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- Ce e D.N.A.-ul, Popescule?

- Spaima politicienilor!
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Sãptãmâna trecutã, a avut loc
prima reuniune a noii platforme
multipartite la nivel înalt a Comi-
siei privind acþiunile ulterioare de
dezvoltare durabilã ale Organiza-
þiei Naþiunilor Unite (ONU). Repre-
zentanþi ai mediului academic, or-
ganizaþiilor neguvernamentale
(ONG), mediului de afaceri, socie-
tãþii civile, Comitetului Economic
ºi Social European ºi Comitetului
Regiunilor s-au reunit în scopul de
a sprijini ºi consilia Comisia cu pri-
vire la punerea în aplicare a obiec-
tivelor de dezvoltare durabilã
(ODD) la nivelul UE.
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Aºadar, dupã circa 6 luni,
Mihai Tudose ºi-a încheiat
mandatul de premier al Româ-
niei. Prematur, este adevãrat,
într-un context neclar, cu des-
tule consecinþe nefaste, unele
nu greu de comensurat, din
moment ce moneda europea-
nã a atins, ieri, un prag isto-
ric la casele valutare. Liderul
social-democraþilor,  Liviu
Dragnea – perdant ºi el, de
credibilitate, în toatã povestea
– ne-a consolat în conferinþa
de presã de luni seara, de la
sediul PSD, asigurându-ne cã
nu va mai face, în proxima
ºedinþã CExN al PSD, nicio
propunere de premier…
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Preºedintele Klaus Iohannis a de-
clarat ieri cã va chema începând de
astãzi partidele la consultãri, pentru
ca situaþia politicã generatã de demi-
sia Guvernului Tudose sã nu ducã la
efecte economice negative, anunþând
cã Mihai Fifor a fost desemnat pre-
mier interimar. “Dupã demisia pre-
mierului Tudose, l-am desemnat pe
ministrul Fifor ca interimar la con-
ducerea Guvernului, iar pentru a
avea o procedurã cât se poate de ra-
pidã, am decis sã convoc consultãri
cu partidele parlamentare pentru
mâine. Voi trimite chiar acum invi-
taþiile de participare la consultãri”,
a anunþat preºedintele Klaus Iohan-
nis. ªeful statului a mai declarat cã
trebuie luate urgent mãsuri pentru ca
instabilitatea politicã sã nu aibã efec-
te negative în economie. “Aceastã si-
tuaþie în care s-a ajuns mã nemulþu-
meºte profund ºi este o situaþie care
mã îngrijoreazã. Iatã cã la un an de
la alegeri avem deja douã guverne
PSD eºuate. Acum, evident, este ne-
voie de un guvern pentru a scurta cât
se poate de mult situaþia de incerti-
tudine. Vreau sã avem o procedurã
rapidã care va duce la stabilirea unui
nou guvern.. “, a mai spus Iohannis.
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Kelemen Hunor:
Mandatul UDMR
la consultãri, sã
se termine criza

Preºedintele UDMR,
Kelemen Hunor, spune cã
mandatul Uniunii la consul-
tãrile de astãzi de la Cotro-
ceni va fi cã este nevoie cât
mai repede de un guvern
pentru a se termina criza. În
ce o priveºte pe Viorica
Dãncilã, Kelemen spune cã
nu o cunoaºte. “Eu nu o
cunosc pe Viorica Dãncilã,
nu am nicio informaþie
despre ea, în afarã de decla-
raþia ei prin care îi atrãgea
atenþia lui Tudose cã nu face
bine ce face (privind steagul
secuiesc – n.r.). Vom aºtepta
sã vedem ce propune, cu ce
ministere ºi miniºtri vrea sã
meargã mai departe ºi dacã
va solicita o discuþie cu noi îi
stãm la dispoziþie. Pânã nu
aflãm mai multe informaþii
mi-e greu sã spun cã e bine
sau mai puþin bine pentru cã
nu o cunosc, nu a fost în
Parlamentul României, nu
ne-am intersectat, nu am
nicio experienþã politicã
legatã de activitatea sa”, a
spus Kelemen. Potrivit
acestuia, mandatul UDMR la
consultãrile de miercuri de la
Cotroceni va fi cã trebuie cât
mai repede un Guvern pentru
a se termina cât mai curând
criza politicã. ”Nu e nevoie ºi
nu este bine sã tragem de
timp, cei care au majoritate
au posibilitatea de a forma
Guvernul, dacã reuºesc, mã
refer la PSD-ALDE, dar
sigur, orice altã opþiune,
dacã considerã preºedintele
Iohannis poate fi discutatã,
pentru cã depinde de ºeful
statului dacã acceptã sau nu
propunerea PSD…”, conchis
liderul UDMR.
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“Fiecare actual ministru va fi
analizat cu toatã seriozitatea.
Dacã îi propunem (n.r: Vioricãi
Dãncilã) ca un ministru sã rãmâ-
nã, va fi cu argumente serioase,
dacã nu, va fi tot pe baza unei
evaluãri serioase”, a declarat marþi
Liviu Dragnea, dupã ºedinþa CEx
PSD în care s-a decis ca Viorica
Dãncilã sã fie propunerea PSD

”Obiectivul nostru este ca
PSD sã nu mai fie la guverna-
re. Am hotãrât sã nu participãm
la nicio formulã de guvernare
cu PSD. Am hotãrât sã votãm
împotriva oricãrui guvern care
conþine în structura guverna-
mentalã  PSD.  Am decis  ca
mandatul delegaþie sã fie soli-
citarea de alegeri anticipate, în
mãsura în care este posibil con-
stituþional”, a declarat preºe-
dintele PNL, Ludovic Orban.

Ludovic Orban a precizat cã,
dacã nu va fi posibilã convoca-
rea alegerilor anticipate, PNL nu
va refuza sã îºi rãspunderea de
a forma o majoritate parlamen-
tarã care sã sprijine un guvern
”fãrã PSD.

”PNL este pregãtit sã îºi asu-
me rãspunderea guvernãrii prin
câºtigarea alegerilor anticipa-
te. Am hotãrât cã în cazul în
care nu se va lua o decizie fa-
vorabilã demarãrii proceduri-
lor de convocare a alegerilor
anticipate ca PNL sã nu refuze
în cazul în care i se solicitã rãs-
punderea de a forma o majori-
tate parlamentarã care sã spri-
jine un guvern, evident, fãrã
PSD”, a spus Orban. Liderul
PNL a afirmat cã liberalii îºi
reactualizeazã programul de gu-
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Preºedintele PSD Liviu Dragnea a anunþat cã sperã
ca propunerea PSD sã se materializeze la Cotroceni,

susþinând cã nu s-a discutat despre o structurã a Guver-
nului, dar miniºtrii vor fi stabiliþi de forurile statutare

din partid, premierul propus având drept de veto.

pentru funcþia de premier.
Liderul PSD a mai spus cã mi-

niºtrii vor fi stabiliþi în forurile par-
tidului, nu va veni premierul cu
echipa sa. “Componenþa guvernu-
lui se discutã în structurile statu-
tare, orice premier are drept de
veto. Nu poþi sã vii în faþa parti-
dului sã spui asta e echipa mea”,
a mai spus Dragnea.

Dragnea s-a rãzgândit ºi va
merge la Cotroceni pentru
consultãrile privind premierul

Liderul PSD Liviu Dragnea a
anunþat, marþi, cã s-a rãzgândit ºi
cã merge, totuºi, miercuri la Co-
troceni pentru a participa la con-
sultãrile cu preºedintele Klaus Io-
hannis privind propunerile de pre-
mier. „Da, am spus cã nu voi mai
merge niciodatã la Cotroceni în
actualul mandat, dar când am
spus-o nu m-am gândit cã o sã mai
fie nevoie sã mergem la o nouã
rundã de consultãri”, a precizat
Dragnea, marþi, dupã ce CExN a
decis sã o susþinã pe europarlamen-
tarul PSD Viorica Dãncilã ca pro-
punere de premier din partea for-
maþiunii. „Deci eu o sã merg. O sã
meargã cu mine domnul Marian
Neacºu ºi o sã discutãm cine este
al treilea coleg care merge cu noi.
O sã mergem trei, noi ºi doi colegi
de la ALDE”, a spus Dragnea.

Liderul PSD a spus în octom-

brie 2017 cã nu va mai merge la
Cotroceni cât va fi Klaus Iohannis
preºedinte, pentru cã, în opinia sa,
ºeful statului este implicat politic.
„Nu vreau sã mai merg la Cotro-
ceni decât dupã alegerile preziden-
þiale ºi ãsta nu este un moft. Nu
mai cred în neimplicarea politicã
a preºedintelui Iohannis. Îl rog sã
nu se mai refere la PSD niciodatã,
pentru cã nu e treaba dumnealui.
Dacã vrea vreodatã sã vorbeascã
despre PSD, se poate face mem-
bru de partid ºi sã-ºi dea cu pãre-
rea despre PSD”, a spus Dragnea
la acel moment, care a survenit
crizei din PSD generate de solici-
tarea premierului Mihai Tudose ca
miniºtrii Rovana Plumb sã Sevill
Shhaideh sã plece din Guvern din
cauza problemelor în Justiþie.

CExN PSD a votat, ieri, în una-
nimitate, ca Viorica Dãncilã sã fie
propunerea PSD pentru premier,
dupã ce premierul Mihai Tudose a
demisionat ca urmare a retragerii
sprijinului politic.

Opoziþia cere alegeri anticipate sau trimiterea PSD în opoziþie
Preºedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marþi,
cã liberalii vor cere, în cadrul consultãrilor de la

Cotroceni, convocarea alegerilor anticipate, afirmând
cã, dacã i se va cere, PNL nu va refuza sã îºi asume
rãspunderea de a forma o majoritate parlamentarã

care sã sprijine un guvern ”fãrã PSD”.

vernare ºi îl pot pune pe masã
în câteva zile.

“Dãncilã, o marionetã mai
docilã a tribului de Teleorman”

Preºedintele PNL a mai decla-
rant cã europarlamentarul Viorica
Dãncilã – propunerea social-de-
mocraþilor pentru funcþia de pre-
mier, va fi ”o marionetã docilã” a
tribului de Teleorman, afirmând cã
nu deþine nici avergura politicã ºi
nici experienþa necesarã pentru a
conduce Guvernul. ”Chiar am
pus pariu cã va fi din Teleorman,
fie Carmen Dan, fie Viorica Dãn-
cilã. Viorica Dãncilã are rãdãcini
puternice în judeþul Teleorman.
(...) Asta ºtim apropo de demo-
craþia din PSD. Singura mea în-
trebare era dacã va fi Carmen
Dan – eroina debarcãrii premie-
rului Tudose, sau doamna Dãnci-
lã. Nu are niciun argument care
sã susþinã formularea acestei pro-
puneri. Nici experienþã, nici bac-
kground profesional, nici anver-
gurã politicã, nici notorietate. Va
fi din nou un premier care nu va
fi altceva decât o marionetã mai
mult sau mai puþin docilã. De data
asta, se pare, (o marionetã-n.r)
mai docilã a tribului de Teleor-
man”, a declarat preºedintele
PNL, Ludovic Orban.

Barna: USR va susþine orice
variantã pentru ca PSD
sã ajungã în Opoziþie

Liderul USR, Dan Barna, a de-
clarat, marþi, cã Uniunea va sus-
þine orice variantã pe care o va
propune preºedintele Klaus Io-
hannis, în urma cãreia PSD sã
ajungã în Opoziþie, adãugând cã
Biroul politic al partidului se va
întâlni pentru a decide o propu-
nere cu care sã meargã la con-
sultãri. „Noi, în cadrul Biroului
Naþional vom stabili mandatul
nostru care va fi un mandat în
care îl vom asigura pe preºedin-
tele Klaus Iohannis cã USR va
susþine orice variantã prin care

PSD ajunge în Opoziþie. Vom
avea astãzi la ora 14:30 o ºedin-
þã a Biroului politic al USR pen-
tru a defini foarte clar mandatul
cu care vom merge mâine la con-
sultãri. Din pãcate, România a
ajuns din nou în criza pe care de
un an de zile o trãim de altfel ºi
ceea ce vedem fãrã echivoc este
cã orice premier va nominaliza
PSD cu excepþia lui Liviu Drag-
nea care, legal, nu poate sã fie
premier, nu face decât sã deschi-
dã piaþa pariurilor cât va rezis-
ta. Deci, practic, indiferent cine
va fi nominalizat nu va fi decât
o viitoare crizã care din momen-
tul nominalizãrii se va activa”,
a spus Barna, la Parlament.
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Aºadar, dupã circa 6 luni, Mihai Tudose
ºi-a încheiat mandatul de premier al Ro-
mâniei. Prematur, este adevãrat, într-un
context neclar, cu destule consecinþe ne-
faste, unele nu greu de comensurat, din
moment ce moneda europeanã a atins, ieri,
un prag istoric la casele valutare. Liderul
social-democraþilor, Liviu Dragnea – per-
dant ºi el, de credibilitate, în toatã povestea
– ne-a consolat în conferinþa de presã de
luni seara, de la sediul PSD, asigurându-ne
cã nu va mai face, în proxima ºedinþã CExN
al PSD, nicio propunere de premier, lãsând
aceastã sarcinã „partidului”, fiindcã „a avut
mânã proastã de douã ori”. Poate de... trei
ori, dar propunerea iniþialã, cu Sevil Shaid-
deh, nu se mai pune, respinsã fiind „în dis-
cuþiile preliminare” cu preºedintele Klaus
Iohannis. Exprimându-se metaforic, Liviu
Dragnea - nu mai este un lider maxim -, îºi
invoca „mâna proastã”, când trebuie sã-ºi
invoce altã parte a corpului, cu care uneori

se gândeºte. Admitem, pe de altã parte, cã
nicio desemnare, ca investiþie de încrede-
re, nu e sigurã ºi democraþia – în devierile
ei patologice – constituie terenul privilegiat
al kitsch-ului. Când oricine are acces la
orice ierarhie valoricã, iar valorile însele
sunt definite exclusiv dupã criteriul acce-
sibilitãþii lor, se pot întâmpla ºi „accidente”
de parcurs. Ceea ce nu ia în calcul liderul
social-democraþilor este faptul cã va rãmâ-
ne în cartea de istorie, ca ºeful unui partid
– câºtigãtorul detaºat al alegerilor parlamen-
tare – care ºi-a basculat doi premieri, de-
semnaþi de el însuºi, într-o rãfuialã de ne-
înþeles pentru putere. La rândul sãu, Mihai
Tudose, „marele jucãtor de ºah”, aureolat
ºi de originea sa de brãilean, unde ºi-a în-
suºit ºcoala vieþii, a ieºit stupid în decor,
probând o lipsã de tact de care nu putea fi
bãnuit, dar ºi absenþa oricãrei supleþe în
gândire. Un capitol încheiat. În numai un
an, PSD a demis doi premieri, cum spu-

neam, ambii ofertele sale la funcþia respec-
tivã, ceea ce e cam mult. Spunea într-o
împrejurare, de acum uitatã, fãrã cursivi-
tate ºi neologisme, un fost premier, deloc
simpatic: „Existã lucruri cu care nu se glu-
meºte în România”. Dar s-a uitat. Fiindcã
nu poþi sã amesteci la nesfârºit, când gro-
solan, când finuþ, borcanele naþionale. Pen-
tru cã nu are „mânã bunã”, cum a decre-
tat, Liviu Dragnea a lãsat totul pe mâna
CExN al PSD, întrunit la sediul din Kise-
leff, deºi Codrin ªtefãnescu ne avertiza
duios, cã „ºi-a bãgat dracul coada”, fãrã
ca vreun sobor de preoþi – deocmadatã –
sã vinã sã alunge duhul rãu. Ieri, într-o alo-
cuþiune de la Palatul Cotroceni, preºedin-
tele Kalus Iohannis l-a desemnat premier
interimar pe Mihai Fifor, actualmente mi-
nistru al Apãrãrii, precizând: „Nesiguranþa
politicã nu trebuie sã degenereze în insta-
bilitate politicã ºi vreau sã previn posibile
urmãri economice negative ale acestei cri-

ze generate în interiorul PSD”. Dorind o
procedurã rapidã, la instalarea unui nou exe-
cutiv, preºedintele þãrii a anunþat consultãri
imediate cu partidele politice. Care încep
chiar astãzi la Cotroceni. CExN al PSD,
întrunit tot ieri, s-a oprit asupra europar-
lamentarului (douã mandate) Viorica Dãncilã
– 55 ani – ca propunere pentru funcþia de
premier. Vot unanim. ªi Mihai Fifor, în graþii-
le partenerului nostru strategic euro-atlantic,
ºi Ecaterina Andronescu, s-a spus, au refu-
zat intrarea în competiþie. Faptul cã Viorica
Dãncilã, inginer petrolist de profesie, provi-
ne din judeþul Teleorman – Roºiorii de Vede –
ex-consilier judeþean, nu înseamnã automat
cã a fost „propunerea” lui Liviu Dragnea, mai
ales cã a aparþinut lui Nicolae Bãdãlãu. Are
vizibilitate politicã, la Bruxelles, bunã cuviin-
þã ºi simþ al onoarei, ºi dacã va fi acceptatã
de preºedintele Klaus Iohannis, va deveni pri-
ma femeie, care accede în funcþia de prim-
ministru, în România.

Conform Ordinului nr. 4.433/
29.08.2014, privind filiera vocaþiona-
lã a învãþãmântului, directorii unitã-
þilor de învãþãmânt preuniversitar,
care organizeazã examen de certifi-
care, elaboreazã lista specializãrilor
pentru care se susþine examen, situa-
þia fiind transmisã  pânã la data de 1
martie a anului ºcolar în care se sus-
þine examenul. Pânã pe 15 aprilie
2018, trebuie înaintatã, cãtre Comi-
sia Judeþeanã de Evaluare a Compe-
tenþelor (CJEC),  propunerea Consi-
liului de Administraþie a ºcolii, cu
avizul inspectorului de specialitate, iar
unitatea de învãþãmânt unde va fi un
centru de examen va avea obligaþia
de a pãstra dosarul comisiei de exa-
minare timp de trei ani. În cazul exa-
menului de certificare pentru învãþã-
mântul teologic, decizia de constitui-

Metodologie pentru elevii
din filiera vocaþionalã

Ministerul  Educaþ ie i  Naþionale  a
aprobat Metodologia de organizare ºi
desfãºurare a examenului de certifica-
re a calificãrii absolvenþilor învãþãmân-
tului liceal – filiera vocaþionalã, mate-

Cea de-a IX-a ediþie a Festivalului Naþional „Gala
cântecelor de iarnã”, care s-a desfãºurat, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, la Craiova, organizator fiind Club
ARTI, ºi-a desemnat laureaþii. Marele trofeu a fost
câºtigat de Maria Platzner , din Tîrgu-Jiu.  La
secþiunea „Colinde”, premiul a mers la Daria Anghel,
iar la „Cântece de iarnã” a ieºit pe primul loc Ariana
Rodocan, ambele din Tg. Jiu. Alexandra Popescu
(din Rm. Vîlcea) a obþinut cununa de lauri la „Muzi-
cã pop”, în timp ce „Young Decay” din Craiova a
ocupat prima treaptã a podiumului la „Grup vocal”.
În Ploieºti au plecat douã distincþii: la „Picturã”
(Bianca Mãciucã) ºi la „Graficã” (Mara Radu). „A
fost o competiþie de succes , copiii arãtându-ºi
talentele, ºi sã nu uitãm cã, de aici, din aceste
concursuri , unii dintre ei au fãcut carierã”, a preci-
zat  Dana Neagoie, director al Festivalului.

CRISTI PÃTRU

maticã – informaticã intensiv informa-
ticã, bilingv limbi strãine/profil peda-
gogic. Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a transmis, în teritoriu, toate da-
tele specifice din legislaþie.

re se emite dupã obþinerea avizului
din partea cultului respectiv. Lista
provizorie cu elevii înscriºi pentru
susþinerea examenului de certificare,
autentificatã prin semnãtura directo-
rului ºi a ºtampilei instituþiei se depu-
ne la secretariatul unitãþii stabilite de
cãtre CJEC drept centru de examen.
Sunt numai câteva dintre precizãri.

Reglementãri pentru
competenþele

lingvistice
În ceea ce priveºte obþinerea ates-

tatului de competenþã lingvisticã, pen-
tru absolvenþii claselor cu  studiu in-
tensiv ºi bilingv al unei limbi strãine
ºi pentru cei care urmeazã învãþã-
mântul în limbile minoritãþilor, pre-
cum ºi a atestatului pentru predarea

unei limbi strãine în clasele I – IV de
cãtre absolvenþiiclaselor cu profil pe-
dagogic, specializarea „învãþãtori -
educatoare” , este în vigoare Ordinul
nr. 4853/31.08.2009. Astfel, pânã la
15 ianuarie 2018, trebuia stabilite
subiectele pentru clasele cu studiul
intensiv ºi bilingv al limbilor strãine
ºi pentru cele ale minoritãþilor. , iar
pânã pe 15 aprilie este obligatoriu sã
fie transmise propunerile CA ale ºco-
lilor, de constituire a comisiilor de
examinare. Stabilirea testelor la lim-
ba strãinã pentru clasele cu profil pe-
dagogic, specializarea „învãþãtori -
educatoare”, se face la nivelul fiecã-
rei instituþii ºcolare, conform progra-
mei aflate în vigoare, în perioada 1 –
10 mai.

ªi informaticienii
au reguli

Pe 27 august 2009, prin Ordinul nr.
4843, de care se þine seama ºi acum,
s-a aprobat Metodologia de organiza-
re ºi desfãºurare a examenului de ates-
tare a competenþelor profesionale a ab-
solvenþilor claselor de matematicã –
informaticã ºi matematicã – informa-
ticã, intensiv informaticã. Stabilirea
subiectelor pentru proba practicã au
fost avizate lla nivelul judeþului , fiind
transmise în teritoriu pânã pe 15 ia-
nuarie. Propunerile CA ale unitãþilor de
învãþãmânt , de constituire a comisii-
lor de examinare de la nivelul acesto-
ra, au termen limitã 15 aprilie, exame-
nul fiind în intervalul 1 – 30 mai. Nu
este lipsitã de importanþã nici preciza-
rea: „Directorii unitãþilor de învãþã-
mânt care au absolvenþi ai învãþãmân-
tului liceal, filiera vocaþionalã, iau
mãsuri pentru informarea candidaþi-
lor ºi a pãrinþilor acestora asupra pre-
vederilor metodologiei”.

CRISTI PÃTRU

„Gala Cântecelor
de iarnã” ºi-a desemnat

câºtigãtorii

„Gala Cântecelor
de iarnã” ºi-a desemnat

câºtigãtorii

„Gala Cântecelor
de iarnã” ºi-a desemnat

câºtigãtorii

„Gala Cântecelor
de iarnã” ºi-a desemnat

câºtigãtorii

„Gala Cântecelor
de iarnã” ºi-a desemnat

câºtigãtorii

„Gala Cântecelor
de iarnã” ºi-a desemnat

câºtigãtorii

„Gala Cântecelor
de iarnã” ºi-a desemnat

câºtigãtorii

„Gala Cântecelor
de iarnã” ºi-a desemnat

câºtigãtorii

„Gala Cântecelor
de iarnã” ºi-a desemnat

câºtigãtorii



4 / cuvântul libertãþii miercuri, 17 ianuarie 2018evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au menþinut, luni, 15 ianuarie a.c.,
mãsura arestãrii preventive a celor
trei bãrbaþi prinºi în luna octom-
brie în timp ce dãdeau „atacul” la
un bancomat de pe Calea Bucu-
reºti: „Menþine mãsura arestãrii
preventive a inculpaþilor Stãnescu
Aurel, Codreanu Florin Daniel ºi
Þala Mihai Moise, mãsurã dispu-
sã prin încheierea nr. 238 din
19.10.2017 a judecãtorului de
drepturi ºi libertãþi din cadrul Tri-
bunalului Dolj. Cu drept de con-
testaþie în termen de 48 de
ore de la comunicare. Pro-
nunþatã în camera de con-
siliu, azi, 15.01.2018”, se
aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, în pe-
rioada 2 – 16 octombrie
2017, poliþiºtii doljeni au
fost sesizaþi de reprezen-
tanþii mai multor unitãþi
bancare cu sucursale în
Craiova ºi Filiaºi, cu pri-
vire la faptul cã persoane
necunoscute, prin forþa-
rea fantei de eliberare nu-
merar, au încercat sã sus-
tragã sume de bani din
bancomate. Astfel, în
aceastã perioadã, 10
ATM-uri bancare au fost
forþate, în toate cazurile
oamenii legii întocmind
dosare de cercetare pena-

Adjuncþi noi la IPJ Dolj
Dupã luni bune în

care ambele posturi de
adjuncþi ai comandan-
tului Inspectoratului
de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj au fost va-
cante, dupã pensiona-
rea comisarului ºef Ni-
cuºor Badea, mai în-
tâi, apoi a comisarului
ºef Cristinel Ciocoiu,
echipa managerialã a
fost completatã. Mai
exact, potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, pe cele douã locuri
de adjuncþi ai comisarului ºef Constantin Nicolescu, coman-
dantul IPJ Dolj, au fost împuterniciþi, pentru o perioadã de
6 luni, comisarul de poliþie Dan Adrian ºi comisarul ºef Du-
mitrescu Laurenþiu Bãnuþ. Ambii poliþiºti sunt absolvenþi ai
Academiei de Poliþie Alexandru Ioan Cuza din Bucureºti, iar
în ultima perioadã au îndeplinit funcþiile de ºefi de Secþii,
primul la Secþia 2 Poliþie Craiova, iar cel de-al doilea la Sec-
þia 3 Poliþie Craiova. În aceste condiþii, la conducerea celor
douã secþii de poliþie urbane din Craiova au fost împuterni-
ciþi comisarul ºef de poliþie Paraschiv Dumitru la Secþia 2
Poliþie Craiova, respectiv comisar de poliþie Pîrvan Lauren-
þiu la Secþia 3 Poliþie Craiova. Totodatã, subcomisarul de
poliþie Nicolãescu Ion a fost împuternicit în funcþia de ad-
junct al ºefului Secþiei 3 Poliþie Craiova.

Craioveancã salvatã de
pompieri de la sinucidere

Reprezentanþii In-
spectoratului pentru
Situaþii  de Urgenþã
(ISU) Dolj au anunþat
cã, în noaptea de luni
spre  marþ i ,  la  ora
00.48, Detaºamentul
2 Pompieri Craiova a
intervenit pentru sal-
varea unei persoane
de sex feminin în vâr-
stã de aproximativ 60
ani, care spunea cã se
sinucide. Femeia era
singurã acasã ºi a ie-
ºit pe fereastrã, ame-
ninþând cã se aruncã
în gol, de la etajul 2 al
blocului  3 A, de pe
strada 22 Decembrie
1989. Cadrele ISU Dolj au ajuns la locuinþa acesteia, au
spart uºa ºi au comunicat cu ea, reuºind sã o tragã înapoi
în casã. Potrivit purtãtorului de cuvânt al ISU Dolj, Florin
Cocoºilã, intervenþia a decurs fãrã probleme persoana fi-
ind recuperatã. I s-a acordat prim ajutor calificat la fata
locului, ulterior fiind transportatã la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã din Craiova.

Pietonii indisciplinaþi,
în atenþia poliþiºtilor
de la Rutierã

Efectivele Serviciu-
lui Rutier Dolj – Biroul
Drumuri Naþionale ºi
Europene, împreunã
cu agenþi rutieri din
cadrul Biroului Rutier
Municipal ºi ai celor-
lalte formaþiuni rutie-
re din judeþ au execu-
tat,în cursul zilei de
luni ,  o  acþ iune pe
principalele drumurile naþionale ºi europene de pe raza ju-
deþului Dolj, în scopul prevenirii ºi combaterii încãlcãrii
regulilor de circulaþie de cãtre pietoni. În cadrul acestor
activitãþi, dupã cum au anunþat reprezentanþii IPJ Dolj, oa-
menii legii au aplicat 180 de sancþiuni contravenþionale,
dintre care 104 pentru traversãri neregulamentare ºi 76
pentru alte abateri. Valoare amenzilor a fost de 25.045 lei.
De asemenea, poliþiºtii au reþinut 5 permise de conducere
ºi au retras un certificat de înmatriculare.
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Magistraþii Tribunalului Dolj i-au menþinut, luni, în
spatele gratiilor pe cei trei bãrbaþi cu vârste cuprinse
între 21 ºi 60 de ani, unul din Brãila ºi ceilalþi doi din
municipiul Vulcan, judeþul Hunedoara, prinºi în flagrant,
în luna octombrie, anul trecut, în timp ce „dãdeau
atacul” la un bancomat de pe Calea Bucureºti din
Craiova. Cei trei montaserã un dispozitiv artizanal în
fanta bancomatului, pentru a sustrage bani, dupã ce îºi
încercaserã norocul, în acelaºi fel, câteva minute mai
devreme, la un alt bancomat din zonã. În urma cercetã-
rilor, poliþiºtii au stabilit cã cei trei sunt autorii altor 10
fapte similare. Inculpaþii au fost trimiºi în judecatã, în
stare de arest preventiv, dosarul fiind acum analizat în
camera preliminarã la Tribunalul Dolj.

lã sub aspectul sãvârºirii infracþi-
unii de tentativã la furt calificat. A
fost demaratã o anchetã pentru
identificarea autorilor, iar miercuri,
18 octombrie, în jurul orei 19.00,
poliþiºtii au reuºit sã prindã în fla-
grant trei bãrbaþi, pe Daniel Co-
dreanu, de 21 de ani, din munici-
piul Brãila, judeþul Brãila, Moise
Þala, de 27 de ani, ºi Aurel Stã-
nescu, 60 de ani, ambii din muni-
cipiul Vulcan, judeþul Hunedoara,
care montaserã un dispozitiv arti-
zanal la un bancomat de pe Calea

Bucureºti, în zona centralã a Cra-
iovei. Cei trei au fost încãtuºaþi la
faþa locului, apoi duºi la sediul IPJ
Dolj, audiaþi ºi reþinuþi pentru 24
de ore: „În urma activitãþilor spe-
cifice desfãºurate, poliþiºti din
cadrul Serviciului de Investigaþii
Criminale ºi Poliþiei Municipiu-
lui Craiova au prins în flagrant
trei bãrbaþi imediat dupã ce au
acþionat asupra unui bancomat
amplasat pe Calea Bucureºti, cu
un dispozitiv confecþionat artiza-
nal, introducându-l în fanta de eli-
berare numerar, cu scopul de a sus-
trage bani, ulterior încercând sã
acþioneze prin aceeaºi metodã,
asupra unui alt ATM, din apro-
piere, activitate infracþionalã în-
treruptã de intervenþia poliþiºtilor.
Din primele cercetãri s-a stabilit
cã cei trei sunt ºi autorii faptelor
sesizate anterior”, au declarat, la
momentul respectiv reprezentan-
þii IPJ Dolj. Procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj au
finalizat cercetãrile ºi i-au trimis
în judecatã pe cei trei bãrbaþi, în
stare de arest preventiv, pentru
furt calificat, dosarul fiind acum
analizat în camera preliminarã a
instanþei.
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Ideea de asociere în scop agri-
col a pornit chiar de la un nucleu
de producãtori de legume ºi fruc-
te din Cãlãraºi, dintre cei care se
laudã cu performanþe deosebite la
vremea recoltatului. Nemulþumiþi
cã atunci când trãgeau linie, la
sfârºitul sezonului agricol, profi-
tul nu era nici pe departe pe mãsu-
ra muncii lor, agricultorii ºi-au zis
cã este timpul sã lase la o parte
orgoliile ºi sã gãseascã o modali-
tate prin care sã-ºi protejeze mar-
fa. Adicã sã o vândã la un preþ
corect. ªi au început metodic, cer-
certând cum stau lucrurile în alte
zone ale þãrii, ba chiar în state cu
o agriculturã mai dezvoltatã, pre-
cum Franþa - fiind înfrãþiþi cu lo-
calitatea Chartres de Bretagne. Au
constatat cã ºi acolo, la francezi,
ca ºi la noi în þarã, cea mai sigurã
formã de valorificare a produselor
agricole este asocierea.

 De la vorbe s-a trecut la fapte
 Anul trecut a fost unul de în-

cercare, în care s-au stabilit, me-
todic, ºi primii paºi pe care trebuie
sã-i urmeze. Din acest an, însã,
Cooperativa „Horticola” funcþio-
neazã cu acte în regulã. Pe lângã
actul constitutiv, a fost întocmit ºi

Paginã realizatã de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE

Cunoscuþi pentru priceperea în culti-
varea pepenilor, a cartofilor timpurii sau
a verzei, agricultorii din Cãlãraºi au fã-
cut un pas mare ºi s-au asociat într-o co-
operativã agricolã, printre puþinele din
judeþul Dolj. Oamenii îºi propun sã-ºi
valorifice, în felul acesta, tonele de pro-

duse, proaspete ºi de o calitate excepþio-
nalã, dar care, din lipsa unei pieþe de des-
facere, le vând aproape pe nimic. Dacã
anul trecut a fost unul al tatonãrilor, de
aceastã datã forma de asociere funcþio-
neazã ºi cu acte în regulã. Iar planurile
de viitor sunã bine.

Statutul cooperativei agricole. Po-
trivit acestui act, „cooperativa des-
fãºoarã activitãþi comerciale, fiind
producãtoare de bunuri ºi servicii
în agriculturã, urmãrind în acest
scop asigurarea condiþiilor pentru
obþinerea de avantaje economice
de cãtre toþi membrii cooperatori”.
Cooperativa îºi propune sã asigu-
re membrilor sãi toate condiþiile
pentru aprovizionarea cu mijloace
necesare producþiei agricole ºi ob-
þinerea de bunuri agricole de origi-
ne vegetalã, animalã ºi piscicolã,
conform standardelor de piaþã.

Ce îºi propun sã facã membrii
cooperativei

Un alt punct în Statutul coope-
rative, la capitolul obiective, îl re-
prezintã crearea de condiþii pentru
procesarea produselor agricole ºi
obþinerea de produse alimentare
finite, la calitatea standardelor de
piaþã ºi de consum. Nu în ultimul
rând, „Horticola” Cãlãrãºi are ca
scop valorificarea producþiei rea-
lizate ºi, prin aceasta, dezvoltarea
economico-socialã a comunitãþii.
Ca activitate principalã, coopera-
tiva din Cãlãraºi ºi-a trecut culti-
varea plantelor „nepermanente”, în
limbaj specializat. Adicã este vor-

ba de cultivarea legumelor ºi a pe-
penilor, a rãdãcinoaselor ºi tuber-
culilor, culturi pe care, de altfel, le
ºi întâlneºti, primãvara, dar mai
ales vara, pe pãmânturile nisipoa-
se ale localitãþii din sudul Doljului.

Peste 50 de agricultori
s-au înscris pânã acum

Peste 50 de agricultori au ade-
rat deja la aceastã formã de aso-
ciere, care îºi are sediu chiar în
localitate, însã numãrul lor este
aºteptat sã creascã pe mãsurã ce
oamenii vor constata cã aceasta
este cea mai bunã soluþie pentru a
amortiza riscurile cu care se con-
fruntã orice producãtor agricol.
Chiar dacã sunt la început de drum,
agricultorii sunt foarte optimiºti ºi
ºi-au stabilit câteva planuri de vii-
tor, pe care vor neapãrat sã le ducã
la îndeplinire. S-a întocmit deja, la
nivelul Primãriei Cãlãraºi, un plan

al culturilor ºi suprafeþelor pe care
se mizeazã anul acesta. Cea mai
mare suprafaþã, de 1.350 de hec-
tare, va fi cultivatã cu porumb.
Grâul se va cultiva pe spaþii mai
mici decât porumbul, pe 800 de
hectare. Floarea-soarelui ocupã

100 de hectare, secara – 87 de
hectare, orzul – 50 de hectare ºi
triticale – 30 de hectare.

1.000 de hectare – cu pepeni
verzi, 300 de hectare –  cu cartof

Aºa cum era de aºteptat, pepenii
verzi se vor întinde ºi, în acest an,
pe o suprafaþã vastã. Bostanele vor
ocupa 1.000 de hectare din supra-
faþa agricolã a localitãþii. Raportat
la aceastã întindere a planþiilor de
lubeniþe, ºi producþia va fi una pe
mãsurã. Ca ºi anul trecut, agricul-
torii din Cãlãraºi se aºteaptã sã scoa-
te câteva zeci de tone la hectar, ceea

ce înseamnã camioane întregi de
pepeni verzi care trebuie valorificaþi
rapid ºi, dacã se poate, la un preþ
bun. În ceea ce priveºte pepenii gal-
beni, aceºtia vor fi cultivaþi pe o
suprafaþã mai redusã, de 100 de
hectare. Datoritã faptului cã nisipu-

rile de acolo oferã timpurietate la
cultura de cartof, ºi în acest an, vor
fi plantate 300 de hectare cu aceastã
culturã. De asemenea, varza ocupã
un loc important pe câmpurile din
apropierea comunei Cãlãraºi: 100 de
hectare vor fi împânzite cu varzã
timpurie, iar 250 de hectare cu varzã
de toamnã.

Mai multe supermarketuri,
interesate de produsele

de la Cãlãraºi
Agricultorii de la Cãlãraºi mizea-

zã ºi pe culturile de tomate (20 hec-
tare), ceapã (10 hectare), usturoi
uscat (10 hectare), fasole pãstãi
(10 hectare), ardei (15 hectare),
vinete (25 hectare), castraveþi (10
hectare), dovlecei (15 hectare),
fasole uscatã (20 hectare), cono-
pidã (20 hectare) ºi cartof batat (5
hectare). Membrii cooperativei
„Horticola” Cãlãraºi deþin ºi ei su-
prafeþe importante din cele care
sunt cultivate cu aceste culturi, în
special pepeni verzi ºi cartofi –
produse prin care începe sã fie
remarcatã zona lor, dar ºi tomate
ºi varzã. Un lucru extrem de încu-
rajator pentru aceºtia este cã mai
multe supermarketuri s-au intere-
sat deja (iar cu unele se poartã ne-
gocieri pe o formã de contract)
pentru a comercializa, în magazi-
nele lor din Craiova ºi din þarã, pro-
dusele agricole, obþinute de culti-
vatorii din Cãlãraºi. Ar fi un mare
câºtig ºi pentru cumpãrãtori, aflaþi
mereu în cãutarea de produse au-
tohtone, cu un gust aparte ºi proas-
pãt culese de la o distanþã cât mai
micã de oraº.
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Prim-vicepreºedintele Comi-
siei Frans Timmermans, respon-
sabil pentru o mai bunã legiferare,
relaþii interinstituþionale, statul de
drept ºi Carta drepturilor funda-
mentale, care prezideazã platforma,
a precizat cã durabilitatea este o
marcã europeanã, iar dezvoltarea
durabilã se aflã în centrul agen-
dei Comisiei Europene. “Trebuie
sã acþionãm de la nivelul cetãþea-
nului în sus ºi sã valorificãm cu-
noºtinþele ºi competenþele unei
game largi de pãrþi interesate, ast-
fel încât sã ne restructurãm eco-

Universitatea din Craiova în parteneriat cu
Agenþia pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlo-
cii, Atragere de Investiþii ºi Promovare a
Exportului – Craiova organizeazã astãzi, ora
13.00, la sala 420, prima ºedinþã a Consiliu-
lui Consultativ pentru Antreprenoriat – Re-
giunea Sud Vest Oltenia, care va fi prezidatã
de Paula Pîrvãnescu, secretar de stat în ca-
drul Ministerului pentru Mediul de Afaceri,
Comerþ ºi Antreprenoriat.

Cu aceastã ocazie se va prezenta Consiliul

Datoria externã totalã a crescut cu 1,4 mi-
liarde de euro în perioada ianuarie-noiembrie,
iar datoria pe termen lung a însumat 69,3 mi-
liarde de euro la 30 noiembrie (73,5% din to-
talul datoriei externe), în scãdere cu 0,4% faþã
de 31 decembrie 2016. Datoria externã pe ter-
men scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2017
nivelul de 25,03 miliarde de euro (26,5% din
totalul datoriei externe), în creºtere cu 7,6%
faþã de 31 decembrie 2016. „Rata serviciului
datoriei externe pe termen lung a fost 21,1%

“Platforma multipartitã “Platforma multipartitã “Platforma multipartitã “Platforma multipartitã “Platforma multipartitã oferã experþilor posibilitateaoferã experþilor posibilitateaoferã experþilor posibilitateaoferã experþilor posibilitateaoferã experþilor posibilitatea
de a se reuni ºi învãþa unii de la alþii”de a se reuni ºi învãþa unii de la alþii”de a se reuni ºi învãþa unii de la alþii”de a se reuni ºi învãþa unii de la alþii”de a se reuni ºi învãþa unii de la alþii”

Sãptãmâna trecutã, a avut loc prima reu-
niune a noii platforme multipartite la nivel
înalt a Comisiei privind acþiunile ulterioa-
re de dezvoltare durabilã ale Organizaþiei
Naþiunilor Unite (ONU). Reprezentanþi ai
mediului academic, organizaþiilor neguver-
namentale (ONG), mediului de afaceri, so-
cietãþii civile, Comitetului Economic ºi So-

cial European ºi Comitetului Regiunilor s-
au reunit în scopul de a sprijini ºi consilia
Comisia cu privire la punerea în aplicare a
obiectivelor de dezvoltare durabilã (ODD)
la nivelul UE. Organizaþii internaþionale
precum Banca Mondialã, ONU ºi Reþea-
ua europeanã pentru dezvoltare durabilã
au participat în calitate de observatori.

nomiile ºi societãþile. Platforma
multipartitã oferã experþilor posi-
bilitatea de a se reuni ºi învãþa unii
de la alþii. Aºtept cu interes sã co-
laborãm strâns pentru a dezvolta
viziunea ºi instrumentele de care
avem nevoie pentru a reuºi sã în-
deplinim obiectivele de dezvoltare
durabilã.”, a subliniat vicepreºe-
dintele CE.

Sugestii pentru monitorizarea
cu succes a ODD

Agenda 2030 pentru dezvoltare
durabilã ºi obiectivele de dezvolta-

re durabilã reprezintã un plan de
acþiune cuprinzãtor, pe care Uniu-
nea Europeanã îl partajeazã cu toþi
partenerii sãi, ºi sunt integrate în
toate activitãþile Comisiei. Prin fap-
tul cã reuneºte un grup divers de
experþi cu profesiuni ºi domenii de
expertizã variate, platforma multi-
partitã completeazã expertiza pro-
prie a Comisiei ºi oferã un forum
pentru schimbul de bune practici
la nivel local, regional, naþional ºi
la nivelul UE. Pentru a creºte gra-
dul de transparenþã ºi pentru a des-
chide procesul de reflecþie cãtre
toþi cetãþenii, aceºtia sunt invitaþi

sã prezinte sugestii pentru moni-
torizarea cu succes a ODD, care
apoi vor fi transmise membrilor.
Platforma va contribui, de aseme-
nea, la elaborarea, de cãtre Comi-
sie, a procesului de selecþie în ve-
derea atribuirii premiului anual pen-
tru durabilitate.

„Urmãtorii paºi cãtre un viitor
european durabil”

La prima lor reuniune, membrii
platformei au convenit sã elabore-
ze o contribuþie comunã la docu-
mentul de reflecþie al Comisiei in-
titulat „Cãtre o Europã durabilã
pânã în 2030”. De asemenea, ei au
identificat mai multe prioritãþi care
sã fie supuse discuþiilor viitoare,
cum ar fi modul în care pot fi inte-
grate ODD în contextul cadrului
financiar multianual, modalitãþile de
generare a unei creºteri durabile ºi
favorabile incluziunii sau modul de
monitorizare ºi raportare a progre-
selor. Comunicarea „Urmãtorii paºi
cãtre un viitor european durabil”,
adoptatã de Comisie la 22 noiem-
brie 2016, a anunþat lansarea unei
platforme multipartite, prezidatã de
prim-vicepreºedintele Timmer-
mans, rolul acesteia fiind monito-
rizarea ºi schimbul de bune prac-
tici privind îndeplinirea obiective-
lor de dezvoltare durabilã.

Dator ia externã totalã a RomânieiDator ia externã totalã a RomânieiDator ia externã totalã a RomânieiDator ia externã totalã a RomânieiDator ia externã totalã a României
a crescut cu 1,4 mil iarde de euroa crescut cu 1,4 mil iarde de euroa crescut cu 1,4 mil iarde de euroa crescut cu 1,4 mil iarde de euroa crescut cu 1,4 mil iarde de euro

în primele 1în primele 1în primele 1în primele 1în primele 11 luni  din 20171 luni  din 20171 luni  din 20171 luni  din 20171 luni  din 2017

în perioada ianuarie-noiembrie 2017, compa-
rativ cu 30% în anul 2016. Gradul de acoperi-
re a importurilor de bunuri ºi servicii la 30
noiembrie 2017 a fost de 5,4 luni, faþã de 6,3
luni la 31 decembrie 2016”, se precizeazã într-
un comunicat de presã al BNR. Potrivit bãncii
centrale, gradul de acoperire a datoriei externe
pe termen scurt, calculatã la valoarea rezidua-
lã, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiem-
brie 2017 a fost de 84,1%, comparativ cu
90,5% la 31 decembrie 2016.

Prima ºedinþã a ConsiliuluiPrima ºedinþã a ConsiliuluiPrima ºedinþã a ConsiliuluiPrima ºedinþã a ConsiliuluiPrima ºedinþã a Consiliului
Consultativ pentru AntreprenoriatConsultativ pentru AntreprenoriatConsultativ pentru AntreprenoriatConsultativ pentru AntreprenoriatConsultativ pentru Antreprenoriat

Consultativ pentru Antreprenoriat – Regiunea
Sud Vest Oltenia (rol, organizare, funcþiona-
re, precum ºi componenþa consiliului), dar
vor fi prezentate ºi principalele obiective ale
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Co-
merþ ºi Antreprenoriat pentru anul 2018.

Consiliul acþioneazã ca o structurã parti-
cipativã menitã sã faciliteze implicarea ac-
torilor regionali în dezbaterea situaþiei me-
diului de afaceri, comerþului, investiþiilor ºi
a sectorului întreprinderilor mici ºi mijlocii.
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Acumulând o vastã experienþã
ce numãrã sute de spectacole de
operã ºi operetã, zeci ºi zeci de
concerte dirijate la Craiova ºi în alte
centre culturale din þarã ºi din strãi-
nãtate, dirijorul Alexandru Iosub
s-a impus în viaþa spiritualã oltea-
nã ca o personalitate artisticã de
primã linie, evoluþia sa fiind bine
primitã de public ºi specialiºti. Este
cunoscut ºi în calitate de compo-
zitor, scriind muzicã de scenã pen-
tru Opera Românã Craiova ºi Tea-
trul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri”. De asemenea, a orchestrat
lucrãri pentru diverse ansambluri.

Sergiu Cârstea, muzician ba-
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

ªef partidã trompetã la Opera Naþionalã Românã din
Timiºoara ºi profesor de trompetã în cadrul Facultãþii de
Muzicã a Universitãþii de Vest, Sergiu Cârstea revine la

Filarmonica „Oltenia”, dupã „Turneul în oraº” întreprins
în vara anului 2015 alãturi de muzicienii craioveni. De

aceastã datã, este invitat în Concertul de jazz pentru
trompetã ºi orchestrã, op. 43 de Dumitru Bughici, care va fi

prezentat în primã audiþie vineri seara, de la ora 19.00,
sub conducerea muzicalã a dirijorului Alexandru Iosub.

Concertul va fi precedat de uvertura operei romantice în
patru acte Euryanthe de Carl Maria von Weber, prezentatã

în premierã la Viena în anul 1823, seara urmând sã se
încheie cu Simfonia nr. 2 în Re major, op. 73 de Johannes

Brahms, un poem închinat frumuseþilor naturii.

sarabean stabilit în România, s-a
specializat la Conservatorul Supe-
rior de Muzicã din Paris, în dome-
niul interpretãrii instrumentale –
trompetã, la clasa profesorilor
Pierre Thibaud, Jean Douay ºi
Antoine Curé. Ca solist, a concer-
tat în compania orchestrelor sim-
fonice din Chiºinãu, Plovdiv, cu
Orchestra „Piotr Ilici Ceaikovski”
din Rusia ºi „Europa Symphony”
din Viena, cu ansambluri orches-
trale din Franþa, Germania, Spa-
nia, Italia, precum ºi cu Filarmo-
nici din România. Sergiu Cârstea
este fondator al Cvintetului „Mol-
dova Brass” din Chiºinãu, fonda-

tor ºi preºedinte al Asociaþiei de In-
strumentiºti – Alãmuri „Romanian
Brass Society”. În prezent, este ºef
partidã trompetã la Opera Naþio-
nalã Românã din Timiºoara ºi pro-
fesor de trompetã în cadrul Facul-
tãþii de Muzicã a Universitãþii de
Vest din Timiºoara.

Concertul de jazz pentru trom-
petã ºi orchestrã, op. 43 a fost

compus de Dumitru Bughici în
anul 1974, fiind dedicat trompe-
tistului român Iancu Vãduva, pe
atunci coleg cu autorul la Conser-
vatorul din Bucureºti. „Lucrarea
este conceputã tripartit, douã pãrþi
rapide încadrând miºcarea lentã.
Materialul tematic folosit de com-
pozitor este original, inspirat din
motivele jazzistice caracteristice

perioadei, iar orchestraþia luxurian-
tã potenþeazã ºi capacitãþile expre-
sive ale planului acompaniator”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã al Filarmonicii „Oltenia”.

Concertul de vineri, 19 ianua-
rie, face parte din stagiunea Filar-
monicii „Oltenia” dedicatã Marii
Uniri ºi organizatã, în 2017-2018,
sub genericul „Muzica uneºte!”.

Mai multe lucrãri ale pictorului Marin Sorescu sunt
reunite într-o expoziþie-eveniment deschisã încã din
octombrie 2017 în Foaierul Media (aripa Interconti-
nental) al Teatrului Naþional Bucureºti, despre care
Acad. Eugen Simion afirmã, în prefaþa catalogului edi-
tat cu acel prilej, cã reprezintã „o explozie frumoasã ºi
gravã de inocenþã ºi inteligentã afecþiune”. Alãturi pot
fi vãzute creaþiile din ultimii ani ale lui Viorel Mãrgi-
nean – „Pãsãrile curcubeu”.

„Atunci când pictez mã simt foarte bine. Pictura
înseamnã o descãtuºare, în timp ce poezia, proza sau
critica înseamnã totuºi o veselie ºi, ca veselie, presu-
pun o anumitã obligaþie. Deci pictura o fac de bunã-
voie. Dar aº spune cã pe toate le fac de bunãvoie.
Nimeni nu ne obligã sã fim nici scriitori, nici poeþi,
nici dramaturgi, nici pictori. Trebuie sã existe porni-
rea sã lucrezi în sfera inefabilului…”, mãrturisea po-
etul Marin Sorescu.

Picturã de Marin Sorescu, într-o expoziþie deschisã la Bucureºti
Într-un interviu acordat în anul 1991, în atelierul

sãu din mansarda casei din Bucureºti, adãuga: «Scrii-
torul Marin Sorescu avea nevoie de pictorul Marin
Sorescu pentru întregirea personalitãþii sale. Încã din
ºcoala primarã eram bun la desen. Mai târziu mi-am
dat seama cã aceastã activitate îmi face foarte bine,
pentru cã mã relaxeazã, îmi þine curiozitatea vie».

Marin Sorescu, care ar fi împlinit în februarie 82 de
ani, a debutat în 1964, la 28 de ani, cu volumul de
parodii „Singur printre poeþi”. A publicat, de-a lungul
vieþii, 24 de volume în toate genurile literare – poezie,
dramaturgie, prozã, eseisticã, traduceri – ºi a lãsat în
manuscris cincisprezece volume, poezie, eseu, jurnal
ºi roman. Peste 60 de cãrþi apãrute în strãinãtate au
fãcut din el unul dintre cei mai cunoscuþi scriitori ro-
mâni pe mapamond.

Expoziþia de la Teatrul Naþional Bucureºti va putea
fi vizitatã pânã la sfârºitul acestei luni.

Ion Munteanu (n. 5 august 196,1 în satul
Mãlãieºti, comuna Goieºti, Dolj) este poet,
prozator ºi eseist, membru al Uniunii Scrii-
torilor din România (din 2008) ºi doctor în
filosofie (din 2005, cu teza „Mit ºi filosofie
în cosmologia lui Lucian Blaga”). A debutat
cu poezie în revista Ramuri (1984) ºi cu
prozã în Luceafãrul (1986), iar dupã 1989 a
publicat poezie, prozã, eseu, articole de cri-
ticã ºi istorie literarã, filosofie ºi sociologie
în cotidiene ºi periodice. Este autor al volu-
melor de poezie „Fluvii în flãcãri” (1994),
„Cu dragoste, vã dau veºti despre mine”
(2006), „La tainã cu îngerul mut” (2007),
„În aceastã junglã prietenoasã” (2008), „Jo-
cul de-a teogonia” (2013) ºi este prezent în
antologia „Sorescu’s Choice, Young Roma-

Sala „Filip Lazãr” a Filarmonicii „Oltenia” va gãzdui sâm-
bãtã, 20 ianuarie, ora 11.00, lansarea cãrþii „O mie ºi una
de femei. Amintirile unui hedonist” de Ion Munteanu, apã-
rutã anul trecut la Editura Eikon. „Un roman senzual ºi fer-
mecãtor, o împletire de poveºti care se revarsã tainic una
într-alta, într-un parcurs plin de suspans”, noteazã Cornel

Mihai Ungureanu, care va vorbi despre carte alãturi de
Alexandru Iosub, Mircea Suchici, Nicolae Marinescu, Geor-
ge Popescu, Ionel Buºe, Petriºor Militaru, Nicolae Coan-
de, Mihai Ene, George Constantinescu ºi Valentin Ajder.
În deschiderea evenimentului, Alexandru Munteanu va
susþine un minirecital de chitarã clasicã ºi flamenco.

nian Poets”, editatã de John Fairleigh (2001).
A publicat, de asemenea, „Moartea plã-

nuitã a lui Leonard Antschel” (prozã scurtã,
1995), „Supuºii regelui de cearã” (roman,
2008), „Târgul curþilor interioare” (prozã
scurtã, 2013), precum ºi volumul de eseis-
ticã „Mit ºi filosofie în cosmologia lui Lu-
cian Blaga” (2006). Au vãzut lumina tipa-
rului, sub semnãtura sa, volumele de inter-
viuri de tipul povestea vieþii: „La pupitrul
vieþii... Octav Calleya” (2009), tradus ºi
publicat în Spania sub titlul „Octav Calle-
ia… En el atril de la vida” (2013), ºi „De-
spre libertatea muzicii ºi muzica libertãþii”
(2014), tradus în limba germanã sub titlul
„Uber die Freinheit der Musik und die Mu-
sik der Freinheit” (2015).

Despre recenta sa carte, „O mie ºi una
de femei. Amintirile unui hedonist”, Flo-
rea Miu noteazã: «Erotism ºi tragic, acestea
ar fi coordonatele dominante ale cãrþii. Ro-
manul prezintã viaþa deloc idilicã a unui mu-
zician care a ales sã pãrãseascã România la
începutul anilor ºaptezeci ai secolului trecut,
reconstituitã din amintirile acestuia de cãtre
biograful sãu, un alter ego al scriitorului.
Relatarea, desfãºuratã la interferenþa mai
multor planuri epice, surprinde scene capti-
vante, multe de ordin sentimental ori atinse
de un erotism pronunþat, în drumul artistu-
lui spre glorie. Un roman modern, tulburã-
tor, de facturã existenþialistã, ce se constru-
ieºte prin închideri care sunt tot atâtea des-
chideri, în alte planuri. Un roman alcãtuit din

mai multe romane, în definitiv din întrepã-
trunderea unor destine unice, deseori absur-
de. Azilul de bãtrâni din nordul Franþei, su-
pranumit „Pension”, unde supravieþuieºte
maestrul muzician, este locul de unde por-
nesc ºi unde se readunã poveºtile acestei cãrþi
cu final tragic, aºa cum pare a fi, îndeobºte,
condiþia umanã».

Scriitorul Ion Munteanu îºi lanseazã cartea
„O mie ºi una de femei. Amintirile unui hedonist”
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MIERCURI - 17 ianuarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 Telejurnal
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Programarea subliminalã

- o legendã urbanã?
2009, SUA, Documentar
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Zon@ IT (R)
01:00 România 9 (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 D'ale lu' Miticã (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
11:00 Pescar hoinar (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Escorta morþii
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Iubesc pe cine nu trebuie

(R)
2006, SUA, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:45 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:40 Memorialul Durerii (R)
05:30 Sãnãtate cu de toate (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:30 Julieta
09:05 Ziua Independenþei:

Renaºterea
11:05 Doamna ºi Vagabondul
12:20 Marile Speranþe
14:10 Demolat
15:50 Miliarde
16:45 Miliarde
17:40 Piraþii din Caraibe:

Blestemul Perlei Negre
20:00 Logan
22:20 Praf de puºcã
23:20 Templierii
00:05 Tovarãºul miliþian
00:50 O cãlãtorie misterioasã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Killer Elite: Înfruntarea
2011, SUA, Australia, Acþiune,

Thriller
22:30 Lara Croft Tomb Raider:

Leagãnul Vieþii
2003, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Killer Elite: Înfruntarea (R)
2011, SUA, Australia, Acþiune,

Thriller
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
2016, Turcia, Dramã, Familie,

Romantic
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 La Dona (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit (R)

08:15 Frankenweenie
09:45 Ce spun românii (R)
11:00 La bloc (R)
13:00 Grace de Monaco
14:45 Dansul dragostei 2 (R)
16:30 La bloc
18:30 Nascutã ieri
20:30 Dispãrutele
23:15 The Runaways
01:15 Dispãrutele (R)
03:00 Cine A.M.
06:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Ora de vârf 2
2001, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Thriller
23:00 Xtra Night Show
01:00 Regatul
2007, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
02:45 Acces direct (R)
04:15 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Din nou tineri
2014, SUA, Comedie, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15  Din nou tineri (R)
2014, SUA, Comedie, Dramã
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
23:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X

JOI - 18 ianuarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Banii tãi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Dincolo de hartã
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Banii tãi (R)
01:00 România 9 (R)
01:55 România 9 (R)
02:20 Interes general (R)
03:10 Vorbeºte corect! (R)
03:20 Telejurnal (R)
04:00 Sport (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Gala Umorului (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
11:00 Euromaxx
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Paris Express
2010, Acþiune, Comedie
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Escorta morþii (R)
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:40 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:35 Mic dejun cu un campion (R)

TVR 2

07:50 Demolat
09:30 Toþi oamenii regelui
11:35 Rules Don't Apply
13:40 Jack Reacher: Sã nu te

întorci niciodatã!
15:40 Piraþii din Caraibe: Cufãrul

Omului Mort
18:10 Grãdina de bronz
19:00 Experienþele unei escorte
19:25 Experienþele unei escorte
20:00 Cold Mountain
22:30 Richard Linklater: Visul împlinit
00:00 Bad Santa 2
01:35 Pe cãi ocolite

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 1.000 post Terra
2013, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
22:15 Justitiarul
2012, SUA, Acþiune
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 1.000 post Terra (R)
2013, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
01:45 Lecþii de viaþã (R)
02:45 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 La Dona (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit (R)
06:45 La Dona (R)

08:15 Nãscuta ieri (R)
10:15 Ce spun românii (R)
11:30 La bloc (R)
13:30 Frankenweenie (R)
15:00 Grace de Monaco (R)
16:45 La bloc
18:45 Zbor frânt
20:30 Obligat sã ucidã
22:30 Oamenii Companiei
00:45 Obligat sã ucidã (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Prizonierii Timpului
2003, SUA, SF, Thriller
23:00 Xtra Night Show
01:00 Ora de vârf 2 (R)
2001, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Thriller
02:45 Acces direct (R)
04:15 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Pãcalã se întoarce
2006, România, Aventuri,

Comedie
23:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:45 Focus din inima României
00:30 Focus Magazin
01:30 Cronica cârcotaºilor (R)
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
23:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)
06:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Municipiului Bãileºti,

cu sediul în localitatea Bãileºti, stra-
da Prinþul Barbu Alexandru ªtirbey,
numãrul 13, judeþul Dolj, organizea-
zã concurs, conform Legii nr.188/
1999, pentru ocuparea funcþiilor pu-
blice vacante de: 1. Inspector debu-
tant -Direcþia Economicã, Comparti-
mentul Urmãrire ºi Executare Silitã
Persoane Fizice- 1 post; 2.Inspector
principal -Direcþia Economicã, Com-
partimentul Constatare, Impunere ºi
Control Persoane Fizice- 1 post; 3.In-
spector debutant -Direcþia Economi-
cã -Compartimentul Constatare, Im-
punere ºi Control Persoane Fizice- 1
post; 4.Inspector I debutant -Direc-
þia Urbanism, Amenajarea Teritoriu-
lui Cadastru ºi Gospodãrire Comu-
nalã, Compartimentul Urbanism,
Amenajarea Teritoriului ºi Cadastru-
1 post; 5.Consilier I debutant -Servi-
ciul de Asistenþã ºi Protecþie Socia-
lã, Compartimentul Asistenþã Socia-
lã a Persoanelor Vârstnice, Ajutoare
Sociale, Parteneriate, Politici Socia-
le- 1 post; 6.Inspector I debutant -
Compartiment Situaþii de Urgenþã ºi
Protecþia Mediului- 1 post; 7.Consi-
lier juridic I debutant - Biroul Juridic,
Corp de Control ºi Relaþia cu Consi-
liul Local- 1 post. Concursul se va
desfãºura la sediul Primãriei Muni-
cipiului Bãileºti astfel: -Proba scrisã
în data de 19.02.2018, ora 10.00. Data
ºi ora probei interviu vor fi stabilite
în 5 zile de la data afiºãrii rezultatu-
lui probei scrise ºi afiºate la sediul
instituþiei. Pentru participarea la con-
curs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: -studii
superioare absolvite cu diplomã de
licenþã pentru toate posturile; -Nu
este necesarã vechimea pentru
posturile de: 1.Inspector debutant -
Direcþia Economicã, Compartimen-
tul Urmãrire ºi Executare Silitã Per-
soane Fizice- 1 post; 2.Inspector
debutant -Direcþia Economicã -Com-
partimentul Constatare, Impunere ºi
Control Persoane Fizice- 1 post; 3.

Anunþul tãu!
Inspector I debutant -Direcþia Urba-
nism, Amenajarea Teritoriului Cadas-
tru ºi Gospodãrire Comunalã, Com-
partimentul Urbanism, Amenajarea
Teritoriului ºi Cadastru- 1 post; 4.Con-
silier I debutant -Serviciul de Asis-
tenþã ºi Protecþie Socialã, Comparti-
mentul Asistenþã Socialã a Persoa-
nelor Vârstnice, Ajutoare Sociale,
Parteneriate, Politici Sociale- 1 post;
5.Inspector I debutant -Comparti-
ment Situaþii de Urgenþã ºi Protecþia
Mediului- 1 post; 6.Consilier juridic I
debutant -Biroul Juridic, Corp de
Control ºi Relaþia cu Consiliul Local-
1 post; -pentrul postul de: 1.Inspec-
tor principal -Direcþia Economicã,
Compartimentul Constatare, Impu-
nere ºi Control Persoane Fizice- 1
post, vechime în specialitatea stu-
diilor minimum 5 ani. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la
publicarea anunþului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primã-
riei Municipiului Bãileºti. Relaþii su-
plimentare ºi coordonatele de con-
tact pentru depunerea dosarelor de
concurs: la sediul instituþiei: Primã-
ria Municipiului Bãileºti, persoanã de
contact: Buzdugan Miruna, consilier
asistent, telefon/fax: 0251.311.956, e-
mail: pmb.contabilitate@yahoo.com.

Formular APEL DE SELECÞIE
- varianta simplificatã - ANUNÞ
PRIVIND LANSAREA APELULUI
DE SELECÞIE NR 1. IN CADRUL
GRUPULUI DE ACÞIUNE LOCALÃ
JIU- ROMANAÞI, AFERENT MÃSU-
RII M2/2B Sprijin forfetar pentru in-
stalare de tineri pe teritoriul GAL.
Data lansãrii apelului de selecþie:
22.01.2018,ora 9.00. Mãsura lansa-
tã prin apelul de selecþie –cu tipuri-
le de beneficiari eligibili M2/2B –Spri-
jin forfetar pentru instalare de tineri
pe teritoriul GAL. 1. Beneficiarii eli-
gibili sunt: Tineri fermieri, (persoa-
nã fizicã inregistratã ºi autorizatã)
în conformitate cu definiþia preva-
zutã la art.2 din R (UE) nr 1305/2013,

Anunþul tãu!
care se instaleazã ca unic ºef al ex-
ploataþiei agricole, pentru fermele
cuprinse între  8000-40000 SO, care
desfãºoarã activitatea principalã  în
sectorul cultura mare, ºi/ sau legu-
miculturã. *Art. 2 (1) n -„tânãr fer-
mier” înseamnã o persoanã cu vâr-
sta de pânã la 40 de ani la momen-
tul depunerii cererii, care deþine
competenþele ºi calificãrile profesi-
onale adecvate ºi care se stabileº-
te pentru prima datã într-o exploa-
taþie agricolã ca ºef al respectivei
exploataþii. Prin vârsta de pânã la
40 ani se înþelege cã solicitantul tre-
buie sã aibã la momentul depunerii
cererii de finanþare vârsta de 41 de
ani fãrã o zi. Fondurile disponibile,
aferente M2/2B –Sprijin forfetar pen-
tru instalare de tineri pe teritoriul
GAL, sunt în valoare de 232737,39
euro. Suma maximã nerambursabi-
lã a unui proiect: 40.000 euro. Data
limitã de primire a proiectelor ºi lo-
cul unde se pot depune proiectele:
Proiectele se vor depune pânã la
data limitã 26.02.2018  la sediul GAL
din cadrul CAMINULUI CULTURAL,
Strada Stadionului, nr.1, din comu-
na Castranova, judeþul Dolj, de luni-
vineri în intervalul orar 9-16. Infor-
maþii detaliate privind accesarea ºi
derularea mãsurii sunt cuprinse în
Ghidul solicitantului elaborat de
GAL pentru mãsura (M2/2B) SPRI-
JIN FORFETAR PENTRU INSTALA-
RE DE TINERI PE TERITORIUL GAL,
care se poate descãrca de pepagina
de internet GAL www.jiuromanati.ro;
2. Solicitanþii pot obþine informa-
þii suplimentare astfel: - La sediul
GAL, din comuna Castranova, în
intervalul orar 9-16 - Prin poºta
electronicã la e-mail la adresa:
galromnatijiu@yahoo.com - La te-
lefonul: 0766/497.712. LA SEDIUL
GAL EXISTÃ PE SUPORT TIPARIT
INFORMAÞII DETALIATE AFEREN-
TE M2/2B-SPRIJIN FORFETAR
PENTRU INSTALARE DE TINERI
PE TERITORIUL GAL.
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Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Proprietar vând
casã nouã zona
Bordei+ 500 mp
curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã 3 ca-
mere ºi balcon co-
muna Izvoare –
Dolj - Convenabil.
Vând teren intravi-
lan 1 leu / mp.Tele-
fon: 0725/223.364.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craio-
va, 5 camere, încãl-
zire centralã, izola-
tã termic, 570 mp.
73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.

Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intra-
vilan cadastru,
vie, pomi fructi-
feri, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa
4200 mp, douã
fântâni cu apã,
stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile insta-
late, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0744/ 563.640,
0351/ 402.056.
Vând ssau cola-
borez cu un teren
în vatra satului,
pentru înfiinþarea
unui pepiniere
pomicole, vitico-
le, crescãtorie de
fazani, gîºte ºi
curci. Telefon:
0768/ 661.401.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan, ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova
sau schimb cu
garsonierã plus di-
ferenþa. Telefon:
0727/884.205.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
JAHANI DARIUS FARID, JA-

HANI FAHEMEN ªI KLYOS MEDIA
SRL PRIN ÎMPUTERNICIT ERGEN
ALI ERGUX cu domiciliul  în Bucu-
reºti, B-dul Agronomiei, Nr. 8-16, Bl.
N1-4, Ap. 12 anunþã publicul intere-
sat asupra elaborãrii primei versiuni
a PUZ REAMENAJARE CENTRU
COMERCIAL ªI EXTINDERE CU
REGIM DE ÎNÃLÞIME P+1, localita-
tea Craiova, str. Calea Severinului Nr.
115, 115A  ºi 117 ºi declanºarea eta-
pei de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu. Consultarea pri-
mei versiuni a planului se poate rea-
liza la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr.1, Craiova, judeþul Dolj, site-
ul APM Dolj, http ://apmdj.anpm.ro.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM Dolj,
în termen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

SC SOUTHERN LOGISTICS
SRL prin Marcea Marcel, titular al
proiectului „Reabilitare, consolida-
re ºi modernizare clãdire existentã
(prin închideri perimetrale, realiza-
re acoperiº ºi modificãri interioare
ºi exterioare) ºi schimbare destina-
þie din turnãtorie în clãdire indus-
trialã cu funcþiunea de birouri, pro-
ducþie ºi depozitare” anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj pentru proiectul propus a fi
amplasat în Mun.Craiova, strada
Henry Ford, nr.7G, judeþul Dolj. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-V,
între orele 09.00-14.00, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proeictul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.

PRIMÃRIA Comunei Drãgo-
teºti, judeþul Dolj, cu sediul în lo-
calitatea Drãgoteºti, strada Nico-
lae Iorga, nr.1, judeþul Dolj, în baza
Legii 188/1999, organizeazã con-
curs pentru ocuparea urmãtoru-
lui post vacant pentru funcþia pu-
blicã de execuþie: referent, clasa
III, grad profesional asistent, la
Compartimentul Evidenþa Per-
soanelor, Serviciul Public Comu-
nitar Local de Evidenþa Persoa-
nelor Drãgoteºti. Condiþii specifi-
ce de participare la concurs: -stu-
dii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomã de ba-
calaureat. Data, ora ºi locul de des-
fãºurare a concursului: -Proba
scrisã: data de 19.02.2018, ora
10.00, la sediul instituþiei; -Inter-
viul: data de 23.02.2018, ora 10.00,
la sediul instituþiei; -Vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitãrii funcþiei publice: 6 luni
pentru ocuparea funcþiilor publi-
ce de execuþie de grad profesio-
nal asistent din clasa a III-a. Dosa-
rele de înscriere se depun în pe-
rioada 17.01.2018-05.02.2018, in-
clusiv, la sediul Primãriei Drãgo-
teºti, judeþul Dolj, de la data pu-
blicãrii anunþului în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea a III-a.
Date contact: tel.secretar Neagoe
Silvia: 0251.456.355, Primãria Co-
munei Drãgoteºti, judeþul Dolj, str.
Nicolae Iorga, nr. 1, e-mail: secre-
tar.dragotesti@yahoo.com.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Miercuri, 17 ianuarie 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Primãria comunei Mîrºani, judeþul Dolj cu sediul în comuna
Mîrºani, str. Principalã nr. 241, având CUI: 4711448, organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei  contractuale de execuþie de:

- referent treapta I  în cadrul compartimentului contabilitate
(1/2 post). Concursul va avea loc la sediul Primãriei comunei
Mîrºani, judeþul Dolj, în data de 31.01.2018 ora 10,00 proba
scrisã, iar în data de 01.02.2018 ora 13,00, proba de interviu

    Dosarele de înscriere se pot depune la Primãria comunei
Mîrºani, judeþul Dolj  pânã la data de 19.01.2018

   Condiþii de participare:
I. referent treapta I în cadrul compartimentului contabilitate

(1/2 post).
       - studii medii sau superioare economice absolvite cu di-

plomã de bacalaureat sau diplomã de licenþã
       - vechime în specialitatea studiilor- minim 5 ani
     - Cunoºtinþe operare pe calculator
   Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod

obligatoriu documentele prevãzute de art. 6 din HG nr. 286/
2011 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare documentele.

  Relaþii suplimentare la sediul instituþiei sau la telefon:
0251/336.106.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 2004-
2008, cu GPL. Ofer
maxim 3000 lei. Te-
lefon: 0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi pro-
ductiv cu fructe de
lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând chituci frasân
pentru restaurante.
Telefon: 0768/
661.401.
Vând frigider Za-
nussi urgent ºi ief-
tin. Telefon: 0351/
459.314; 0770/
354.549.
Vând 5 calorifere
din fontã ºi frigider.
Informaþii la telefon:
0251/510.300.
Vând combinã fri-
gorificã. Telefon:
0748/408.819.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbo-
re motor 1,6. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând alain-delon
pentru bãrbaþi, cos-
tum damã (3 piese)
Telefon: 0729/
684.222.
Vând garniþã de un-
turã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2
uºi defect- 100 lei,
televizor color -100
lei, sãpun de casã-
5 lei kg. Telefon:
0770/303.445.
Vând cutie metali-
cã pentru pãstrat
arma de vânãtoa-
re. Telefon: 0721/
995.405.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºi-
nã de cusut „Ileana”
stare bunã de
funcþionare, maºi-
nã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-
up cu boxe. Tele-
fon: 0351/464.563.

Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidra-
ulicã mase plasti-
ce, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând saltea de pat
190 x 160, Gin –Gin
–Flex în stare bunã-
120 lei, cuverturã plu-
satã grena pt pat ºi 2
pt. fotolii nefolosite –
120 lei, covor persan
220x 210, 2 apome-
tre 15 lei bucata. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60
lei. Telefon: 0728/
011.731.

Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz vo-
iaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
unghiular, (flex)
D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V
nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã,
discuri cu muzicã
Cenaclul Flacã-
ra. Telefon: 0251/
427.583.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.

Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit,
sau la schimb cu
un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

Proprietar cumpãr
apartament 2 ca-
mere ºi garsonie-
rã. Telefon: 0745/
589.825.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer spre închirie-
re garsonierã zona
1 Mai (Facultatea
de Medicinã). Tele-
fon: 0748/102.286.

Închiriez camerã la
casã  în Craiova la
eleve sau  studen-
te. Telefon: 0758/
131.341.
Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru
înfrumuseþare sa-
loane cabinete me-
dicale. Telefon:
0722/956.600.

CONDOLEANÞE
Familia conf. univ.
dr. Mircea Zãvã-
leanu este alãturi
de familia îndure-
ratã, în aceste mo-
mente de grea în-
cercare ºi durere
pricinuite de tre-
cerea în nefiinþã a
doamnei învãþã-
toare Lãcrãmioa-
ra Popescu, dis-
tins cadru didac-
tic la Colegiul Na-
þional “ªtefan Ve-
lovan” din Craio-
va. Sincere con-
doleanþe familiei
îndoliate!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Devis Mangia a renunþat în iar-
na aceasta la doi români din staff-
ul sãu, antrenorul cu portarii, Cãtã-

lin Mulþescu, ºi secundul-traducã-
tor, Daniel Pârvu. În schimb, gru-
pul de italieni s-a mãrit, fiind aduºi
un nou antrenor cu portarii, Mario
Capece, iar secunzii ºi preparatorii
sunt „fãrã numãr”: Andrea Tedes-
co (secund), Marco Ceccomori
(secund), Simona Fornari, Frances-
co Zanasi (preparatori). Excluzând
medicul ºi masorii, singurul român
care a rezistat în staff este prepara-
torul Cornel Blejan, practic cel mai
vechi om din cadrul echipei, el fi-
ind încã din 2013 la Universitatea.
De altfel, ºi Blejan intrase în coli-
matorul italienilor în stagiul din vara
trecutã, dar a „supravieþuit”.

Zinnari, al ºaptelea italian
Ultimul italian sosit în cadrul

clubului din Bãnie este Alessandro

Româncele Sorana Cârstea, Si-
mona Halep ºi Ana Bogdan s-au
calificat marþi în turul secund al tur-
neului de la Melbourne, primul de
Mare ªlem al anului.  Sorana Câr-
stea (27 ani, 36 WTA), a dispus cu
5-7, 6-4, 6-3 de kazaha Zarina Di-
yas, dupã douã ore ºi 19 minute.
Românca a egalat astfel, 1-1, sco-
rul meciurilor directe cu Diyas.
Cârstea o va înfrunta în turul 2 pe
cehoaica Lucie Safarova, care s-a
impus cu 7-5, 6-3 în faþa austra-
liencei Ajla Tomljanovic. Safarova
(30 ani, 29 WTA) are 4-1 în me-
ciurile directe cu Sorana. Simona
Halep, numãrul 1 mondial, s-a cali-
ficat ºi ea în turul 2, dupã o victorie
cu 7-6 (5), 6-1, în faþa australien-
cei Destanee Aiava, dupã o orã ºi
51 de minute de joc în faþa unei
adversare de 17 ani, care ocupã lo-
cul 193 în clasamentul mondial. Din

pãcate, Simona Halep s-a acciden-
tat la gleznã pe parcursul jocului.
Urmãtorul meci al liderului mondial
va avea loc joi, contra lui Eugenie
Bouchard, canadianca ajunsã de pe
locul 5, pe locul 112 WTA. Simona
a declarat dupã meci: „Nu am înce-
put deloc bine meciul, însã cu tre-
cerea timpului m-am relaxat ºi am
gãsit loviturile câºtigãtoare. Am lup-
tat sã revin ºi în setul secund am
fost speriatã un pic din cauza acci-
dentãrii, dar apoi am reuºit sã des-
chid terenul mai bine. Sunt puþin
ingrijoratã, pentru cã am mai avut
accidentãri la gleznã. Trebuie sã fac
ceva ca sã mã recuperez”. În sfâr-
ºit, Ana Bogdan (foto) a eliminat-o,
scor 6-3, 6-2 pe favorita 11 de la
AO, Kristina Mladenovic din Fran-
þa, care nu mai câºtigase un meci
din iulie anul trecut, pierzând ulti-
mele 15 dispute. În turul 2, Bog-

dan, locul 111 WTA, o va întâlni pe
Iulia Putinþeva din Kazahstan, care
a învins-o pe Heather Watson din
Marea Britanie. Tot în turul 2 se mai
calificase ºi Irina Begu, care va juca
în dimineaþa aceasta cu Petra Mar-
tic, din Croaþia.

Astãzi debuteazã ºi probele de
dublu. La feminin, avem mai mul-
te reprezentante: perechea Begu-
Niculescu (vs Lucic/Petkovic),
Raluca Olaru, alãturi de Olga Sav-
ciuk (vs Kozlova/Putinþeva), So-
rana Cârstea, alãturi de Maia Had-
dad (vs Kudermetova/Sabalenka).
La masculin, Marius Copil, alãturi
de sârbul Troicki vor întâlni pere-
chea Ram/Sharan. Cuplul Rojer/
Tecãu se vor duela cu Duran/Mol-
teni, în timp ce Florin Mergea ºi
Nenad Zimonijc vor avea o misiu-
ne grea în faþa favoriþilor 9, Marc
Lopez ºi Feliciano Lopez.

Patru românce în turul secund
la Australian Open

Nu mai puþin de 7 italieni a ajuns sã cuprindã staff-ul
lui Devis Mangia, acesta fiind  acuzat de fostul sãu

traducãtor-secund, Daniel Pârvu, cã încearcã sã scape
de toþi românii, pe care îi considerã inferiori ca rasã

Zinnari, care va monitoriza activi-
tatea echipei secunde a clubului,-
 grupele de juniori Under-19 ºi

Under-17, dar ºi fotbaliºtii împru-
mutaþi la alte cluburi. Iatã cum îl
prezintã cei din club pe noul sosit:
„Alessandro Zinnari s-a nãscut în
oraºul italian Lecce pe data de 25
februarie 1982 ºi a început cariera
de fotbalist profesionist chiar în
localitatea natalã, ca mijlocaº cen-
tral. Apoi a mai evoluat la echipele
Brindisi, Calcio Potenza, Pro Ses-
to ºi Castellettese. Începând cu
acest stagiu de pregãtire din Tur-
cia, el face parte din stafful tehnic
al lui Devis Mangia”. Zinnari a
asistat ieri la dezastrul înregistrat
de naþionala under 17 a României,
spulberatã în Antalya de reprezen-
tativa similarã a Turciei, scor 6-2.
Scopul vizitei lui Zinnari: prezenþa
lui Jovan Markovic în echipa Ro-
mâniei. „Marko”  jucat toate cele

80 de minute, dar nu a marcat. O
reeditare a acestui duel va mai avea
loc peste douã zile. Ciudatã coop-
tarea lui Zinnari, în condiþiile în care
erau deja destui secunzi care pu-
teau supreviza activitatea juniori-
lor, deºi Cornel Papurã ºi colegii
de la centrul de copii ºi juniori pu-
teau la fel de bine sã-i comunice
lui Mangia ºi staff-ului sãu situaþia
juniorilor. În acest ritm, urmãtorul
pas pentru Mangia ºi compania este
aducerea unor masori ºi magazio-
neri din Italia.

Pârvu: „Mangia ºi ai sãi sunt
aroganþi, se cred superiori”
Daniel Pârvu, fostul antrenor

secund ºi translator al lui Devis
Mangia, s-a arãtat revoltat de tra-
tamentul pe care l-a suferit din par-
tea antrenorului italian, pe care îl
acuzã cã vrea sã aibã în staff nu-
mai compatrioþi ºi îndepãrteazã
românii, pe care îi trateazã cu su-
perioritate. „Doar în primele douã
luni lucrurile au mers ok, apoi s-
au complicat. Italienii au devenit
din ce în ce mai aroganþi ºi li se
pare cã ne sunt superiori nouã,
românilor. Mi-au fãcut o mulþime
de ºicane pentru a mã determina

sã plec. Pe perioada vacanþei nu
am primit nicio informaþie, iar când
stabilisem programul familiei pen-
tru cã eu urma sã mã prezint la
reunire m-a sunat Devis. Mi-a spus
cã întrerupem colaborarea. Chiar
dacã am ofertã din Italia ºi pot sã
revin în locul pe care l-am lãsat în
varã, nu-mi pot bate joc de copii.
ªi-aºa i-am bulversat total. Am doi
copii, fata e în clasa a cincea, iar
bãiatul la grãdiniþã. Pânã astã-varã
ei au fost în România doar în va-

canþe. Am semnat un contract pe
un an ºi am decis sã-mi aduc ºi
familia. Am înscris copiii la ºcoa-
lã, la Craiova, cu predare în limba
românã, ceva nou pentru ei. Eu am
venit la Craiova ca antrenor secund
ºi am acceptat sã-l ajut pe Devis ºi
cu traducerea ºi interpretarea. Dar
dupã vreo douã luni eram privit ca
un intrus de oamenii lui Mangia.
Nu mai eram lãsat sã-mi fac me-
seria de antrenor secund. Nu eram
chemat la ºedinþe, se fereau sã
vorbeascã cu mine, tãceau când
apãream eu, nu primeam progra-
mul echipei. De altfel, ei aveau o
atitudine urâtã ºi faþã de ceilalþi ro-
mâni din staff. Eu sunt de 15 ani în
Italia, dar aºa ceva nu mi s-a în-
tâmplat. Realmente sunt stupefiat.
Nu vreau sã mai am de-a face cu
italienii. Rãmân suporterul echipei
ºi sper sã-ºi îndeplineascã obiecti-
vele, Craiova mi-a intrat la suflet ºi
m-am îndrãgostit de suporteri”, a
povestit, pentru digisport, piteºtea-
nul în vârstã de de 43 de ani care a
absolvit celebra ºcoalã de antrenori
de la Coverciano ºi de 15 ani lu-
creazã în Italia. El a ajuns la Craio-
va dupã ce Adrian Iencsi a demisi-
onat. Pârvu ºi-a mutat acum copiii
la ºcoalã în Piteºti, acolo unde pânã
la varã va locui în casa pãrinþilor.
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