. În fiecare zi, trei

români mor din cauza tuberculozei.

O lege
a tuberculozei,

aºteptatã
de pacienþi

Mai multe asociaþii de pacienþi
cer ºi urgentarea proiectului privind
legea tuberculozei, la un an de când
a fost depus în Parlament, astfel
încât acesta sã fie dezbãtut ºi vo-
tat în sesiunea parlamentarã din
toamnã.

Proiectul de lege prevede, prin-
tre altele, dreptul la concediu ºi in-
demnizaþie pentru incapacitate tem-
porarã de muncã, fãrã condiþii de
stagiu de cotizare, pe toatã perioa-
da de tratament, pânã la vindecare
pentru toþi pacienþii; indemnizaþie
lunarã de hranã, pe toatã perioada
de tratament în ambulatoriu. In-
demnizaþia lunarã de hranã este
acordatã pacientului tratat în am-
bulatoriu, în condiþiile respectãrii
tratamentului prescris, fãrã între-
rupere, pentru luna respectivã; in-

formarea ºi educarea în mod con-
tinuu a populaþiei generale ºi edu-
carea ºi consilierea pacienþilor cu
tuberculozã cu privire la mãsurile
de igienã, în scopul de a preveni
rãspândirea infectãrii.

Incidenþa TBC,
de cinci
ori peste
media UE

Tuberculoza reprezintã una din
problemele prioritare de sãnãtate
publicã, iar obiectivul major îl con-
stituie oprirea cât mai rapidã a rãs-
pândirii infecþiei în rândul popula-
þiei, prin diagnosticarea cât mai
promptã a tuberculozei la persoa-
na simptomaticã ºi tratarea ei pânã
la vindecare.

În doar un an, în judeþul Dolj,
s-au înregistrat 514 cazuri noi de
tuberculozã, numãrul celor aflaþi în
evidenþã cu aceastã afecþiune ajun-
gând la 738. În plus, 11 persoane

au decedat din cauza acestei boli.
În 2016, România a avut cea mai
mare incidenþã a tuberculozei din
Uniunea Europeanã (de cinci ori
peste media UE), cu aproximativ
20% din cazurile de TB raportate
în UE, în condiþiile în care deþine
doar 4% din populaþia UE.

Cele mai multe cazuri noi au
fost înregistrate în 2015 în jude-
þele Constanþa – 505 cazuri (530
cazuri în 2014), Dolj – 598 ca-
zuri (616 cazuri în 2014), Iaºi –
617 cazuri (586 cazuri în 2014),
Bucureºti – 942 (1.037 cazuri în
2014), conform buletinului infor-
mativ al Institutului Naþional de
Sãnãtate Publicã.

Pacienþii ºi medicii deopotrivã se
confruntã însã cu o nouã provoca-
re, reprezentatã de tuberculoza
multidrog rezistentã (TB-MDR) ºi
de tuberculoza extrem de rezisten-
tã la tratament (TB-XDR), numã-
rul de cazuri noi de TB-MDR în Ro-
mânia fiind estimat de Organizaþia

Mondialã a Sãnãtãþii la aproximativ
1.000, în fiecare an. Tuberculoza
multirezistentã la medicamente
(MDR) este una dintre formele cele
mai agresive de TBC ºi se instalea-
zã atunci când organismul bolna-
vului nu mai rãspunde la medica-
þie. În majoritatea cazurilor, MDR
apare din cauza abandonului sau a
medicaþiei incomplete. Este cel mai
negru scenariu pentru orice pacient
care suferã de aceastã boalã, dar
ºi pentru medicul care îl îngrijeº-
te. Pe de-o parte, terapia devine
multa mai complicatã, pe de altã
parte costurile cresc de câteva zeci
de ori. În România trãiesc aproxi-
mativ 1.500 de pacienþi cu tuber-
culozã rezistentã la tratament. În
situaþia în care pacientul abando-
neazã tratamentul ºi revine atunci
când simptomatologia este mult
mai gravã, acesta riscã sã nu mai
rãspundã la medicaþie, adicã sã
dobândeascã multidrog rezistenþã.

RADU ILICEANU
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Forfotã, ieri, încã de la primele
ore ale dimineþii în comuna doljea-
nã Cetate. Pe mai toate strãzile ve-
deai un du-te-vino plin de agitaþie,
punctul comun fiind târgul din lo-
calitate. Unul dintre cele mai mari
din judeþ, mai cu seamã prin pris-
ma varietãþii ofertei.

Preþuri pentru toate buzunarele
Fie cã se apropiau dinspre Ma-

glavit, fie dinspre Unirea, fie din-
spre Mehedinþi, cumpãrãtorii înce-
tineau autoturismele ºi cãutau un loc
de parcare cât mai aproape de târg.
De la intrare, puteai vedea grãmezi
de lubeniþe ºi pepeni galbeni, semn
cã munca nu a fost în zadar. Vocile
producãtorilor se ridicau puternic,
ca într-o reclamã viguroasã izvorâ-
tã din piepturile încã puternicilor
agricultori. Preþuri cu mult mai mici
decât cele practicate în pieþele cra-
iovene. De pildã, lubeniþele s-au
vândut cu 2 lei bucata! Pepenii gal-
beni cu 1 leu/kg, ardeiul gras cu 2

Cartea vie aCartea vie aCartea vie aCartea vie aCartea vie a agriculturii, deschisã agriculturii, deschisã agriculturii, deschisã agriculturii, deschisã agriculturii, deschisã
în târgul din Cetateîn târgul din Cetateîn târgul din Cetateîn târgul din Cetateîn târgul din Cetate

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Un furnicar în toatã regula era, ieri, târ-
gul sãptãmânal din comuna Cetate. Sute
de produse, în cea mai mare parte rodul
muncii oamenilor din aceastã localitate bi-
necuvântatã cu un pãmânt poate cel mai
fertil din câte existã au fost scoase la vân-
zare. Semn cã hãrnicia nu i-a pãrãsit ºi cã

toamna ce bate la uºã se prefigureazã a
fi una darnicã în „bucate”. Grâul este deja
în hambare, floarea-soarelui stã semeaþã
în aºteptarea combinelor, iar porumbul
bine legat în rod, chiar ieri primind infu-
zia necesarã de umiditate, dã speranþe fru-
moase celor din Cetate.

lei/kg. Roºiile erau comercializate cu
1,50 lei/kg, ceapa cu 1 leu/kg, pru-
nele cu 3 lei/kg, ardeiul capia roºu
era la 4 lei/kg.

Mesele târgului pierduserã din
culoarea obiºnuitã a cimentului din
care sunt fãcute ºi îmbrãcaserã un
curcubeu indescriptibil, prin toate
acele legume ºi fructe expuse la
vânzare. O adevãratã carte a agri-
culturii deschisã, pe viu, tuturor
celor prezenþi ºi pe coperta cãreia
au semnat localnicii obiºnuiþi cu
truda ºi încrezãtori cã ziua de mâi-
ne va fi ºi mai bunã. Plini de ener-
gie, robuºti, cu palmele sculptate
de o muncã neîncetatã la câmp ºi
în gospodãrii, locuitorii din Cetate
aflaþi în baricada cumpãrãtorilor ºi,
nu doar ei, nu se grãbeau sã cum-
pere. Analizau cu un simþ, poate
numai de ei ºtiut, dacã legumele
sunt ajunse la maturitate, pot sã fie
folositoare cât mai mult timp fa-
miliei ºi, de ce nu, dacã ºi preþul
este unul corect.

Crescãtorii de animale
au ofertat din abundenþã

Tot în târg, culoarul deja atri-
buit comerþului de produse lactate
era, ieri, poate cel mai încãrcat de
tensiune. O tensiune pozitivã, pli-
nã de cãldurã, pentru cã, pe de o
parte fermierii, ajutaþi de copii sau
nepoþi invitau potenþialii cumpãrã-
tori sã guste din calupurile de brân-
zã proaspãtã, iar pe de altã parte
clienþii se vedeau copleºiþi de o aºa
primire, mai ales cã aveau de unde
alege. Zeci de hârdaie din lemn erau
poziþionate faþa în faþa, cu mult
înainte ca lumina se urce pe cer.
La ora 8.00, în plinã vânzolealã,
nici zer nu prea mai era în butoaie.
Era semnul cã brânza a fost cum-
pãratã în cantitate semnificativã ºi
pentru a fi conservatã mai mult
timp, oamenii au cerut ºi câþiva litri
de zer. Preþurile practicate de fer-
mieri erau între 8 ºi 12 lei/kg, brân-
za, de regulã, fiind fãcut din lapte-
le de oaie ºi caprã. Ce altceva ai

putea creºte, aici, în lunca Dunã-
rii, unde pãºunile îndestuleazã ori-
ce turmã sau cireadã, iar pãdurile
sunt la fel de primitoare pentru ier-
bivore!?

E timpul ca fructele sã fermenteze
Comparativ cu anii precedenþi,

acum, pomii fructiferi din Cetate
îºi menþin cu greu crengile sub
povara rodului. Viºinii au dat oca-
zia gospodinelor sã aibã materia
primã pentru dulceþuri ºi compo-
turi, dar ºi pentru a pune de-o par-
te pentru o viºinatã autenticã. Care,
la toamnã, va putea fi degustatã în
tihnã, privind cu mulþumire spre
orãtãniile de pe bãtãturã, spre pã-
tulul plin cu porumb ºi grâu, spre
lada plinã cu fãinã proaspãt mãci-
natã sau spre stiva de lemne, gata
tãiate ºi chitite cu migalã. Umblã
vorba prin comunã, referitor la lem-
nele de foc, cã, de câteva zile în-
coace, preþul pentru un transport
lemnos adus de la vecinii bulgari

tot creºte, ajungând acum la 2.500
de lei. Oameni gospodari, cei din
Cetate nu s-au lãsat pe tânjealã ºi
le-au cumpãrat, din timp, la un preþ
mai bun.

Corcoduºele se lasã cãlcate
aproape în dreptul oricãrei case. Au
fost ºi ele scuturate, adunate ºi puse
în butoaie mari, amestecate cu za-
hãr, pentru ca, ulterior, la sorocul
fermentãrii, sã fie duse „în vale”, la
cazan. Unul-douã cazane dacã reu-
ºeºti sã coci, spun sãtenii, ºi poþi
coborî în beci circa 120 de litri de
þuicã curatã. Zahãrul se vindea, ieri,
în târg, cu 3,3 lei/kg. Dar localnicii
se tem cã o sã mai creascã, mai
ales cã unele magazine din comunã
îl vând ºi cu 4 lei/kg.

Viile trebuie pãzite de grauri
Gospodarii mai cãutau prin târg

ºi goarne cu sunet puternic, pen-
tru a lupta serios împotriva grauri-
lor, cei mai de temut dãunãtori ai

viilor. Oamenii au experienþa ani-
lor trecuþi, când stoluri întregi au
fãcut prãpãd în culturile de viþã-
de-vie. Or, sãpate de douã-trei ori,
stropite cu piatrã vânãtã, legate pe
araci sau pe sârmele dintre spalie-
re, viile din Cetate sunt atât de mult
muncite încât orice trebuie fãcut
pentru a salva de la pieire „sama-

tocul” – vinul locului, aºa cum este
denumit de cei de aici. Aplicarea
plaselor de protecþie nu a devenit
o practicã pe aceste meleaguri, fie
ºi pentru cã este costisitoare, iar
pe lângã preþul de achiziþie destul
de piperat, mai trebuie luate în sea-
mã cheltuielile pentru montare ºi
demontare.

Asfaltarea continuã
În interiorul comunei, praful ri-

dicat de autovehicule în scurt timp
va deveni istorie. Foarte multã strãzi
sunt de pe acum asfaltate, altele pie-
truite. În perioada imediat urmãtoa-
re numãrul drumurilor comunale
reabilitate va creºte considerabil. Or,
când ai apã, canalizare, servicii ca-
blu TV – internet, centru medico-
social, liceu, grãdiniþe, secþie de
poliþie ruralã, supermarketuri, ce
altceva mai poþi sã spui decât cã
lucrurile merg într-o direcþie bunã!
E drept cã, în comunã, nu poþi fi
deloc neatent cu nevoile oamenilor,
mai ales cã mulþi dintre ei, ºi nu
neapãrat tineri, cãlãtoresc de cel
puþin trei ori pe an în strãinãtate
pentru a munci, devenind, astfel,
mult mai exigenþi cu infrastructura
localitãþii din care provin.

Administraþia localã condusã de
primarul Marin Duþã rãmâne con-
secventã ºi faptele vorbesc de la
sine. Mai mult decât o poveste de
succes, Cetatea recapãtã forþa eco-
nomicã de odinioarã, când nicio
palmã de teren nu rãmânea nemun-
citã, iar zootehnia era emblemati-
cã, ca de altfel în multe alte comu-
ne doljene. Generaþiile se reînno-
iesc din mers, la fel ºi forþa de
muncã, casele din Cetate sunt re-
dimensionate dupã dorinþele actua-
le ale tinerilor, parcul auto este de
invidiat, iar plaja de la malul Dunã-
rii, cu cele peste 100 de umbrele
din stuf, a intrat demult în firescul
zonei, vara fiind un magnet irezis-
tibil pentru mulþi dintre noi.
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În toamna trecutã, s-a desfãºu-
rat examenul de ocupare a postu-
rilor de director ºi director adjunct
în unitãþile de învãþãmânt preuni-
versitar, la nivel naþional. Din varii
motive, unele dintre ele au rãmas
disponibile, astfel cã, aºa cum pre-
vede legislaþia, trebuia organizat un
alt concurs. Ceea ce se va întâm-
pla, pe 17 iulie acesta debutând cu
proba scrisã, urmatã de cele de
interviu ºi de prezentare a CV-ului.

„Suntem pregãtiþi cu tot ceea ce
înseamnã organizarea acestui exa-
men. Desfãºurarea va fi monitori-
zatã audio-video. Astãzi (ieri – n.r.)
a avut loc tragerea la sorþi a profe-
sorilor supraveghetori în sãlile de
examen, iar cu statut de observa-
tori pot participa reprezentanþi ai
sindicatelor din învãþãmânt, comi-
tetelor de pãrinþi, administraþiei
publice locale, care pot semnala
orice nereguli de procedurã sau de
organizare. De asemenea, pentru
orice disfuncþionalitãþi semnalate,
se poate apela la TEL VERDE
NAÞIONAL – 0800801100 (gra-

 A trecut prima etapã a reparti-
zãrii computerizate în liceele dol-
jene, iar rezultatele oscileazã între
notele de admitere la principalele
licee din judeþ, foarte ridicate, ºi
cele care nu dau mari speranþe pen-
tru viitor, vorbim de instituþii unde
media a fost undeva aproape de
2,00. Astfel, la Liceul Tehnologic
„Petre Baniþã” din Cãlãraºi, ultima

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Începe bãtãlia pentru ultimele funcþiiÎncepe bãtãlia pentru ultimele funcþiiÎncepe bãtãlia pentru ultimele funcþiiÎncepe bãtãlia pentru ultimele funcþiiÎncepe bãtãlia pentru ultimele funcþii
de conducere în învãþãmântul preuniversitarde conducere în învãþãmântul preuniversitarde conducere în învãþãmântul preuniversitarde conducere în învãþãmântul preuniversitarde conducere în învãþãmântul preuniversitar
Astãzi se desfãºoarã prima probã,

cea scrisã, în cadrul examenului na-
þional pentru ocuparea posturilor de
director, respectiv director adjunct în
instituþiile de învãþãmânt preuniver-

sitar, cele care nu au fost ocupate în
sesiunea din toamna trecutã. În ju-
deþul Dolj, sunt 44 de posturi „pline”
ºi 18 de „adjuncþi”, iar concurenþa
este foarte ridicatã.

tuit), http//www.educaþiepentruvi-
itor.ro, sau, la nivel local, TEL
VERDE ISJ DOLJ 0800816251
(tot gratuit). Sunt convinsã cã nu
vor fi probleme”, a precizat prof.
Monica Leontina Sunã, inspec-
tor general al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

Cei mai mulþi înscriºi –
la postul de director

În aceastã sesiune de examen
se va pune accent pe legislaþie ºi
pe managementul educaþional, ast-
fel încât sã fie scoase cât mai mult
în evidenþã calitãþile candidaþilor
pentru ocuparea unor funcþii de
conducere. În judeþul Dolj sunt dis-
ponibile 44 de funcþii de director
ºi 18 pentru adjunct. Pentru con-
curs au fost depuse 149 de dosa-
re, douã dintre acestea fiind respin-
se. Ca ºi în perioada anului trecut,
mulþi dintre pretendenþi ºi-au de-
pus dosarele la mai multe instituþii,
în goana dupã ocuparea unui post
de conducere, unii dintre ei fiind
adevãraþi „vânãtori” de funcþii.

Cea mai mare concurenþã este
la director „plin” (100 de cereri),
restul fiind la „locþiitor”.  Con-
curenþã mare este la Grãdiniþele
cu Program Prelungit „Elena Fa-
rago”, „Phoenix”, „Tudor Vladi-
mirescu”, iar dintre licee – la Li-
ceul Special „Beethoven”din Cra-
iova, Liceul Teoretic „Henri
Coandã” din Craiova, Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”, Liceul
„Traian Vuia” (toate pentru „ad-
junct”). De asemenea, bãtaie mare
ºi la ciclul gimnazial: ªcoala Gim-
nazialã „Gheorghe Bibescu” din
Craiova, ªcoala Gimnazialã „Ioan
Grecescu” din Brãdeºti, ªcoala
Gimnazialã „Lascãr Catargiu” din
Craiova.

Punctajul minim la scris este de
35 de puncte. Examenul va avea
loc astãzi, începând cu ora 9.00,
la Colegiul „ªtefan Odobleja” din
Craiova, ºi va þine 90 de minute,
dupã prima jumãtate de orã candi-
daþii putând sã se retragã, dar ulti-
mii trei rãmaºi în salã trebuie sã
stea pânã la final.

Admiterea la liceu, departe de ceea ce se aºtepta
S-a desfãºurat Evaluarea Naþionalã pentru elevii

clasei a VIII-a, s-au afiºat rezultatele ºi, pasul urmãtor,
s-a efectuat ºi repartizarea computerizatã. Nici acum nu
sunt ocupate toate locurile, dar câteva concluzii se pot
desprinde, dupã primele estimãri oficiale. Avem licee
performante, dar ºi altele care sunt sub limita supra-

vieþuirii, cele care dupã patru ani nu pot da vreun elev
care ia Bacalaureatul. De asemenea, sunt instituþii cu

pretenþii care au ºi acum locuri disponibile.

notã a fost 1,91, iar Liceul Teore-
tic din Amãrãºtii de Jos ºi Liceul
Tehnologic „Alexandru Macedon-
ski” din Melineºti sunt la egalitate
– media 2,00. La Liceul Tehnolo-
gic „ªtefan Anghel” din Bãileºti,
ultima medie a fost de 2,04, iar la
Liceul Tehnologic „C.S. Nicolaes-
cu-Plopºor” din Pleniþa – 2,12.

Dacã se urmãreºte procentul  la

Bacalaureat, se observã cã sunt
aceleaºi unitãþi care au un numãr
scãzut de promovaþi, ca sã nu mai
vorbim de liceele din Cârcea sau
Malu Mare. Sunt discrepanþe mari
ºi între mediile generale obþinute de
elevi în gimnaziu, ºi cele obþinute
la Evaluarea naþionalã. Sunt elevi
care, în clasele V-VIII, au avut
medii peste 9,00, iar la „Capacita-

te” au luat, la românã sau mate-
maticã, note sub 5,00. Este un fapt
care trebuie sã dea de gândit.

Sute de locuri
rãmase neocupate

Prima etapã de repartizare s-a
încheiat, dar procesul de acoperire
a locurilor în liceu continuã, fiind
foarte multe locuri rãmase disponi-
bile (peste 300)  pentru pasul ur-
mãtor. Cele mai multe sunt la Cole-
giul Tehnic de Industrie Alimentarã
Craiova (secþia Turism ºi Alimen-
taþie – 345, din 56, cu media mini-
mã 3,66), urmat de Liceul Teoretic
„Mihai Viteazul” din Bãileºti (28,
niciunul ocupat, la bilingv – engle-
zã) ºi de Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto (21 din 28 la pro-
fil „electric”, cu ultima medie 2,85).
La cea din urmã unitate amintitã mai
sunt 16 poziþii la „Electronicã –
Automatizãri”, cu ultima notã 2,75,
iar la Liceul Tehnologic „Dimitrie
Filiºanu” din Filiaºi sunt aºteptate
pentru a fi ocupate 17 locuri la

„Mecanicã” (3,45 media minimã de
admitere) ºi ºase la „Electronicã ºi
Automatizãri” (4,07, ultima notã).
La Colegiul „ªtefan Odobleja” din
Craiova sunt încã 14 locuri la Ma-
tematicã – Informaticã – bilingv
englezã – 6,7, iar la Liceul „Voltai-
re” – 20 de locuri la ªtiinþe Sociale
(5,47). Sunt doar o parte din insti-
tuþiile unde nu s-a îndeplinit, deo-
camdatã, planul de ºcolarizare.

În perioada 19 – 21 iulie, Comi-
sia Judeþeanã de Admitere va re-
zolva situaþiile speciale apãrute dupã
etapa de repartizare computeriza-
tã: situaþii medicale speciale,
schimburi de elevi, redistribuirea
candidaþilor gemeni, distribuire sau
redistribuire pe locuri rãmase libe-
re, pentru apropiere de domiciliu,
corectarea unor erori de transcriere
în baza de date a opþiunilor expri-
mate de elevi, etc. Cererile vor fi
depuse, la ISJ Dolj, în 19 ºi 20 iu-
lie, în intervalul orar 9:00 – 16:00,
iar lista cu repartizarea va fi fãcutã
cunoscutã pe 21 iulie.
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În perioada 3 iulie – 31 august,
la Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” se vor des-
fãºura, sãptãmânal, o serie de
ateliere ºi cursuri educative,
structurate pe douã categorii de
vârstã. Astfel, pentru clasele I-
IV, în cadrul Secþiei pentru Co-
pii ºi Tineret – Ludotecã, se vor
desfãºura ateliere de: limba en-
glezã, limba spaniolã, origami,
hand-made, respectiv dans. Ele-
vilor mai mari, clasele V-VIII, le
sunt rezervate cursurile: „Micul
Jurnalist”, „Public Speaking”,
limbã spaniolã ºi teatru.

Programul „Biblioteca din Va-
canþã” este alternativa ineditã pe
care o propune Biblioteca Aman
pentru petrecerea timpului liber
în sezonul estival. Vacanþa de
varã este perioada anului în care
elevii dispun de cel mai mult timp
liber. Ca atare, însoþiþi de pãrinþi,
bunici sau amici, copiii se pot
înscrie la cursurile gratuite care
se vor derula timp de douã luni la
bibliotecã. Vor avea astfel ocazia
de a învãþa lucruri noi ºi de a se
relaxa într-un mediu plãcut. Alã-
turi de distracþie, toþi cei care se
vor înscrie la cursurile din acest
an vor avea posibilitatea de a de-
prinde abilitãþi noi. Dansul, lim-
ba englezã, cursurile de public
speaking ºi atelierul de teatru,
sunt doar câteva dintre progra-
melepe care le oferã biblioteca
pentru aceastãediþie. Fãrã excep-
þie, toate cursurile ºi atelierele
programului vor fi desfãºurate de
voluntarii bibliotecii.

“La biblioteca Aman, fiecare
nouã vacanþã de varã înseamnã
“Biblioteca din Vacanþã”. De
nouã ani de zile, fãrã întrerupe-
re, dezvoltãm proiectul “Biblio-
teca din Vacanþã”, o iniþiativã a
bibliotecarilor de la Secþia de

Copii ºi Tineret ºi Ludotecã. Ca
de fiecare datã la sfârºitul lunii
iunie, în aceste zile pregãtim ulti-
mele detalii ale programului. Într-
un cadru primitor, îi invitãm pe
toþi cei care doresc sã-ºi exerseze
cunoºtinþele de englezã sau spa-
niolã, pe toþi cei care vor sã se
iniþieze în tehnicile de hand-made
sau origami dar ºi pe cei pasio-
naþi de dans sã se înscrie la cur-
surile ºi atelierele noastre. Vom re-
lua cursul de teatru, un atelier pe
care l-am desfãºurat în cadrul
primelor ediþii ºi pe care, spre
bucuria copiilor, îl reintroducem
cu aceastã ocazie.Suntem con-
vinºi cã toþi participanþii dispun
de noþiuni elementare pentru toa-
te cursurile ºi atelierele la care se
vor înscrie. Noi sperãm ca prin
activitatea voluntarior noºtri sã
le oferim copiilor ocazia de a-ºi
perfecþiona abilitãþile, de a petre-
ce un timp util la bibliotecã ºi, în
fond, de a învãþa într-un mod cât
mai dinamic. Le mulþumesc tutu-
ror colegilor mei ºi voluntarilor
implicaþi”, a declarat Lucian Din-
diricã, managerul Bibliotecii Jude-
þene „Alexandru ºi Aristia Aman”.

Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” continuã ºi
în acest an derularea proiectu-
lui „Biblioteca din Vacanþã”
ajuns la cea de-a IX-a ediþie.
Adresat copiilor din clasele I-
VIII, proiectul se desfãºoarã în
intervalul3 iulie – 31 august ºi
este structurat pe mai multe ate-
liere: englezã, spaniolã, dans, jur-
nalism, hand made, origami, pu-
blic speaking ºi teatru.

ALEXANDRU IONICESCU

Purtãtor de cuvânt,

Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

De nouã ani de zile, Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” organizeazã cursuri gratuite pen-
tru elevi, în cadrul proiectului „Biblioteca din vacan-
þã”.  Anul acesta, înscrierile se fac în intervalul 26-30
iunie,între orele 8.30-16.30, la Secþia pentru Copii ºi
Tineret a Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia

Aman”,strada M. Kogãlniceanu, nr.9 sau la numerele
de telefon 0251532267 ºi 0351441809, interior 104.

Numãrul locurilor disponibile este limitat.

„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a

Juriul de preselecþie pentru cea de-a XX-a ediþie a
„Galei Tânãrului Actor – HOP!”, format din actorii Maia
Morgenstern ºi Marcel Iureº ºi regizorul Petru Vutcã-
rãu, a ales 12 tineri actori ºi douã trupe pentru competi-
þia care se va desfãºura în perioada 4 – 7 septembrie la
Costineºti, a anunþat directorul artistic, profesorul Bacs
Miklos, pe Facebook. Preselecþia s-a desfãºurat în pe-
rioada 10-12 iulie, la Teatrul Naþional “I.L. Caragiale”
din Bucureºti.

La secþiunea Individual au fost selectaþi opt absolvenþi
ai Universitãþii Naþionale de Artã Teatralã ºi Cinemato-
graficã (UNATC) “I.L. Caragiale” Bucureºti – ªtefan
Craiu, Maria Mitu, Marcela Nistor, Mihai Niþu, Cosmina
Olariu, Paul Radu, Theodora-Paula Gitana Sandu, Geor-
giana Viºan, trei absolvenþi ai Universitãþii “Babeº-Boly-
ai” Cluj-Napoca – Blanda Doba, Alexandra Duºa, Dan
Pughineanu ºi unul de la Universitatea Hyperion, Facul-
tatea de Arte, Bucureºti – Adrian Dima).

La secþiunea Grup au fost selecþionate spectacolele “De
ce, Anton Pavlovici Cehov?”, adaptare dupã “Maºinãria
Cehov” de Matei Viºniec (regia Cãtãlin Bocîrnea, cu Cos-

Au fost stabiliþi finaliºtii celei de-a XX-a ediþii a „Galei Tânãrului Actor – HOP!”
min Stãnilã, Irina Sibef, Nicole Burlacu, Alexandru Mihai
Popa, Radu Dogaru, absolvenþi ai Universitãþii “Babeº-
Bolyai”, Cluj-Napoca), ºi “moscoOova”, dupã “Trei su-
rori” de A.P. Cehov (regia Florin Liþã, cu Adriana Aldea,
Alexandru Cãtãnoiu, Oana Predescu, Eliza Teofãnescu,
absolvenþi ai UNATC “I.L. Caragiale” Bucureºti).

Spectacolul “Pescãruºul” de Boris Akunin, cu Crina
Andriuca, Alexandru Chindriº, Robert Danci, Dan Ioni-
þã, Raluca Radu, Andrei Sabãu, absolvenþi ai Universitãþii
“Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca, câºtigãtor iniþial al prese-
lecþiei, a fost descalificat deoarece doi dintre concurenþi
nu întrunesc condiþiile de participare, deoarece nu au
susþinut examenul de licenþã.

Câºtigãtorii preselecþiei se vor întrece în cadrul galei
de la Costineºti pentru Premiul “ªtefan Iordache” – Marele
Premiu al „Galei Tânãrului Actor – HOP!”, premiul pen-
tru cel mai bun actor ºi premiul pentru cea mai bunã
actriþã – la secþiunea Individual ºi Premiul “Cornel To-
dea” ºi Premiul “Sicã Alexandrescu” – la secþiunea Grup.
Gala Tânãrului Actor este organizatã de UNITER ºi Vox
Maris Grand Resort Costineºti.
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Proiectul bilateral România-Bul-
garia „EU artist: Puppets play and
story days” se deruleazã pe parcur-
sul unui an, între 1 decembrie 2016 ºi
30 noiembrie 2017, ºi este finanþat
prin programul Uniunii Europene
pentru educaþie, formare, tineret ºi
sport Erasmus+ (Acþiunea-cheie 1:
Mobilitatea persoanelor în scop edu-
caþional), iar iniþiator este Asociaþia
„EU vreau” din Craiova, în partene-
riat cu Casa de Culturã „Sf. Teofana
Basarab” din Vidin. Scopul lui: con-
ºtientizarea ºi promovarea valorilor
diversitãþii culturale ºi dezvoltarea
abilitãþilor de participare eficientã la
actul creativ în rândul tinerilor din
categorii defavorizate, prin apel la
teatru ºi la alte forme de artã, ca mij-
loace de exprimare ºi de comunicare.

Despre Commedia dell’arte,
genul care a dat frâu liber

improvizaþiei în teatru
Parte din obiective au fost urmã-

rite la Calafat, în perioada 4-13 aprilie
2017, pe celelalte iniþiatorii proiectu-
lui, formatorii ºi voluntarii împreunã
cu tinerii români ºi bulgari propunân-
du-ºi sã le atingã prin programul de
activitãþi pe care îl vor desfãºura la
Vidin, între 22 ºi 31 iulie a.c. „În ca-
drul atelierelor de tehnici ºi metode
de actorie au învãþat elemente din
Commedia dell’arte, i-am studiat pe
Arlecchino cel pus pe ºotii ºi pe Co-
lombina, cu miºcãrile lor specifice, pe
Pantalone ºi alte personaje, iar copiii
au fost extrem de receptivi. La atelie-
rele de creaþie artisticã, gãzduite de
Casa de Culturã Calafat, au realizat

TTTTTeatrul, poveºtile ºi jocurile – „formatori” inspiraþieatrul, poveºtile ºi jocurile – „formatori” inspiraþieatrul, poveºtile ºi jocurile – „formatori” inspiraþieatrul, poveºtile ºi jocurile – „formatori” inspiraþieatrul, poveºtile ºi jocurile – „formatori” inspiraþi
pentru tineripentru tineripentru tineripentru tineripentru tineri

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

„Interesant”, „distractiv”, „educativ”, „nonformal”, „frumos”,
„impresionant”, „amuzant”, „creativ”, „nou” – sunt câteva cuvin-
te prin care 15 tineri români din comuna doljeanã Giurgiþa ºi alþi
15 bulgari, din localitatea Vidin ºi împrejurimi, au descris progra-
mul la care au participat în cadrul proiectului european „EU artist:
Puppets play and story days”.

Activitãþile în care s-au implicat – de la ateliere de tehnici ºi
metode de actorie ºi altele în care au creat mãºti din Commedia
dell’arte, pânã la vizionarea unui spectacol de teatru, vizite la ob-
iective cultural-turistice ºi numeroase jocuri, toate în spiritul edu-
caþiei nonformale – au facilitat comunicarea interculturalã ºi, în
egalã mãsurã, i-au încurajat sã fie ei înºiºi, mai îndrãzneþi ºi cu
mai multã încredere în forþele proprii, cu atitudine creativã ºi spi-
rit de iniþiativã, cu mai multã deschidere cãtre experienþa actori-
ceascã, în general, ºi teatrul de pãpuºi ºi marionete, în special.

 Programul de activitãþi s-a desfãºurat în aprilie, pe malul Du-
nãrii, la Calafat, o altã întâlnire urmând sã aibã loc peste doar
câteva zile, la Vidin, prilej pentru noi experienþe inedite ºi forma-
toare pentru cei 30 de tineri. Cu atât mai importante vor fi acestea
cu cât majoritatea nu a participat niciodatã la un proiect european
ca acesta, implementat prin programul Erasmus+, iar mulþi vor
cãlãtori pentru prima datã într-o þarã strãinã.

singuri mãºti din Commedia dell’ar-
te, pe care le vor purta în cadrul unui
spectacol cu public. Prin exerciþiile
de improvizaþie, tinerii au învãþat sã
se cunoascã mai bine, sã îºi învingã
anumite temeri pe care le aveau în
ceea ce priveºte vorbirea, exprima-
rea în public. Au reuºit sã comunice
prin limbajul teatral. Iatã cã, încã o
datã, teatrul poate sã facã minuni! Iar
într-un timp scurt, având în vedere
cã tinerii din cele douã þãri nu se cu-
noºteau, au reuºit sã interacþioneze
ºi sã construiascã ceva – atât mãºti-
le, cât ºi elementele de spectacol”, a
declarat Geo Dinescu – actriþã la Te-
atrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”
din Craiova ºi la Teatrul de Animaþie
„Þãndãricã” din Bucureºti, formator
în cadrul proiectului.

De la ea, tinerii au aflat cum Co-
media dell’arte a apãrut spre mijlocul
secolului al XVI-lea, în Italia, ca o re-
acþie împotriva teatrului erudit, prac-
ticat în cercuri restrânse de specta-
tori, trupele de actori ambulanþi pro-
punându-ºi sã satisfacã gusturile
unui public larg, dispus sã se amuze
copios, dar ºi sã vadã pe scenã oa-
meni ºi situaþii din viaþa adevãratã.
Tot împreunã cu Geo Dinescu, cei 30
de tineri au vizionat, pe 9 aprilie, la
teatrul craiovean, spectacolul „Alis
în lumea pãpuºilor” (regia: Iulia Câr-
stea, scenografia: Eustaþiu Gregori-
an), apoi ei înºiºi au urcat pe scenã
pentru a vedea ce se aflã în spatele
cortinei, au vizitat atelierele ºi depo-
zitul de costume ºi recuzitã ale insti-
tuþiei. Cu o zi în urmã, la Muzeul de
Artã Calafat, au audiat un concert ex-
traordinar susþinut de studenþi bur-

sieri ai programului educativ „SoNo-
Ro-Interferenþe 2017” ºi profesori
care îi pregãtesc, au vizitat o expozi-
þie realizatã în cadrul proiectului fo-
tografic „Calafat prin anotimpuri”
ºi alta a artistului clujean Eugen
Moritz.

Experienþã ineditã ºi formatoare
pentru 15 tineri din comuna

Giurgiþa
Tinerii români, cu toþii din comu-

na Giurgiþa, vor ajunge la Vidin în-
soþiþi – ca ºi la întâlnirea de la Cala-
fat – de Mihaela Tomescu, director
al Cãminului Cultural „Nicolae Ve-
leanu” din localitatea doljeanã, de
asemenea formator în cadrul pro-
iectului. «„EU artist: Puppets play
and story days” implicã 15 elevi ro-
mâni, cu vârste între 14 ºi 18 ani –
majoritatea elevi la ªcoala Genera-
lã din Giurgiþa, iar ceilalþi, la Liceul
Tehnologic „Horia Vintilã” din Se-
garcea ºi la Liceul Teoretic „Adrian
Pãunescu” din Bârca. Este o expe-
rienþã aparte pentru ei, pentru cã
aproape toþi se aflã pentru prima
datã într-un astfel de cadru euro-
pean nonformal. Au învãþat sã co-
laboreze cu alþi tineri, din altã þarã,
s-au creat ateliere de lucru unde au
învãþat sã realizeze mãºti, împreu-
nã cu actriþa Geo Dinescu au de-
prins miºcãri scenice ºi tehnica vor-
birii – dicþie, au vizitat obiective cul-
turale... Iar acum sunt cu toþii ne-
rãbdãtori sã se revadã la Vidin ºi sã
continue programul de activitãþi», a
declarat Mihaela Tomescu.

Cu toþii ºi-au luat cât se poate de
în serios rolul de participanþi la acest
proiect educativ, care le oferã cadrul
comunicãrii ºi exprimãrii libere prin
arta pãpuºãreascã. „Am învãþat lu-
cruri noi, cum ar fi sã creez o mas-
cã, am aflat lucruri importante din
istorie, pe care nu le ºtiam, am fost
la un spectacol de teatru ºi am vã-
zut ce se aflã în spatele unei sce-
ne”, spune, entuziasmatã, Ionica
Cornelia Mârºanu, în prezent elevã
în clasa a X-a la Bârca. „Mi-au plã-
cut foarte mult mãºtile pe care am
învãþat sã le facem împreunã cu
doamna Geo, de la Teatrul de Pã-
puºi. Mi-au plãcut ºi jocurile ºi

plimbarea pe faleza Dunãrii. ªi mi-
am fãcut mulþi prieteni noi, din Bul-
garia!”, adaugã Ionuþ-Mãdãlin Io-
van-Mare, elev în clasa a VIII-a la
ªcoala Gimnazialã din Giurgiþa. Ex-
perienþã educativã ºi formatoare, dar
ºi distractivã, este proiectul „EU ar-
tist: Puppets play and story days”
ºi pentru Gheorghiþã Gabriel Gri-
gorescu, elev în clasa a XI-a la li-
ceul din Segarcea. „Am participat
la niºte activitãþi care m-au ajutat
foarte mult. Mi-am fãcut prieteni
noi, am învãþat niºte miºcãri sceni-
ce foarte tari, mi-a plãcut mult de
tot!”, spune acesta.

La final de proiect vor primi
Certificatul Youthpass

Apropiata întâlnire din oraºul Vi-
din le va aduce celor 30 de tineri ro-
mâni ºi bulgari, pe lângã noi ateliere
de tehnici ºi metode de actorie ºi ate-
liere de creaþie artisticã, ºi multe acti-
vitãþi distractive ºi de socializare, vi-
zite la obiective cultural-turistice, pre-
cum cetatea medievalã Baba Vida,
Biblioteca lui Osman Pazvantoglu,
Teatrul de Stat de Pãpuºi ºi Galeria

de Artã „Nikola Petrov” , care le vor
oferi oportunitatea de a cunoaºte
medii noi ºi diverse. De bazã vor fi,
ca ºi la Calafat, metode creative folo-
site în activitãþile de tineret, între care
jocuri de educaþie interculturalã, jo-
curi de rol, de construire a echipei,
de energizare etc., dezbaterile, vizio-
nãrile de filme º.a. ªi la Vidin tinerii
vor fi susþinuþi sã îºi atingã obiecti-
vele de învãþare de actori profesio-
niºti ºi de alþi formatori ºi voluntari ai
celor douã organizaþii – Asociaþia „EU
vreau” ºi Casa de Culturã „Sf. Teofa-
na Basarab”.

Proiectul „EU artist: Puppets
play and story days” se va încheia
la sfârºit de noiembrie, nu înainte ca
cei 30 de tineri români ºi bulgari sã
primeascã Certificatul Youthpass –
document de recunoaºtere a activi-
tãþii de formare ºi mai ales a compe-
tenþelor obþinute în cadrul proiec-
tului. Certificatul Youthpass le va
oferi acestora posibilitatea de a de-
scrie ce au fãcut / învãþat / obþinut
(în termeni de activitãþi, cunoºtinþe,
abilitãþi, aptitudini) prin participarea
la proiect.
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Preºedintele francez, Emmanuel Macron, ºi-a expri-
mat duminicã speranþa cã preºedintele american, Do-
nald Trump, va reveni asupra deciziei de a retrage Sta-
tele Unite din Acordul de la Paris. Donald Trump “mi-
a spus cã va încerca sã gãseascã o soluþie lunile viitoa-
re”, a declarat Macron. Acesta a mai precizat cã “am
discutat în detaliu despre ce l-ar putea face sã revinã
în Acordul de la Paris”. Preºedintele Statelor Unite ºi-
a retras þara din acord la începutul lunii iunie, susþi-
nând cã marii poluatori precum China ºi India sunt tra-
taþi cu indulgenþã, în detrimentul industriei americane.
Macron ºi Trump s-au reîntâlnit sãptãmâna acesta, pe
data de 14 iulie, în Paris, cu ocazia zilei naþionale a
Franþei. Cu aceastã ocazie, Trump a declarat cã “s-ar
putea întâmpla ceva în legãturã cu Acordul de la Pa-
ris”. Aproape 200 de state au convenit în decembrie
2016 asupra unui pact global obligatoriu ce prevedea
reducerea emisiilor de gaze. SUA sunt al doilea cel mai
mare poluator, emiþând anual 15% din întreaga canti-
tate de carbon la nivel mondial.

Donald Trump angajeazã

un avocat special

pentru anchetele privind Rusia
Preºedintele american, Donald Trump, a anun-

þat sâmbãtã cã avocatul Ty Cobb va servi drept
consilier special pentru a se ocupa de rãspunsul
Casei Albe cu privire la investigaþiile legate de
Rusia. Cobb, în prezent partener la firma de
avocaturã Hogan Lovells din Washington, va avea
sarcina de a rãspunde întrebãrilor din anchetele
desfãºurate de FBI ºi de Congres cu privire la
legãturile dintre campania electoralã a lui Donald
Trump ºi Rusia. Un consilier federal special ºi mai
multe comisii ale Congresului investigheazã în
prezent afirmaþiile agenþiilor de informaþii din
Statele Unite în legãturã cu amestecul Rusiei în
alegerile prezidenþiale americane din 2016. Pânã
la cooptarea lui Cobb în echipa juridicã a preºe-
dinþiei, presa din Statele Unite vorbea despre
întâlnirea lui Donald Trump Jr, fiul cel mare al
preºedintelui, cu o avocatã din Rusia, Natalia
Veselniþkaia, în timpul campaniei de anul trecut.
Pe lista participanþilor la întâlnire s-au aflat,
potrivit presei americane, Jared Kushner, ginerele
preºedintelui, fostul consilier de campanie Paul
Manafort ºi Rinat Ahmetºin, un lobbyist din
Washington, fost ofiþer sovietic de contraspionaj.

Numãrul italienilor care trãiesc

sub nivelul sãrãciei absolute

s-a triplat în ultimul deceniu
Numãrul italienilor care trãiesc sub nivelul

sãrãciei absolute aproape s-a triplat în ultimul
deceniu în condiþiile în care þara a trecut printr-o
recesiune de lungã duratã, potrivit Bloomberg.
Numãrul sãracilor “absoluþi” - sau cei care nu îºi
pot permite sã cumpere un coº al bunurilor ºi
serviciilor necesare - ajungea la 4,7 milioane,
anul trecut, de la 1,7 milioane, în 2006, potrivit
Istat, Institutul Naþional de Statisticã din Italia,
reprezentând 7,9% din populaþie, majoritatea
concentrându-se în regiunile sudice ale þãrii. În
contextul în care Italia a trecut în perioada 2008-
2013 prin cea mai acutã ºi lungã recesiune de la
Al Doilea Rãzboi Mondial, mai mult de un sfert
din producþia industrialã a þãrii a fost afectatã. În
aceeaºi perioadã a crescut ºomajul, rata ajungând
la 13% în 2014, de la 5,7% în 2007. Rata ºomaju-
lui a fost de 11,3%, în mai. Timp de zeci de ani,
Italia a raportat o ratã scãzutã a fertilitãþii, doar
1,35 copii per femeie, comparativ cu media de
1,58 din cele 28 de state membre ale UE, în 2015.
“Raportul pe sãrãcie aratã cât de inutil este sã
evidenþiezi de ce sunt mai puþin nou-nãscuþi în
Italia”, a spus Gigi De Palo, directorul Forumului
Asociaþiilor de Familii din Italia. Numãrul celor
sãraci absoluþi a crescut, anul trecut, în segmentul
celor tineri, ajungând la 10% pe intervalul de
vârstã 18-34 de ani. Rata a scãzut cu 3,8% pentru
populaþia cu vârstã de peste 65 de ani, potrivit
raportului Istat. La începutul acestui an, Parla-
mentul a aprobat un nou instrument care sã
combatã sãrãcia, numit venitul de incluziune, care
înlocuieºte mãsurile existente care sprijinã venitul,
în urma cãrora vor beneficia 400.000 de gospodã-
rii, 1,7 milioane de oameni, în total, potrivit
publicaþiei Il Sole 24 Ore, care citeazã documente
parlamentare. Programul va fi finanþat cu resurse
de aproape douã miliarde de euro, anul acesta,
finanþare care ar trebui sã creascã la 2,2 miliarde
de euro, în 2018, potrivit aceleiaºi surse.

Preºedintele Turciei, Recep Tayyip
Erdogan, a declarat cã va “tãia capul
trãdãtorilor”, într-un discurs cu oca-
zia comemorãrii tentativei eºuate de
loviturã de stat din iulie 2016, reafir-
mând cã este dispus sã
aprobe reintroducerea
pedepsei capitale. “În
primul rând, vom tãia
capul acestor trãdã-
tori”, a ameninþat Erdo-
gan la un Istanbul, în
timp ce mulþimea scan-
da în favoarea reintro-
ducerii pedepsei capita-
le. Preºedintele a reafir-
mat cã va aproba rein-
troducerea pedepsei
capitale, dacã Parla-
mentul de la Ankara o
va cere, cu toate cã UE
a avertizat cã acest lu-
cru ar însemna înceta-
rea negocierilor pentru
aderarea Turciei la Blo-
cul comunitar. “Suntem
un stat guvernat de

Unii lideri ai Uniunii Europene ar
putea fi dispuºi la un compromis în
privinþa libertãþii de circulaþie a per-
soanelor pentru a ajuta Marea Brita-
nie sã rãmânã membrã a pieþei uni-
ce, a declarat fostul premier britanic
Tony Blair. Fostul premier a declarat
cã afirmaþiile sale se bazeazã pe dis-
cuþii purtate cu mai mulþi lideri UE.
Într-un articol publicat pe site-ul in-
stitutului pe care îl conduce, Blair
afirma cã “francezii ºi germanii îm-
pãrtãºesc unele dintre temerile brita-
nicilor, în mod notabil referitoare la
imigraþie, ºi ar fi dispuºi la un com-
promis privind libertatea de circula-
þie”. Tony Blair a mai declarat pen-
tru BBC cã Marea Britanie ar avea
inclusiv opþiunea de “a rãmâne într-

Emmanuel Macron: TEmmanuel Macron: TEmmanuel Macron: TEmmanuel Macron: TEmmanuel Macron: Trump s-ar putearump s-ar putearump s-ar putearump s-ar putearump s-ar putea
rãzgândi în privinþa Acordului de la Parisrãzgândi în privinþa Acordului de la Parisrãzgândi în privinþa Acordului de la Parisrãzgândi în privinþa Acordului de la Parisrãzgândi în privinþa Acordului de la Paris

Tony Blair: Marea Britanie are opþiunea de a rãmâne
membrã a unei “Uniuni Europene reformate”

o Uniunea Europeanã reformatã”,
argumentând cã situaþia în UE este
în acest moment diferitã faþã de cum
era înainte de referendumul pe tema
Brexit. “Europa este acum preocu-
patã de propriul program de refor-
mã. Vor avea un cerc interior în UE
care va fi parte din zona euro ºi un
cerc exterior”, a declarat fostul ºef
al Guvernului de la Londra, precizând
cã Marea Britanie ar putea sã aleagã
sã rãmânã în acest cerc exterior. Gu-
vernul de la Londra insistã cã în urma
Brexit Marea Britanie va avea un con-
trol sporit asupra politicii privind imi-
graþia, însã liderii UE au avertizat cã
garantarea libertãþii de circulaþie a
persoanelor este o condiþie pentru
apartenenþa la Piaþa unicã.

Preºedintele Turciei ameninþã cã va “tãia capul trãdãtorilor”,
la un an dupã tentativa eºuatã de loviturã de stat

legi. Dacã ajunge pe masa mea dupã
Parlament, o voi semna”, a declarat
preºedintele. Erdogan ºi-a susþinut dis-
cursul pe un pod peste strâmtoarea
Bosfor, unde puciºtii au deschis focul

asupra civililor care protestau faþã de
tentativa de loviturã de stat. “Am plãtit
un preþ...însã nu existã niciun preþ pen-
tru independenþa ºi viitorul pe care l-
am obþinut în schimb pentru acest sa-

crificiu”, a adãugat liderul
turc, fãcând referire la cele
249 de persoane care ºi-au
pierdut viaþa în timpul con-
fruntãrilor cu puciºtii. În
urma evenimentelor din
luna iulie 2016, autoritãþile
turce au arestat peste
50.000 de persoane, iar
140.000 de funcþionari pu-
blici ºi militari au fost sus-
pendaþi din funcþii ori de-
miºi. Persoanele vizate de
anchete sunt suspectate cã
ar avea legãturã cu Fethul-
lah Gulen, un cleric musul-
man acuzat de Ankara cã
ar fi orchestrat tentativa de
loviturã de stat militarã.
Gulen, aflat în exil autoim-
pus în SUA, neagã catego-
ric aceste acuzaþii.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
1.Informaþii generale privind conce-

dentul, în special denumirea, codul fis-
cal, adresa, numãrul de telefon, telefax
ºi/sau adresa de e-mail ale persoanei -
de contact: Primaria Calopãr, Str. Prin-
cipalã, nr. 572, Calopãr, judeþul Dolj, tele-
fon: 0251.350.558, fax: 0251.350.558,
email: primaria_calopar08@yahoo.com.
2. Informaþii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea ºi iden-
tificarea bunului care urmeazã sã fie
concesionat: Teren intravilan în supra-
faþã de 787mp, situat localitatea Calo-
pãr, DJ 561, nr. 100, Jud. Dolj. 3. Informa-
þii privind documentaþia de atribuire:
Documentaþia de atribuire a fost întoc-
mitã în conformitate cu prevederile OUG
54/2006. 3.1. Modalitatea sau modalitãþi-
le prin care persoanele interesate pot in-
tra în posesia unui exemplar al documen-
taþiei deatribuire: Documentaþia ºi in-
strucþiunile privind organizarea licitaþiei
se pot obþine zilnic de luni pânã joi în-
tre orele 08.00-16.00 ºi vineri între orele
08.00-14.00, în urma unei cereri scrise.
3.2.Denumirea ºi adresa serviciului/com-
partimentului din cadrul concedentului,-
 de la care se poate obþine un exem-
plar din documentaþia de atribuire: Pri-
mãria comunei Calopãr, strada Principa-
lã, nr. 572, Jud. Dolj, compartimentul se-
cretariat. 3.3. Costul ºi condiþiile de platã
pentru obþinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor Ordonan-
þei de urgenþã a Guvernului nr. 54/2006:
Gratuit. 3.4. Data limitã pentru solicita-
rea clarificãrilor: 21/07/2017, ora 10.00. 4.
Informaþii privind ofertele: Ofertele vor
conþine cerinþele specifice prin docu-
mentaþia de atribuire ºi instrucþiunile pri-
vind modul de elaborare ºi prezentare a
ofertelor. 4.1. Data limitã de depunere a
ofertelor: 07/08/2017, ora 11.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primãriei comunei Calopãr, localitatea
Calopãr, judeþul Dolj, str.Principalã, nr.
572. 4.3. Numãrul de exemplare în care
trebuie depusã fiecare ofertã: Ofertele
se vor depune în douã exemplare, un
exemplar original ºi unul copie. 5. Data
ºi locul la care se va desfãºura sedinþa

publicã de deschidere a ofertelor: 08/08/
2017, ora 12.00, la sediul Primãriei co-
munei Calopãr, localitatea Calopãr, jude-
þul Dolj, str. Principalã, nr. 572. 6. Denu-
mirea, adresa, numãrul de telefon, tele-
fax ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor apã-
rute ºi termenele pentru sesizarea in-
stanþei: Tribunalul Dolj, str. Brestei, nr.
12, Mun. Craiova, judeþul Dolj, Tel.
0251.418.612, Fax: 0251.419.851, email:
inregistraredosare.dj@just.ro. 7. Data
transmiterii anunþului de licitaþie cãtre
instituþiile abilitate, în vederea publicãrii:
14/07/2017.

Primãria comunei Cerãt, cu sediul în
localitatea Cerãt, str.Dunãrii, nr.33,  jude-
þul Dolj, organizeazã concurs conform Le-
gii nr.188/1999, pentru ocuparea, unui post
de funcþie publicã de execuþie vacantã de
inspector, clasa I, gradul profesional asis-
tent în cadrul compartimentului relaþii cu
publicul, arhivã ºi registraturã din apara-
tul de specialitate al primarului comunei
Cerãt, judeþul Dolj. Concursul se va des-
fãºura astfel: -Proba scrisã în data de
16.08.2017, ora 10.00, -Proba interviu în
data de 18.08.2017, ora 10.00. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: *Con-
diþiile generale -cele prevãzute la art.54 din
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcþi-
onarilor publici, republicatã, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare. *Condiþiile
specifice: -studii universitare de licenþã ab-
solvite cu diplomã, respectiv studii supe-
rioare de lungã duratã, absolvite cu diplo-
mã de licenþã sau echivalentã; -cunoºtin-
þe de operare/programare pe calculator -
justificate prin Certificat de Absolvire a
unui curs de formare în domeniul opera-
tor calculator; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii funcþiei publi-
ce -1 an. Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 20
zile de la publicarea anunþului în Monito-
rul Oficial, Partea a III-a la sediul Primãriei
comunei Cerãt. Relaþii suplimentare la
sediul: Primãriei comunei Cerãt, persoa-
nã de contact: Tuca Ionut Dorin, telefon:
0767/807.657.

ANUNÞ privind  scoaterea la licita-
þie publicã a unui nr. de zece încãperi din
clãdirea dispensarului uman Calopãr
pentru înfiinþare farmacie umanã, pro-
prietatea privatã a Consiliului Local Ca-
lopãr, Judeþul Dolj. 1.Consiliul Local Ca-
lopãr, judeþul Dolj, cod fiscal 4554181, str.
Principalã, nr.572, tel/fax 0251.350.558,
0251.350.734, e-mail: primaria_calopar-
08@yahoo.com- Persoanã Contact:
Prodileanu Dumitru Adrian. 2. Obiectul
închirierii: închirierea unui nr. de zece în-
cãperi din clãdirea dispensarului uman
Calopãr pentru înfiinþare farmacie uma-
nã, proprietatea privatã a Consiliului Lo-
cal Calopãr, Judeþul Dolj. 3. Documenta-
þia a fost întocmitã în conformitate cu
prevederile Legii nr.213/1998- privind
bunurile proprietate publicã ºi a Legii nr.
215/2001 a administraþiei publice locale
modificatã, republicatã cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. 3.1. Persoanele
interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaþiei de atribuire de la
sediul Primãriei Comunei Calopãr, jude-
þul Dolj. 3.2. Documentaþia de atribuire
se poate obþine de la serviciul secreta-
riat din cadrul Primãriei Comunei Calo-
pãr, judeþul Dolj. 3.3. Costul ºi condiþiile
de plata pentru obþinerea unui exemplar
al documentaþiei de atribuire- nu este ca-
zul. 3.4. Data limitã pentru solicitarea cla-
rificãrilor: 21.07.2017, ora 10.00. 4. Infor-
maþii privind ofertele: 4.1.Data limitã de
depunere a ofertelor: 07.08.2017, ora
11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Consiliul Local Calopãr, judeþul
Dolj, str. Principalã, nr. 572. 4.3. Oferta va
fi depusã în douã exemplare: original ºi
copie. 5. ªedinta publicã de deschidere
a ofertelor se va desfãºura la sediul Pri-
mãriei Comunei Calopãr, judeþul Dolj la
data de 08.08.2017, ora 12.00. 6.Instan-
þa competentã în  soluþionarea litigiilor
apãrute cu privire la închiriere este Tri-
bunalul Dolj, str. Brestei, nr. 12, Mun.
Craiova, judeþul Dolj, Tel. 0251.418.612,
Fax: 0251.419.851. 7. Anunþul de licita-
þie va fi transmis cãtre instituþiile abili-
tate în vederea publicãrii la data de
14.07.2017.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
LOGOFÃTU ALEXANDRU PETRI-

CÃ, titular al proiectului: CONSTRUIRE
ANEXE GOSPODÃREªTI PARTER,
anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre
A.P.M. Dolj, pentru proiectul a fi ampla-
sat în Tarlaua 17, Parcela 33, Lot 3, co-
muna Bârca, judeþul Dolj. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivul care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul
A.P.M. Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, în
zilele de L-V între orele 9 – 14, precum
ºi la urmãtoarea adresa de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii / observaþii la
proiectul deciziei de încadrare (în ter-
men de 5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ) pânã la data de
22.07.2017.

LIDL ROMANIA SCS, anunþã propu-
nerea preliminarã privind ”Elaborare
Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare
destinaþie teren din zona parþial unitãþi
industriale, parþial afectatã de lãrgire
strãzi propuse prin PUG, parþial locuinþe
cu regim de înãlþime  P, P+1-2E, în ZONÃ
MIXTÃ LOCUINÞE ºi SERVICII,cu REGIM
DE INALÞIME P, P+1-2E” - Str. Brestei,
nr.185,   Mun. Craiova, jud. Dolj. Publicul
este invitat sã transmitã observaþii asu-
pra documentelor expuse disponibile pe
www.primariacraiova.ro secþiunea Infor-
maþi Utile-Urbanism pânã la data de
14.08.2017 la sediul Primãriei Municipiu-
lui Craiova str. A.I. Cuza nr. 7.

DIRECÞIA pentru Agriculturã Ju-
deþeanã Dolj, cu sediul în Craiova, stra-
da Ion Maiorescu, nr.4, Jud. Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei publice de execuþie vacante,
pe perioadã nedeterminatã, de Consi-
lier, grad profesional superior, în ca-
drul Compartimentului asistenþã teh-
nicã zonalã RICA. Concursul pentru
ocuparea postului se organizeazã ast-
fel: Proba scrisã-  18.08.2017, ora
10.00; Interviu- 23.08.2017, ora 10.00.
Informaþii suplimentare privind condi-
þiile de particiapare, bibliografia se pot
obþine la sediul instituþiei sau la nr.de
telefon 0251.411.037.

INFORMARE. Aceastã informare
este efectuatã de: Administraþia Naþi-
onalã Apele Române Administraþia Ba-
zinalã de Apã Jiu Sistemul de Gospo-
dãrire a Apelor Dolj, adresã, str. Pelen-
dava, nr. 31, Craiova, Tel. 0251/587549,
fax. 0251/587572 ce intenþioneazã sã
realizeze investiþia “Construcþie Pia-
þã”, în satul Terpeziþa, comuna Terpe-
ziþajud. Dolj. Ca rezultat al acestei mã-
suri se vor produce urmãtoarele:……-
.... .Persoanele care doresc sã obþinã
informaþii suplimentare sau care inten-
þioneazã sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomandãri se pot adresa so-
licitantului la adresa menþionatã: Gru-
ia Virgil Daniel, Tel. 0764629995, dupã
data de 15.07.2017.

INFORMARE. Aceastã informare
este efectuatã de: Comuna Terpeziþa,
adresã str. Principalã, nr. 334, sat Ter-
peziþa, Tel. 0251/362009, fax 0251/
362168 ce intenþioneazã sã solicite de
la Administraþia Naþionalã Apele Româ-
ne Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
Sistemul de Gospodãrire a Apelor Dolj,
aviz de gospodãrire a apelor/aviz de
amplasament pentru desfãºurare aac-
tivitãþii de…-. Localizat în ..-.sau pentru
realizarea lucrãrilor  de “Construcþie
Piaþã”amplasate în satulTerpeziþa, co-
muna Terpeziþa, judeþulDolj. Aceastã
investiþie este  nouã. Ca rezultat al pro-
cesului de producþie vor rezulta perma-
nent urmãtoarele ape uzate: ....-.... ce se
vor evacua în fosã septicã,dupã ce au
fost epurate prin decantare.  Aceastã
solicitare de aviz este conformã cu pre-
vederile Legii apelor nr.  107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Persoanele care doresc sã obþinã in-
formaþii suplimentare cu privire la soli-
citarea avizului de gospodãrire a ape-
lor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menþionatã. Persoanele care
doresc sã transmitã observaþii, suges-
tii ºi recomandãri se pot adresa solici-
tantului sau la adresa Gruia Virgil Da-
niel, Tel. 0764629995, dupã data de
15.07.2017.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

OFERTE DE SERVICIU
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.
Caut menajerã curãþe-
nie în apartament, de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Confecþionez porþi
metalice, garduri me-
talice pe orice parte,
pe linie metalicã, la
preþuri minime. Rela-
þii la telefon: 0764/
683.122.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
ISU “Oltenia” Dolj vin-
de câine de serviciu,
ciobãnesc german, în
vârstã de 3 ani. Preþul
este de 6.089,60 lei.
Informaþii suplimentare
se pot obþine la nr. de
telefon: 0251.510126
(int. 27756 sau 27703).

APARTAMENTE
Vând apartament 4 ca-
mere decomandat
parter, bilateral  - zona
1 Mai, Târg Pelenda-
va, 2 bãi, 2 balcoane,
îmbunãtãþit parþial. Te-
lefon: 0762/622.136.
Vând apartament 3 ca-
mere Calea Bucureºti
(Lãpuº) 70.000 Euro
negociabil. Telefon:
0726/431.379.

CASE
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 gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-
de-vie ºi pomi fructi-
feri; fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua publi-
cã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea Po-
dului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.
ANUNÞ

Privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director(di-
rector medical).

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna organizeazã concurs în data de 11.08.2017, ora 10:00, pentru ocuparea postu-
lui de director medical la sediul din Comuna Bucovãþ, Sat Leamna de Sus, Str. Principalã, nr.1, judetul Dolj.

1.Criterii generale de participare conform Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului/exame-
nului pentru ocuparea functiilor specifice  comitetului director(director medical) din Spitalul de Pneumoftiziolo-
gie Leamna nr. 5912/21.12.2016:

 -au domiciliu stabil in Romania;
-nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
-sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
-nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii 19/2000, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de

asigurari sociale.

2.Criterii specifice de participare:
   a) pentru directorul medical:
- sunt absolvenþi de învãþãmânt universitar de lungã duratã, cu diplomã de licenþã sau echivalentã în profil medicina;
- sunt confirmati ca medic specialist sau primar;
 - au cel puþin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenta/atestat in managementul serviciilor de sanatate ori

sunt absolventi al cursului de management spitalicesc;

3. Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda:
   a) cererea de înscriere;
   b) copie de pe actul de identitate;
   c) copie legalizatã de pe diploma de licenþã sau de absolvire, dupã caz;
   d) curriculum vitae;
   e) adeverinþa care atestã vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, dupã caz;
   f) cazierul judiciar;
   g) copii de pe diplomele de studii ºi alte acte care efectuarea unor specializãri, cursuri, stagii, competenþe/atestate etc.,

în funcþie de postul pentru care concureazã;
   h) declaraþia pe propria rãspundere cã nu este urmãrit penal ºi nu are cunoºtinþã cã a început urmãrirea penalã

asupra sa;
   i) declaraþia pe propria rãspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
   j) adeverinþa din care sã rezulte cã este apt medical, fizic ºi neuropsihic;
   k) proiectul/lucrarea de specialitate;
   l) aprobarea managerului;
  m) avizul consiliului de administratie al spitalului;
  n) taxa de inscriere la concurs in valoare de 100 lei.

    Dosarul de inscriere la concurs se depune la secretariatul spitalului  in perioada 31.07.2017-04.08.2017, intre orele
10:00-13:00.

Concursul/examenul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:
-test grila/ lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului;
-sustinerea proiectului/ lucrarii de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;
-interviul de selectie.
Testul grila/lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor se desfasoara pe durata a cel mult 3 ore.
Testul grila/subiectele pentru lucrarea scrisa se elaboreaza de catre comisia de concurs, pe baza bibliografiei pentru

concurs, in ziua probei.

Relatii suplimentare, bibliografia si alte mentiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispozitie la
sediul unitatii, Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, din Sat Leamna de Sus, Comuna Bucovãþ, str. Principalã nr. 1, tel:
0251-360054, sau pe site: www.spital.leamna.ro

MANAGER,
DR. MARIUS MATEI

Vând casã în Craiova,
Mesteacãnului, Aleea
Corneliu Coposu nr.2,
teren 82 mp. 25.000
Euro. Telefon: 0734/
155.815.

D+P-6 camere, 2 bãi, 2
holuri, pivniþã, utilitãþi,
teren 1300 mp, vie,
pomi, str. Bucovãþ. Ac-
cept credit prima casã.
Telefon: 0769/360.741.

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.

Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi - la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

Vând 10 ha pãdure –
100-110 ani, comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Tele-
fon: 0722/943.220.
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, des-
chidere 30 m la asfalt,
utilitãþi, cadastru. Preþ
negociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

CUMPÃRÃRI CASE
Cumpãr 2 camere ºi
baie la casã în Craio-
va plata pe loc. Tele-
fon: 0758/ 270.906;
0761/ 355.107.

AUTO
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþinu-
tã, toate consumabi-
lele schimbate re-
cent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/
632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.

Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.

Vând ieftin dormitor
(pat dublu) douã cana-
pele, birou ºi altele.
Urgent. Telefon: 0741/
072.812.

Vând cutie metalicã
pentru armã de vânã-
toare. Telefon: 0721/
995.405.

Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600,  alterna-
tor 12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã diver-
sã Telefon: 0251/
427.583.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 17 iulie 2017

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând fr igider ZIL
puþin folosit, maºinã
de spãlat Alba Lux
cu încãlzire apã,
maºinã de cusut
I leana. Telefon:
0351/464.563.

Vând TV Color Orion
ieftin ºi urgent. Tele-
fon: 0758/454.216.

Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.

Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.

Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric nou
- 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.

Vând þuicã, podea Da-
cia 1310, maºinã de
cusut PAFF. Telefon:
0747/674.714.

Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.

Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epi-
lator HOMEDICS
ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pom-
pã Kama de udat
grãdina, 4 bare cor-
nier de 70cm lungi
de 2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumu-
latori 200 lei DVD porta-
bil, adaptor auto 200
lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând bicicletã copii 2-
6 ani, expresor cafea
– 80 lei,cadru bicicle-
tã 30 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.

Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 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 presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã insta-
lator, apometru apã
normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.

Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând maºinã de cu-
sut, 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, co-
vor persan 200/800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

DIVERSE

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Craiova ºi Iaºiul au deschis edi-
þia centenarã a campionatului ro-
mânesc, în ziua în care  Oltenia a
fost anesteziatã de vestea cã o va
primi pe celebra AC Milan. Rãmas
fãrã Pandurii ºi cu perspectiva pier-
derii Universitãþii, când aceasta îºi
va inaugura în sfârºit moderna are-
nã, Mehedinþiul, judeþul fãrã fotbal
în ligile naþionale, ºi-a deschis sta-
dionul în care s-au investit milioa-

ne de euro, dar care nu are aviz
ISU pentru a se umple la venirea
rosso-nerri-lor. 3.000 de suporteri
au fost în tribune, dar parcã mai
mult de a discuta de evenimentul
de la finalul lunii, decât pentru a-i
încuraja pe ai lor. Aflat la debutul
oficial, dar venind dupã niºte me-
ciuri amicale deloc convingãtoare,
Devis Mangia n-a riscat în formu-
la de început ºi titularii sãi evoluau
la Universitatea ºi când pe vremea
când tricourile nu arãtau ca niºte
costume populare.

De partea cealaltã, Stoican i-a
moºtenit doar pe cei doi stoperi ºi
pe cãpitanul Cristea de la duetul
Prunea-Neagoe. Aceºtia au fost pre-
zenþi ºi ei la Severin, dar în tabãra
gazdelor, lângã „Grande” Gicã Cra-
ioveanu, alãturi de care reuºeau
eventul în Bãnie, în urmã cu 26 de
ani. În Severinul natal, Stoican a
fost aproape sã reuºeascã minunea
salvãrii „pandurilor” cu un lot
schimbat complet în iarnã, dar „vara
nu-i ca iarna” ºi combinaþia portu-
ghezo-basarabeanã a Iaºiului a fost
prada idealã pentru un start cu drep-
tul al Craiovei. Nici la port n-a se-
mãnat trupa din Copou cu cea care

ªtiinþa profitã de culoar ºi demareazã bineªtiinþa profitã de culoar ºi demareazã bineªtiinþa profitã de culoar ºi demareazã bineªtiinþa profitã de culoar ºi demareazã bineªtiinþa profitã de culoar ºi demareazã bine
Alb-albaºtrii ºi-au impus jocul în faþa unei echipe

lipsitã de omogenitate, victima idealã pentru
debutul de campionat

Au marcat: Bãluþã 42, Gustavo 50.
Severin, stadion: „Municipal”, spectatori: 3.000.
Universitatea Craiova: Calancea 6 – Dimitrov 6, Kelic 7, Barthe 6,

Briceag 6 – Screciu 6 (Burlacu 90), Zlatinski 7 – Gustavo 6 (Bãrbuþ 79),
Bãluþã 8,  Bancu 6 – Ivan 7 (M. Roman 69) 6. Antrenor: Devis Mangia.

CSMP Iaºi: Koselev 5 – Tiago Miguel 4, Mihalache 5, Frãsinescu 4,
Bosoi 4 – Cioinac 5 – Danale 5 (Chelaru 72) 5, Platini 6 (Sin 72) 5, Pedro
Mendes 5 (A. Moldovan 82), Spãtaru 6 – Andrei Cristea 5. Antrenor:
Flavius Stoican.

Arbitru: Ovidiu Haþegan (Arad) 7.

Universitatea Craiova – CSMP Iaºi 2-0

Liga I, prima etapã

„U” Craiova – CSMP Iaºi 2-0
Au marcat: Bãluþã 42, Gustavo 50.

Chiajna – ACS Poli 0-1
A marcat: Bârnoi 50.

Juventus – Dinamo 0-3
Au marcat: Rivaldinho 32, Nascimento 66, Nedelcearu 90.

Meciurile Astra – Sepsi ºi FCSB – FC Voluntari
s-au jucat asearã.

Viitorul – Gaz Metan, astãzi, ora 18.30
FC Botoºani – CFR Cluj, astãzi, ora 21

câºtiga play-out-ul, echipamentul
verde creând impresia cã pe teren
se aflã Concordia Chiajna. În prima
jumãtate de orã, oltenii n-au prea
vizitat careul advers, confirmând
forma slabã din amicale. A avut no-
roc însã cã a întâlnit un adversar
mai mult decât accesibil. ªi un Ha-
þegan cu atitudine diferitã faþã de
ultima vizitã la Severin, la sfertul de
finalã cu Dinamo.

Nervozitate excesivã,
atmosferã tensionatã

în rândul alb-albaºtrilor
Craiova are calitate, dar nu pare

unitã. Pe cât de bine se pot sincro-
niza, cei doi cãpitani ai ol-
tenilor, Ivan ºi Bãluþã, nu
se suportã reciproc ºi îºi
oferã pase doar în când
nu mai au alternativã.
Deºi atunci când o fac, e
mare pericol pentru ad-
versari. Chiar dacã nu s-
ar zice cã-n Bãnie sunt
motive de harþã, atmo-
sfera pare încordatã.
Când Bãluþã ºi Bancu s-
au ciocnit la o minge la
centrul terenului, aproa-
pe cã au sãrit scântei.
Pânã ºi bucuria la goluri
nu este împãrtãºitã, ci
asumatã mai mult indivi-
dual. Când a fost înlocuit
cu Roman, Ivan a reac-
þionat ca ºi cum i s-ar fi
înjumãtãþit salariul, Man-
gia având noroc cã nu se
afla pe direcþia atacantu-
lui, neobiºnuit cu schim-

bãri premature. Doar
Zlatinski pare cã în-
cearcã sã împace pe
toatã lumea. ªi contra
Iaºiului a încercat sã
dezamorseze conflicte-
le mocnite, inclusiv
printr-o execuþie mãias-
trã din loviturã liberã,
care s-a izbit însã de
transversalã. Pânã la
urmã, Craiova a intrat
mai liniºtitã la cabine.
Rebelii Bãluþã ºi Ivan
au inversat rolurile ini-
þiale, iar decarul s-a
strecurat la finalizare
pentru a-ºi plasa ideal
lovitura de cap, exersa-
tã ºi mai devreme în
careul advers. Univer-
sitatea a rezolvat debu-
tul în noul campionat de la înce-
putul pãrþii secunde. Mingea a cir-
culat tot pe filiera Ivan-Bãluþã, fi-
nalizarea fiind revendicatã de Gus-
tavo, cu un ºut în colþul scurt. Un
gol „în numele tatãlui”, brazilianul
dedicându-l pãrintelui sãu dispãrut
recent.

La 2-0, ºi celãlalt
portar din Republica
Moldova, Calancea, a
tresãrit în câteva rân-
duri, deranjat de raidu-
rile lui Platini ºi Spãta-
ru, cei doi jucãtori care
au atras atenþia la debu-
tul pentru Iaºi. Oaspe-
þii n-au contat însã cu
adevãrat, iar ªtiinþa a re-
venit cu 4 mari ocazii
de a face scor. Bãluþã a
tras la poartã stârnind
reproºurile lui Ivan,
care tânjea dupã un as-
sist, dar puþin mai târ-
ziu, când pasã idealã a
venit, cãpitanul Craio-
vei ºi-a bãtut joc de ea,
complicând aiurea o fi-
nalizare simplã. Bãluþã
a mai confirmat cu o

barã cã a fost jucãtorul meciului,
unul în care micuþul decar s-a com-
portat ca un vârf masiv de careu,
dupã execuþiile bifate. Bancu s-a fâs-
tãcit ºi el în faþa unei ºanse imense
de a înscrie. Roman ºi Bãrbuþ au

debutat ºi ei în alb-albastru, fãrã a
avea realizãri, iar Mateiu a rãmas pe
bancã, semn cã Universitatea, faþã
de perioada cu Mulþescu, are ºi
„bancã”, nu numai titulari.

Bancu: „Acasã nu ne temem
de nimeni”

Dupã meci, Devis Mangia a avut
un discurs obiºnuit dupã victorie,
dar s-a referit ºi la disputa cu AC
Milan: „Am fãcut o partidã bunã,
am marcat 2 goluri, am avut 2 bare
ºi alte ocazii. Primul meci este în-
totdeauna dificil, aºa cã în primele
20 de minute am suferit puþin. Tre-
buie sã avem rãbdare cu astfel de
echipe care se închid în propria
jumãtate. Noile achiziþii nu au ju-
cat pentru cã mai au nevoie de timp
pentru a se adapta, unii au avut

chiar probleme medicale. Cu Mi-
lan va fi cu siguranþã un meci ex-
trem de dificil, au cumpãrat jucã-
tori de clasã, dar noi trebuie sã aº-
teptãm momentele care pot fi spe-
culate, trebuie sã fim pregãtiþi”.

Noul decar al ªtiinþei, Alex Bluc,
a spus: „Mã bucur cã am reuºit sã
înscriem ºi cã numãrul 10 mi-a pur-
tat noroc. Este prea devreme sã ne
gândim la titlu. Eu îmi doresc sã ne
batem la titlu, sper sã avem toþi aceea
gândire. Sper ca în acest an sã
muncim mai mult ºi vom avea cu
toþii de câºtigat. Avem fanii alãturi,
era senzaþional dacã puteam juca
meciul cu Milan pe noul stadion, dar
sperãm ca ºi la Severin sã avem
parte de o atmosferã frumoasã”.

Nicuºor Bancu, jucãtorul care
a prevestit întâlnirea cu Milan, a

declarat: „Ne bucurãm cã
ne-a ieºit jocul, am domi-
nat din primul minut pânã
la final, am ºi ratat mult,
dar pânã la urmã am ºi
marcat suficient pentru a
câºtiga. ªtiam cã aveam
o partidã grea, Iaºiul, chiar
dacã a pierdut mulþi jucã-
tori, a adus alþii de calita-
te, însã acasã nu ne te-
mem de nimeni, nu le-am
dat nicio ºansã. Am spus
de la început cã vreau sã
întâlnim AC Milan ºi este
o onoare pentru noi sã ju-
cãm cu o astfel de echi-
pã. Bonucci ºi restul sunt
jucãtori de valoare ºi nu
ai oricând ocazia de a-i
întâlni. Nu ne-am gândit
deloc la meciul cu Milan,
ci la cel cu Iaºi, iar acum
ne gândim doar la jocul cu
Chiajna”.
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