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ªedinþa Consiliului Local Ostroveni de astãzi,
ca ºi cele precedente, ale destule puncte pe or-
dinea de zi: reabilitarea ºi modernizarea unui te-
atru de varã, investiþie în valoarea de 80.000
euro prin fonduri AFIR; modernizarea ºi dota-
rea Cãminului Cultural, o investiþie de 100.000
euro; construcþia unui dispensar medical uman
la Ostroveni, în valoare de 3,7 miliarde lei; con-
strucþia unei grãdiniþe pentru copii în satul Liº-

teava, investiþie de 3,3 miliarde lei; contract co-
regrafic de prestãri servicii pentru refacerea
Ansamblului artistic local „Alunelul”; premierea
copiilor cu rezultate bune la sfârºitul anului ºco-
lar ºi aºa mai departe. Primarul comunei, Silviu
Preduº, nu se lamenteazã, dar afirmã cã la pri-
mãrie e zilnic mult de lucru. Comunã mare, cu
peste 5.000 de locuitori, Ostroveniul îºi reaºea-
zã, de la un an la altul, cu curaj înfãþiºarea, dorin-

du-se una de top între localitãþile doljene. ªi dacã
vom spune cã este „încinsã” de muncã îndârjitã,
în acest anotimp febril de primãvarã, nu spunem
decât adevãrul. E plãcutã ochiului aºezarea. Cu-
ratã, luminoasã, plinã de verdeaþã. ªi peste toa-
te Ostroveniul are încã o lume tânãrã, în putere,
care sperã, teafãrã fiind, sã rãmânã, dupã datinã,
pe tãlpile ei. Adicã are puterea de a privi mai
departe, ceea ce nu e puþin lucru.
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Liberalii doljeni susþin cã au
depus o propunere în acest sens
la Consiliul Judeþean Dolj, pro-
punere care, deocamdatã, nu se
regãseºte pe ordinea de zi. „A
fost depusã ieri (n.r. – marþi, 29
mai) ºi nu am vãzut-o pe ordinea
de zi a ºedinþei de astãzi (n.r. -
ieri), dar mai aºteptãm. Bani ar
exista, dar probabil nu a fost timp
pentru fundamentare”, a decla-
rat consilierul judeþean PNL, La-
urenþiu Ivanovici, într-o confe-
rinþã de presã, organizatã la par-
tid cu câteva ore înainte de ple-
nul CJ Dolj.

Potrivit liberalilor, este nevoie
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Consilierii PNL Dolj solicitã autoritãþilor
judeþene sã aloce fonduri de la buget pen-
tru achiziþia unor instalaþii de filtrare a ae-
rului, care sã fie montate în sãlile de tera-
pie intensivã ºi în cele de operaþii de la Spi-

talul Judeþean de Urgenþã Craiova, acolo
unde existã riscul contractãrii de infecþii
nozocomiale. De asemenea, liberalii mai cer
bani ºi pentru dotarea cu aparaturã ºi in-
strumentar nou a secþiilor de chirurgie.

de sisteme performante de filtra-
re a aerului, cu filtre hepa, care
sã fie instalate atât în sãlile de te-
rapie intensivã, cât ºi în cele în
care se efectueazã operaþiile, pen-
tru a proteja pacienþii de con-
tractarea unor eventuale infecþii
nozocomiale. „Este binecunoscut
faptul cã numãrul cazurilor de
infecþii asociate asistenþei medi-
cale, infecþiile nozocomiale, este
în creºtere. Aceste infecþii duc,
de cele mai multe ori, la agrava-
rea stãrii de sãnãtate a pacienþi-
lor. Ei vin sã se trateze pentru o
anumitã afecþiune, dar în urma
contractãrii unui virus sau a unei
bacterii foarte rezistente ajung
într-o stare gravã, riscul de de-
ces se dubleazã. Pe lângã impac-
tul devastator asupra stãrii de
sãnãtate a pacienþilor, trebuie sã
se aibã în vedere ºi impactul fi-
nanciar: numãrul zilelor de spita-
lizare pentru un pacient creºte
considerabil, iar un tratament cu
medicamente scumpe ºi puterni-

ce duce ºi el la mai multe cheltu-
ieli din partea spitalului”, a arãtat
Ivanovici.

Mai multe facilitãþi
pentru donatorii de sânge
De asemenea, liberalii au mai

cerut achiziþia de aparaturã per-
formantã pentru staþia de sterili-
zare a spitalului, cele existente fi-
ind insuficiente. „Considerãm cã
este nevoie sã susþinem, în conti-
nuare, spitalul cu instalaþii, apa-
raturã ºi echipamente performan-
te. Toate secþiile de chirurgie au
solicitat achiziþii de instrumentar”,
a mai spus consilierul liberal, La-
urenþiu Ivanovici.

O altã propunere a liberalilor se
referã la acordarea de facilitãþi în
plus donatorilor de sânge, cunos-
cutã fiind criza de sânge care se
manifestã în judeþ ºi peste tot în
þarã. „Am depus, tot în cadrul
Consiliului Judeþean Dolj, o altã
propunere de a oferi facilitãþi în
plus donatorilor de sânge. Încã nu

a fost pusã pe ordinea de zi nici
aceastã propunere, o aºteptãm cu
interes”. La propunerea preºedin-
telui filialei, ªtefan Stoica, ºi cu
spijinul primarilor liberali, PNL
Dolj a iniþiat o companie de dona-
re de sânge, rãspunzând astfel
apelului lansat, în repetate rânduri,
de Centrul Regional de Transfu-
zie Sanguinã Dolj. Consilierul La-
urenþiu Ivanovici a precizat cã,
pânã acum, acþiunea s-a derulat

în douã localitãþi – Rojiºte ºi Ape-
le Vii -  ºi continuã, pe 5 iunie, la
Siliºtea Crucii ºi Mãceºu de Sus.
„Sunt lucruri pe care le putem
face, anume sã aducem donatori
acolo unde laboratorul mobil al
Centrului de Transfuzii Dolj a
ajuns. Vom continua aceastã ac-
þiune ºi sperãm sã mai gãsim ºi
alþi susþinãtori”, a mai spus con-
silierul judeþean.

LAURA MOÞÎRLICHE

458 mii lei merg din fondul de
rezervã al Consiliului Judeþean Dolj
cãtre ºase primãrii care au rãmas
fãrã bani de salarii. Este vorba de-
spre localitãþile Catane, Cârna, Cer-
nãteºti, Gîngiova, Goicea, Mãceºu
de Jos. Astfel, conform proiectului
de hotãrâre supus votului consilie-
rilor judeþeni în ºedinþa de ieri, din
fondul de rezervã bugetarã al Con-
siliului Judeþean Dolj pe anul 2018,
în valoare de 575 mii lei s-a propus
alocarea sumei de 458 mii lei pen-
tru acordarea unor ajutoare cãtre
alte unitãþi administrativ-teritoriale
având în vedere apariþia unor situa-

ªase primãrii din Dolj au rãmas fãrã fonduri pentru salarii
Consilierii judeþeni au aprobat ieri, alocarea din fondul

de rezervã al bugetului propriu pe anul 2018 a sumei de
458 mii lei pentru acordarea unor ajutoare cãtre alte

unitãþi administrativ – teritorial având în vedere apariþia
unor situaþii urgente ºi neprevãzute.

þii urgente ºi neprevãzute în cursul
exerciþiului bugetar. Mai exact :
Catane are nevoie de 84 mii lei; Câr-
na - 43 de mii; Cernãteºti - 35 mii
lei; Gîngiova : 139 mii lei; Goicea –
97 mii lei ºi Mãceºu de Jos - 60 mii
lei.  „Avem de a face aici cu o si-
tuaþie cu care se confruntã mai mul-
te localitãþi, dar în mod special cele
care nu au putut sã-ºi plãteascã sala-
riile, unele pe mai multe luni, respec-
tiv Catane, Cârna, Cernãteºti, Gîngio-
va, Goicea, Mãceºu de Jos ”, a de-
clarat preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN

Craiovenii se vor bucura, timp de nouã
zile, de un adevãrat maraton de spectacole
ºi manifestãri care le vor fi oferite în pre-
mierã pentru a marca ediþia de Centenar a
„Zilelor Craiovei”. Petrecerea porneºte, vi-
neri, pe 1 Iunie, cu veselia copiilor, primii
care vor simþi cã este sãrbãtoare. La Tea-
trul „Colibri”, sunt aºteptaþi cu ateliere,
spectacole ºi mult îndrãgitele desene pe
asfalt; sunt provocaþi apoi cu un concurs
de karturi, la Centrul Multifuncþional, iar
în Parcul Romanescu vor urca pe scenã
cei mai talentaþi la muzicã. Sãrbãtoarea
copiilor va fi prezentã ºi în tot centrul oraºu-
lui, atât în Piaþa „Mihai Viteazul”, cât ºi pe
esplanada teatrului fiind organizate diverse
competiþii sportive ºi concursuri interacti-
ve pentru cei mici. Vor fi, apoi, evenimente

Nouã zile de sãrbãtoare la „Zilele Craiovei”!
pe toate gusturile: trei seri de spectacole
pentru iubitorii de teatru ºi o searã de ope-
rã, cu capodopera „Tosca” montatã în ju-
rul lacului din Parcul Romanescu, cinci seri
de folclor românesc, cu ansambluri renu-
mite din tot atâtea zone ale þãrii ºi una de
concert cu muzicã bunã, pe scenã fiind
aºteptaþi sã urce, în ultima zi de sãrbãtoa-
re, Adda, Guess Who ºi Loredana. Nu lip-
sesc nici corturile cu mici ºi bere, ºi nici
expoziþia de flori, cu vânzare, care este
organizatã an de an. Momentul special al
acestei ediþii va fi înmânarea titlului de „Ce-
tãþean de Onoare” ºi premirea campioane-
lor de la SCM Craiova, programate sã aibã
loc în ºedinþa festivã a Consiliului Local
Municipal, pe 7 iunie.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Cum e grâul?
Discuþia despre starea grâului nu

e la ordinea zilei, printre oamenii
locului. Deloc indiferenþi însã la
starea de vegetaþie a principalei
plante cerealiere, care ocupã circa
2.000 de hectare la nivelul celor
15 asociaþii agricole. ªi multe nã-

dejdi, nemãrturisite, se leagã de
recolta acestui an. Motiv pentru
care, pânã la vremea intrãrii în lan
a combinelor, grâul e petrecut cu
privirea. ªi verdele nesfârºit al la-
nurilor, pe alocuri punctat de cu-
loarea roºie a macilor efemeri, dez-
vãluie o tainã ºi o frumuseþe inefa-
bilã, chiar te vindecã de tristeþe,
redându-te. Sunt multe semne de
an bun agricol la Ostroveni, dar cei
cu care am discutat încã evitã op-
timismul. E mult de muncã, dacã
nu de trudã, ºi asta de când se ºtiu,
dar nimeni nu se lamenteazã.

ªedinþa Consiliului Local Ostroveni de astãzi, ca ºi cele
precedente, ale destule puncte pe ordinea de zi: reabilita-
rea ºi modernizarea unui teatru de varã, investiþie în va-
loarea de 80.000 euro prin fonduri AFIR; modernizarea ºi
dotarea Cãminului Cultural, o investiþie de 100.000 euro;
construcþia unui dispensar medical uman la Ostroveni, în
valoare de 3,7 miliarde lei; construcþia unei grãdiniþe pen-
tru copii în satul Liºteava, investiþie de 3,3 miliarde lei;
contract coregrafic de prestãri servicii pentru refacerea An-
samblului artistic local „Alunelul”; premierea copiilor cu
rezultate bune la sfârºitul anului ºcolar ºi aºa mai departe.
Primarul comunei, Silviu Preduº, nu se lamenteazã, dar afir-
mã cã la primãrie e zilnic mult de lucru. Comunã mare, cu
peste 5.000 de locuitori, Ostroveniul îºi reaºeazã, de la un
an la altul, cu curaj înfãþiºarea, dorindu-se una de top între
localitãþile doljene. ªi dacã vom spune cã este „încinsã” de
muncã îndârjitã, în acest anotimp febril de primãvarã, nu
spunem decât adevãrul. E plãcutã ochiului aºezarea. Cura-
tã, luminoasã, plinã de verdeaþã. ªi peste toate Ostrove-
niul are încã o lume tânãrã, în putere, care sperã, teafãrã
fiind, sã rãmânã, dupã datinã, pe tãlpile ei. Adicã are pute-
rea de a privi mai departe, ceea ce nu e puþin lucru.

Spaniolii
de la grupul Planasa

sunt în grafic
Despre prezenþa spaniolilor gru-

pului Planasa la Ostroveni ºi intenþia
lor de a deschide un punct de lu-
cru pentru înfiinþarea unor culturi
de cãpºuni ºi afine s-a mai scris în

cotidianul nostru. Silviu Preduº ºtie
cã amenajãrile de la Ostroveni ºi
Liºteava destinate culturii afinelor
ºi cãpºunilor a demarat ºi este vor-
ba de circa 30 de hectare într-unul
din punctele de lucru, ºi circa 27
de hectare în celãlalt. Derularea
investiþiei este urmãritã cu atenþie,
fiindcã grupul Planasa are o bunã
reputaþie europeanã, ºi dezvoltã
deja activitãþi similare la Ianca, în
judeþul Olt. Se pregãteºte cu asi-
duitate terenul ºi instalarea unui
investitor spaniol chiar înseamnã
ceva insolit pentru localnici. Dar,

pânã una-alta, spaniolii cu ale lor,
fiind vorba de o afacere privatã,
iar oamenii Ostroveniului cu noia-
nul lor de probleme cotidiene. Deºi,
fireºte, mucaliþii trãgând cu coada
ochiului, comenteazã, nu rareori
cu maliþiozitate olteneascã.

Silviu Preduº
ales preºedintele

Asociaþiei
comunelor din Dolj

Adunarea generalã a Asociaþiei
comunelor, filiala Dolj, din data de
14 mai a.c., în sesiune extraordi-
narã, l-a ales pe Silviu Preduº, ju-
rist de profesie, în fruntea ei pen-
tru un mandat complet. Asociaþia
comunelor este una a autoritãþilor
locale, având ca membri comune-
le din Dolj. Secretar general a fost
desemnatã Mihaela Mateescu, pri-
mãriþa comunei Scaeºti, iar ca vi-
cepreºedinþi au fost aleºi Dumitrel
Titel Stoenescu, primar la comu-
na Afumaþi, Vergicã ªovãilã, pri-
mar la comuna Cãlãraºi, Dumitru
Dincã, primar la comuna Drãgo-
teºti, Mihai Puiu Calafeteanu, pri-
mar la comuna Pleniþa, Marius
Cosmin Dumitru, primar la ªim-
nicu de Sus, Florea Grigorescu,
primar la Urzicuþa. Bineînþeles, cã
Silviu Preduº s-a simþit onorat,
prin aceastã investire, dar lucruri-
le nu se opresc aici, fiindcã doreº-
te sã confere o eficientizare evi-
dentã mai bunei cooperãri la nive-
lul administraþiilor publice locale.
ªi cooperarea între comunele dol-
jene, permisã – dar destul de limi-
tat – prin cadrul legislativ modifi-
cat, rãmâne un deziderat. Proxi-
ma ºedinþã de lucru, va avea loc la
Iºalniþa, când se vor stabili ºi þin-
tele concrete de acþiune.

De 44 de ani
medic la Ostroveni

Doctorul Ion Dragomir, fiu al
comunei, medic al dispensarului
uman din Ostroveni de 44 de ani,
este poate o excepþie în lumea ru-
ralã a Doljului. Când aproape, dacã
nu toatã lumea tânãrã a comunei
s-a nãscut sub supravegherea sa

ºi a crescut mângâiatã de privirile
sale blajine, medicul Ion Dragomir,
investit de câteva mandate ºi cu
calitatea de ales local, chiar este
un reper moral ºi profesional al
Ostroveniului. Nu este singur la
dispensarul uman al comunei,
având colaboratori imediaþi pe
medicii Sfârleazã Silviu ºi Cioba-
nu Camelia, dar autoritatea sa, ine-
ditã în lumea Doljului, vine dintr-o
statornicie greu egalabilã ºi o înþe-
legere a unor rosturi mult rãstãl-
mãcite în zilele noastre, în care is-
toria se face prin oameni ºi pentru
oameni. Pe malul Dunãrii, unde
merge frecvent la pescuit, o mai
veche pasiune, ni s-a spus de cã-

tre cei care îl cunosc, îºi priveºte
chipul în aceeaºi oglindã de apã,
în care s-a întipãrit pentru totdeau-
na chipul din anii tinereþii. Fiind în
firea oamenilor locului ºi puterea
lor sã-ºi regãseascã mereu ºi me-
reu o tinereþe câteodatã uitatã. Po-
vestea doctorului Ion Dragomir în-
cape în istoria comunei sale, una
fabuloasã, încã nerescrisã. În buza
verii, Ostroveniul rezoneazã par-
cã, dimineaþa, cu concertul pãsã-
rilor din pãdurea Zãval, care dau
semnalul unei noi zile de muncã.
Fiindcã munca aceasta îndârjitã a
câmpului, uneori greu de descris,
a adus comuna, acolo unde se aflã
astãzi.
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Judecãtorii de la Curtea de Apel
Craiova au respins, ieri, contesta-
þia formulatã de Cristina Carmen
Lupescu (50 de ani) – secretara
Facultãþii de Drept din Craiova –
Secþia frecvenþã redusã – împo-
triva hotãrârii de sâmbãtã a Tri-
bunalului Dolj prin care a fost
arestatã preventiv pe 30 de zile
pentru trafic de influenþã ºi înºe-
lãciune: ”Respinge, ca nefonda-
tã, contestaþia declaratã de incul-

Tragedia s-a petrecut marþi sea-
rã, în jurul orei 22.00. ªeful Sec-
þiei Nr. 9 Poliþie Ruralã Cetate, in-
spector Mircea Cazacu, de 31 de
ani, din Cetate, în timp ce-ºi con-
ducea maºina personalã, marca
Hyundai, pe DN 56 A, în satul
Moreni, comuna Cetate, a lovit o

Sala cea mare a Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj a fost, ieri,
gazdã, a unui eveniment foarte
important: lansarea proiectului „Su-
perªcoala – vrem putem reuºim!”.
Partener în proiect este Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Dolj, inspec-
torul general adjunct al insituþiei,
prof. Janina Elena Vaºcu, preci-
zând: „Este un program foarte bine
pus la punct, prin care elevii pot
învãþa. Le mulþumim tuturor, be-
neficiari fiind Asociaþia„ Mereu
pentru România”, iar, pe lîngã noi,
partener este ºi Asociaþia „EduFor”
Craiova. Obiectivul general este
facilitarea la educaþia obligatorie a
copiilor, elevilor ºi tinerilor, care au
pãrãsit de timpuriu cursurile, apra-
þinând grupurior vulnerabile . Dar
mai multe vã pot spune reprezen-
tanþii partenerilor”.

Cinci entitãþi doljene,
pentru educaþie

Grupul „þintã” a fost constituit
din 685 de preºcolari ºi elevi; 100
de pãrinþi ºi 50 de tineri , cu vârsta
cuprinsã între 6 - 16 ani, care au
pãrãsit de timpuriu ºcoala, 100 de

Secretara de la Drept acuzatã deSecretara de la Drept acuzatã deSecretara de la Drept acuzatã deSecretara de la Drept acuzatã deSecretara de la Drept acuzatã de
trafic de influenþã rãmâne dupã gratiitrafic de influenþã rãmâne dupã gratiitrafic de influenþã rãmâne dupã gratiitrafic de influenþã rãmâne dupã gratiitrafic de influenþã rãmâne dupã gratii

Curtea de Apel Craiova a respins, ieri,
contestaþia secretarei de la Facultatea
de Drept din Craiova – Secþia frecven-
þã redusã – Cristina Lupescu, împotri-
va hotãrârii prin care Tribunalul Dolj i-
a emis mandat de arestare preventivã,
astfel cã va rãmâne 30 de zile în spate-

le gratiilor. Femeia a fost ridicatã vineri
dupã-amiazã, dupã ce a fost prinsã în
flagrant primind 1300 lei, bani pe care
îi ceruse unui craiovean pentru a-i „re-
zolva” fratelui acestuia promovarea
examenelor din aceastã sesiune, fãrã ca
el sã calce pe la ºcoalã.

patã. Obligã inculpata la cheltu-
ieli judiciare cãtre stat, în cuan-
tum de 100 lei. Definitivã. Pro-
nunþatã în camera de consiliu,
azi, 30.05.2018”, se aratã în ho-
tãrârea instanþei.

Reamintim cã, sãptãmâna tre-
cutã, un bãrbat a formulat un de-
nunþ împotriva femeii, la Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj,
explicând cã, în urmã cu patru ani,
s-a dus la secretarã, pe care o cu-

noºtea, ºi l-a înscris pe fratele lui
la Drept, la Secþia cu frecvenþã
redusã. Bãrbatul a mai povestit cã
i-a plãtit secretarei diverse sume
de bani, între 1.100 ºi 1.400 de
lei, pe sesiune, cum cerea ea, sus-
þinând cã intervine pe lângã pro-
fesori pentru ca fratele sãu sã pro-
moveze examenele fãrã sã treacã
pe la ºcoalã, dar ºi taxa anualã, în
cuantum de 3.000 de lei, bani pe
care bãrbatul îi lãsa tot secretarei

ca sã-i achite. De curând, denun-
þãtorul a aflat, întâmplãtor, cã fra-
tele sãu a fost exmatriculat din
anul I, deºi secretara îl asigurase
cã este totul în regulã. Aºa cã a
venit la Parchet ºi a denunþat-o,

iar vinerea trecutã a fost prinsã
în flagrant de ofiþerii Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj ºi pro-
curorul desemnat de la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj pri-
mind 1.300 de lei.

O conferinþã pentru tineriO conferinþã pentru tineriO conferinþã pentru tineriO conferinþã pentru tineriO conferinþã pentru tineri
Ieri, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþear Dolj, s-a

desfãºurat o  conferinþã de presã, prin care s-au prezentat
aspecte ale unui program european, prin care se pot  spune
multe. În Aula Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, a avut

loc prezentarea proiectului, iar speranþele sunt foarte multe,
ghidându-ne dupã promisiuni.

cadre didactice. Proiectul este co-
finanþat prin Programul Operaþio-
nal Capital Uman, având ca obiec-
tiv general „Facilitarea accesului
egal la educaþia obligatorie a copii-
lor, elevilor ºi tinerilor care au pã-
rãsit de timpuriu ºcoala”. În pro-
gram sunt cuprinse cinci unitãþi
ºcolare din mediul rural: ªcoala
Gimnazialã din comuna Radovan,
ªcoala Gimnazialã din comuna
Breasta, ªcoala Gimnazialã „Ilie
Martin” din Brabova, ªcoala Gim-
nazialã din comuna Secu, ªcoala
Gimnazialã „Carol al II-lea” din
Dioºti. Valeria Leferman,  de la
„Mereu pentru Europa”, a menþio-
nat, þinând cont de context: „Mer-
gem  pentru promovarea acestor
programe, deoarece nu ne este in-
diferentã educaþia copiilor noºtri.
Conceptele „Vreau la ºcoalã, dupã
ºcoalã!”, „Educaþia - viitorul copi-
lului meu” nu sunt vorbe în vânt.
La rândul sãu, Diana Brãtucu,
preºedfinte a „EduFor Craiova”a
spus: „Suntem parteneri în acest
proicet, iar obiectivul tuturor este
clar: dezvoltarea educaþiei copiilor,
cu tot ceea ce înseamnã aceasta”.

Accident mortal provocat de ºeful
Secþiei de Poliþie Ruralã Cetate
ªeful Secþiei Nr. 9 Poliþie

Ruralã Cetate, inspector
Mircea Cazacu, de 31 de
ani, este cercetat penal
dupã ce, marþi searã, a
accidentat mortal o femeie,
în vârstã de 38 de ani, din
localitate. Reprezentanþii
Inspectoratului de Poliþie
Judeþean (IPJ) Dolj spun
cã victima s-a angajat în
traversarea strãzii prin loc
nepermis ºi fãrã sã se
asigure, iar poliþistul se
afla în timpul liber ºi nu
consumase alcool. Cerce-
tãrile au fost preluate de
Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Calafat.

femeie în vârstã de 38 de ani, din
localitate. La faþa locului a fost
solicitatã o ambulanþã, medicii au
ajuns ºi au demarat manevrele de
resuscitare, însã, într-un târziu, n-
au mai putut decât sã constate de-

cesul femeii, cadavrul fiind ridicat
ºi depus la morgã dupã finalizarea
cercetãrii. ªi colegii poliþistului au
ajuns la locul accidentului, l-au
testat pe Mircea Cazacu cu apara-
tul etilotest, declarând cã rezulta-
tul a fost negativ. Poliþistul se afla
în timpul liber, iar pe numele sãu a
fost deschis un dosar penal, cer-
cetãrile fiind continuate sub aspec-
tul comiterii infracþiunii de ucidere
din culpã. „Poliþistul se afla în tim-
pul liber ºi era cu maºina perso-
nalã. Cauza producerii accidentu-
lui este traversarea neregulamen-
tarã întrucât victima s-a angajat
în traversarea strãzii fãrã sã se
asigure ºi prin loc nepermis. În
cauzã a fost deschis dosar penal
pentru ucidere din culpã, iar cer-
cetãrile au fost preluate de Par-
chetul de pe lângã Judecãtoria
Calafat”, ne-a declarat agent prin-
cipal Mihaela Gîrd, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.
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Pentru a ajunge la faza pe þarã,
electricienii au concurat la etapa pe
companie, probele desfãºurându-
se la urmãtoarele locaþii: Staþia
DIF, Craiova, ieºirea spre Caracal;
Staþia Craiova Sud, str. Victor
Papilian, nr. 52, Piaþa Prefectu-
rii, PT 674 ºi nu în ultimul rând,

la Hotel Europeca. Cele patru pro-
be au fost urmãtoarele: „Electri-
cian exploatare staþii”; „Electri-
cian PRAM”; „Electrician Ex-
ploatare Reþele de Distribuþie MT
ºi JT”ºi „Electrician verificãri
grupuri mãsura”.

„Aici se desfãºoarã proba
„PRAM”

Ca ºi celelalte companii din do-
meniu, Distribuþie Oltenia îºi tri-
mite cei ma buni profesioniºti la
faza naþionalã a Trofeului Electri-
cianului, aceºtia fiind aleºi în urma
competiþiei ce s-a desfãºurat la
Craiova, în perioadfa 29-30 mai.
„Aici se desfãºoarã proba
„PRAM”, dupã cum ºtiþi CEZ-ul
îºi desfãºoarã activitatea pe 7 ju-
deþe, aºadar avem 7 echipe în con-
curs a câtre 3 electricieni fiecare.
Primii trei clasaþi vor participa la
faza naþionalã dupã o pregãtire de
o lunã de zile, la faza naþionalã pre-
tenþiile fiind mult mai mari. Acolo
vor fi concurenþii cei mai buni din

Trofeul Electricianului, una dintre cele mai
importante competiþii profesionale din Ro-
mânia, a ajuns la cea de-a 39-a ediþie în acest
an. Concursul oferã astãzi, angajaþilor din sis-
temul energetic naþional posibilitatea de a-
ºi demonstra în fiecare an îndemânarea ºi
cunoºtiinþele dobândite de-a lungul carierei

profesionale.  Astfel, peste 70 de electricieni
din judeþele de operare ale Distribuþie Olte-
nia ºi-au  mãsurat cunoºtinþele ºi abilitãþile
pe parcursul a a douã zile de competiþie, 29
ºi 30 mai, presãrate de probe teoretice ºi
practice, totul pentru un loc pe podium, în
cursa cãtre Trofeul Electricianului.

ceea ce înseamnã Electrica ºi ce-
lelalte societãþii. Probele implicã o
parte teoreticã unde se acordã 150
de puncte, probã teoreticã din cu-
noºtiinþele de energeticã ºi proba
practicã se desfãºoarã pe dome-
niu, fiind vorba de defecte „fãcu-
te” de cãtre comisiile de suprave-

ghere. Limita de timp
la proba practicã este
de 30 de minute, iar la
cea teoreticã, 90 de
minute. Anul trecut, la
faza naþionalã la
aceastã secþiune, am
luat locul I pe þarã.
Sperãm ca ºi anul
acesta sã ne clasãm
tot pe locul I”, a subli-
niat Ion ªtefan Tudo-
ricã, ºef Serviciu
Control Calitate 110
kV.

7 judeþene, 21 de concurenþi,
3 calificaþi

La aceastã ediþie a competiþiei
Trofeul Electricianului vor partici-
pa ºi elevii claselor susþinute de Dis-
tribuþie Oltenia la Colegiului Ener-
getic Craiova, Liceul Tehnic Astra
din Piteºti ºi Liceul Energetic Târ-

gu Jiu, care s-au calificat la proba
teoreticã a competiþiei. Aceºtia au
susþinut proba practicã la Colegiul
Energetic Craiova, din comisie fã-
când parte cei 3 specialiºti Distri-
buþie Oltenia care au avut rolul de
îndrumãtor pe parcursul anului ºco-
lar. Ieri, cei 15 elevi selectaþi au avut
ocazia sã îi vadã în plinã acþiune pe
specialiºtii Distribuþie Oltenia ºi sã
surprindã un moment cheie din vi-
itorul pe care ºi l-au ales. „Este cea
de-a 39-a ediþie a electricianului.
Acum se deruleazã faza pe Distri-
buþie Oltenia. Proba este de electri-
cian exploatare staþii de transforma-
re, iar în forma practicã avem in-
cluse elemente de alegere a echipa-
mentului individual de protecþie ºi
de executare a unei manevre dupã
o foaie de manevrã de execuþie. Ur-
mãrim alegerea corectã a echipa-
mentului ºi execuþia corectã a ma-
nevrei în sine. Sunt 21 de concu-
renþi, din 7 judeþe care participã la
aceastã probã. Este o probã teore-
ticã, care s-a desfãºurat ieri ºi as-
tãzi este proba practicã. Este con-
tracronometru. Fiind un concurs
vrem sã limitãm timpul ºi sã selec-
tãm cei mai buni electricieni. Intru-
ducem elemente surprizã în con-
curs, sunt cisme sau mãnuºi care
nu corespund din punct de vedere
al securitãþii munci…mici defecte
ascunse fãcute special pentru con-
curs, dar concurenþii se descurcã
foarte bine. Anul trecut am obþinut
locul I pe þarã la toate echipele, dar
ºi la individual”, a precizat Lauren-
þiu Cojocaru,  membru al Comisiei
Electricieni Exploatare Staþii.

Oltenii, pe podium
Pentru specialiºtii Distribuþie

Oltenia dorinþa de a participa an de
an la competiþia. Trofeul Electri-
cianului reprezintã o motivaþie în
plus sã îºi practice activitatea la un
nivel înalt de profesionalism.
 Aceastã competiþie reprezintã o
recunoaºtere de excepþie a abilitã-

þilor, îndemânãrii ºi cunoºtiinþelor
tehnice cu care îºi practicã zi de zi
meseria de electrician. Este acel
moment din an în care profesio-
nalismul ºi competiþia se îmbinã ºi
ne oferã ocazia de a urmãri spe-
cialiºtii Distribuþie Oltenia în acþi-
une, în cursa cãtre cea mai râvnitã
distincþie a carierei: Trofeul Elec-
tricianului. „Sunt 21 de concurenþi,
la fiecare secþiune, împãrþiþi în
ºapte echipe, deci câte trei pe fie-

care echipã, fiecare judeþ din Olte-
nia fiind reprezentat de o echipã.
Au ca temã de manevrã aducerea
în stare de legare la pãmânt al unei
celule de medie tensiune cu pre-
luarea consumatorilor cu joasã ten-
siune, care în situaþia datã, când
consumatorii sunt foarte preten-
þioaºi, este un moment sensibil
când trebuie sã iei hotãrârea nece-
sarã. La faza naþionalã se vor cali-
fica trei ºi acolo avem o experien-
þã plãcutã. În 2015, am obþinut toa-
te cele trei locuri de pe podium I,
II ºi III. În 2016, locul III, la Bra-
ºov individual ºi locul II pe echi-
pe, iar anul trecut locul I ºi II indi-
vidual ºi III pe echipe”, a subliniat
Ploºceanu Nicolae, managerul
Departamentului de ex-
ploatare reþele electrice
medii-joase tensiune

Burse lunare elevilor
merituoºi

Proiectul Ucenic
Electrician a pornit  în
2016 la iniþiativa Distri-
buþie Oltenia, în colabo-
rare cu Liceul Tehnic
Astra Piteºti, Colegiul
Energetic Craiova, In-
spectoratele ªcolare Ju-
deþene Argeº ºi Dolj ºi
Asociaþia ROI. În ca-

drul proiectului zeci de elevi au
parte de experienþa ºi cunoºtiinþele
oferite de specialiºtii Distribuþie
Oltenia, de laboratoare electrice de
ultimã generaþie, dotate cu spriji-
nul operatorului de distribuþie din
zona Olteniei. Educaþia acestora va
fi consolidatã de sesiuni de men-
torat, stagii de pregãtire practicã
în instalaþiile Distribuþie Oltenia ºi
sesiuni de dezvoltare personalã alã-
turi de specialiºtii Asociaþiei ROI.

Performanþa elevilor e stimulatã ºi
de bursa lunarã oferitã de Distri-
buþie Oltenia, primilor cinci cu re-
zultate cele mai bune, în valoare
de 200 lei, în paralel cu bursa pro-
fesionalã alocatã de Ministerul Edu-
caþiei Naþionale. Sfârºitul anilor de
studiu va fi încununat de un bagaj
important de cunoºtiinþe ºi experi-
enþe practice ºi de posibilitatea de
angajare în cadrul Distribuþie Ol-
tenia.  În 2017, Ucenic Electrician
s-a extinde ºi în judeþul Gorj, unde
în colaborare cu Liceul Energetic
Târgu Jiu ºi ISJ Gorj, a oferit ele-
vilor posibilitatea de a se înscrie la
calificarea electrician exploatare
centrale, staþii ºi reþele electrice, a
Liceului Enegetic Târgu Jiu.

TTTTTrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajuns
la cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþie
TTTTTrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajuns
la cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþie
TTTTTrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajuns
la cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþie
TTTTTrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajuns
la cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþie
TTTTTrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajuns
la cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþie
TTTTTrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajuns
la cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþie
TTTTTrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajuns
la cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþie
TTTTTrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajuns
la cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþie
TTTTTrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajunsrofeul Electricianului a ajuns
la cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþiela cea de-a 39-a ediþie



6 / cuvântul libertãþii joi, 31 mai 2018culturãculturãculturãculturãculturã
Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman”, Secþia pentru Copii ºi

La Galeriile „Cromatic” ale Centrului Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj se deschi-
de astãzi, 31 mai 2018, ora 11.00, expoziþia de graficã, sculp-
turã ºi picturã „Interferenþe artistice”, cu lucrãri realizate
de studenþii din anii I ºi II de la Facultatea de Teologie Orto-
doxã - Domeniul Arte Vizuale, din cadrul Universitãþii din
Craiova. Coordonatori sunt lector univ. dr. Emilian Popescu
ºi lector univ. dr. Emilia Burlan. Expoziþia face parte din
programul de manifestãri al celei de-a XXII-a ediþii a Zilelor
Municipiului Craiova ºi va putea fi vizitatã în perioada 1-9
iunie 2018, zilnic, între orele 9.00-16.00.

Peste 40 de copii participã la Concursul de recitãri „Pe aripile poeziei” „Interferenþe artistice”,
la Galeriile „Cromatic”

Dupã spectacolele grandioase în
aer liber rãmase în memoria cra-
iovenilor, „Carmina Burana”
(2014) ºi „Carmen – Rock Versi-
on” (2016), Opera Românã Cra-
iova oferã publicului ºi în acest an,
în cadrul Zilelor Municipiului Cra-
iova, un spectacol-eveniment:
„Tosca” de Giacomo Puccini. Sce-
nã devine Parcul „Nicolae Roma-
nescu” din Craiova – pentru pri-
ma datã gazda unui spectacol de
operã. La alegerea titlului ºi cadru-
lui ales pentru reprezentaþie s-a
referit chiar regizorul, Antoniu
Zamfir, totodatã managerul Ope-
rei Române Craiova.

Data spectacolului, hotãrâtã
de agenda faimosului tenor

mexican Ramon Vargas
«Am încercat, de fiecare datã,

sã identificãm modalitãþi prin care
putem sã realizãm un astfel de pro-
iect. Pentru 2018 ne-am propus sã
creãm un spectacol în acest spa-
þiu feeric al Parcului „Nicolae Ro-
manescu”, luând în calcul cã toc-
mai a fost reamenajat. N-am ºtiut,
iniþial, locul exact în care îl vom
monta, dar, bãtând la pas fiecare
alee, am decis cã va fi spaþiul de
sub podul suspendat, cu întreaga
zonã a lacului ºi Castelului ferme-
cat. Întâi am ales opera „Otello”,

Tineret, pãstreazã tradiþia ºi sãrbãtoreº-
te Ziua Internaþionalã a Copilului prin

organizarea Concursului
de recitãri „Pe aripile po-
eziei”. Cea de-a 44-a edi-
þie se desfãºoarã astãzi, 31
mai 2018, începând cu ora
12.00, în Sala „Acad.
Dinu C. Giurescu”, 41 de
elevi înscriindu-se la con-
curs. Potrivit organizato-
rilor, între participanþi se
aflã elevi de la mai multe
ºcoli din Craiova, de la

ºcoli gimnaziale din Castranova, Calo-
pãr, Coºoveni, Leu, Celaru, Apele Vii,
de la Liceul Tehnologic „Al. Macedon-
ski” din Melineºti (judeþul Dolj) ºi ªcoala
Gimnazialã Bârza (Olt). Aceºtia vor con-
cura pe douã grupe de vârstã: clasa pre-
gãtitoare – clasa a IV-a ºi clasele a V-a
– a VIII-a. «Concursul „Pe aripile poe-
ziei” urmãreºte sã evidenþieze talentul
interpretativ al copiilor, prezenþa sce-
nicã, dar ºi sã constituie o rampã de
lansare pentru tinerele talente», se men-
þioneazã într-un comunicat de presã al
bibliotecii.

 „T „T „T „T „Tosca”, provocarea muzical-vizualã din Parcul „Nicolae Romanescu”!osca”, provocarea muzical-vizualã din Parcul „Nicolae Romanescu”!osca”, provocarea muzical-vizualã din Parcul „Nicolae Romanescu”!osca”, provocarea muzical-vizualã din Parcul „Nicolae Romanescu”!osca”, provocarea muzical-vizualã din Parcul „Nicolae Romanescu”!
Doar o sãptãmânã a mai rãmas pânã la extraordinarul spectacol

anunþat de Opera Românã Craiova: „Tosca” de Giacomo Puccini,
într-o impresionantã montare pe trei scene, cu 70 de instrumentiºti,
60 de coriºti ºi un cor de copii, cu proiecþii 3D/videomapping special
create, precum ºi cu soliºti de prim rang în arta liricã la nivel mon-
dial – tenorul Ramon Vargas, soprana Joanna Parisi ºi baritonul
Alberto Gazale. Spectaculosul eveniment va avea loc în aer liber, în
Parcul „Nicolae Romanescu”, iar decorul încorporeazã podul sus-
pendat ºi lacul. Organizatorii estimeazã cã peste 5.000 de persoane
vor fi prezente, acestea având la dispoziþie aleile ºi întreg spaþiul
verde dimprejur, cu acces gratuit, precum ºi, contracost, o zonã VIP
cu 407 scaune ºi locuri speciale în bãrci ºi hidrobiciclete. Spectacolul
va fi prezentat miercuri, 6 iunie, de la ora 21.00, ºi va dura aproxi-
mativ trei ore, timp în care craiovenii se vor bucura nu numai de
frumoasa muzicã a operei pucciniene, ci ºi de o scenografie impresi-
onantã ºi momente artistice captivante. Finalul dramatic al poveºtii,
cu Floria Tosca, tânãra cântãreaþã îndrãgostitã care se sinucide arun-
cându-se în lac de pe podul suspendat, este doar unul dintre ele… Operã în trei acte, de Giacomo Puccini, pe un libret de Luigi Illica ºi

Giuseppe Giacosa, dupã drama „La Tosca” a dramaturgului francez Victori-
en Sardou, „Tosca” a avut premiera pe 14 ianuarie 1900, la „Teatro Con-
stanzi” din Roma, rolul titular fiind deþinut atunci de soprana româncã Hari-
clea Darclée. Opera este bazatã pe piesa dramaticã a lui Victorien Sardou „La
Tosca” ºi prezintã povestea celebrei cântãreþe a Romei, Tosca, ce trece
printr-o confruntare cu un teribil tiran, ºeful poliþiei, Scarpia, care vrea sã o
seducã. Perfid, acesta foloseºte mijloace machiavelice pentru a-ºi atinge
scopul, provocând o ireparabilã tragedie.

Multe dintre vocile care au dat viaþã pe scenã senzualului ºi tragicului
personaj Tosca aparþin elitei muzicii lirice. Este de ajuns sã le amintim pe
sopranele Renata Tebaldi, Raina Kabaivanska, Mirella Freni, Renata Scotto,
Magda Olivero, Katia Ricciarelli. În rolul lui Mario Cavaradossi au smuls
furtuni de aplauze Richard Tucker, Luciano Pavarotti ori Carlo Bergonzi.
Opera rãmâne, de asemeena, o piatrã de încercare pentru orice dirijor.

de G. Verdi, însã muzica nu este
atât de impresionantã pentru pu-
blic, în general, nu mã refer strict
la cel iubitor de operã. Pentru cã
noi, când facem astfel de proiec-
te, ne adresãm publicului necunos-
cãtor în detaliu al genului de ope-
rã. Ne dorim, prin astfel de eveni-
mente, sã arãtãm cã opera poate
sã ia diferite forme de interpreta-
re, în diverse spaþii. Cele douã
spectacole din 2014 ºi 2016 au
avut ca „efect” final umplerea sãlii
de spectacole a Operei craiovene.
Ceea ce ne bucurã ºi ne obligã sã
continuãm aceastã idee de a atra-
ge publicul nou cãtre spectacolele
de operã. Am ales, în final, muzi-
ca lui G. Puccini ºi „Tosca” pen-
tru cã oferea multe posibilitãþi din
punct de vedere regizoral. Ne-am
gândit cum sã fie cât mai capti-
vant, cât mai profesionist realizat,
cum sã ne folosim ºi noi de tehni-
ca de ultimã generaþie – pentru cã,
în acest moment, teatrele mari din
lume au început sã se rupã de sce-
nografia clasicã», a explicat Zam-
fir. Data de prezentare a specta-
colului, 6 iunie, a fost aleasã în
funcþie de agenda faimosului tenor
mexican Ramon Vargas, care va
interpreta rolul Mario Cavara-
dossi, fiind singura din an în care
acesta era disponibil.

Videomapping creat special
de o echipã de artiºti din Italia
ºi sonorizare de înaltã calitate

Premiera operei lui Puccini, de la
1900, nu putea fi decât la Roma, datã
fiind plasarea poveºtii în trei punc-
te-cheie ale oraºului: Biserica „San-
t’Andrea della Valle”, Palatul Farne-
se ºi Castelul Sant’Angelo. De ace-
ea Opera craioveanã a ales sã pre-
zinte „Tosca” pe trei scene amena-
jate în parc, cu un decor care în-
corporeazã podul suspendat ºi care
va conþine ºi proiecþii 3D/videomap-
ping realizate special pentru eveni-
ment de o echipã de patru artiºti, gra-
ficieni, din Italia. Proiectoarele laser
de 50.000 lumeni vor crea un spec-
tacol absolut magnific, cu imagini ºi
lumini proiectate pe pod ºi pe ciclo-
rama montatã pe una dintre scene,
mai spune Antoniu Zamfir. «Pentru
mine, ca regizor, este totuºi o misi-
une simplã, pentru cã orice ai face,
din punct de vedere vizual, muzica
lui Puccini, în special muzica operei
„Tosca”, este fascinantã de la pri-
mul pânã la ultimul acord », a adãu-
gat acesta. Sonorizarea spectacolu-
lui va fi una de înaltã calitate, fiind
vorba despre un eveniment muzical
în aer liber, echipamentul necesar
provenind din Germania.

O distribuþie impresionantã,
cu nume de rezonanþã ale artei

lirice internaþionale
Protagoniºtii, soliºti de prim rang

la nivel mondial, vor fi tenorul Ra-
mon Vargas (Mario Cavaradossi),
soprana Joanna Parisi (Floria Tos-
ca) ºi baritonul Alberto Gazale (Ba-
ronul Scarpia), conducerea muzi-
calã fiindu-i încredinþatã maestru-
lui Walter Attanasi. Spectacolul se
bucurã ºi de prezenþa basului rus
Stanislav Chernenkov (Cesare An-
gelotti), a baritonului italian Alber-
to Benini (Sciaronne) ºi a artiºtilor
craioveni Ioan Cherata (Sagresta-
no), Florin Ormeniºan (Spoletta) ºi
Victor Dimieru (Temnicerul), alã-
turi de Orchestra ºi Corul Operei
Române Craiova. În total, 70 de in-
strumentiºti, 60 de coriºti ºi un cor
de 20 de copii de la Liceul de Arte
„Marin Sorescu”! Cum Opera Ro-
mânã Craiova are în repertoriu
spectacolul cu opera „Tosca”, cu
premiera în toamna anului 2008, în
regia lui Tamas Ferkay, parte din
decor ºi costume vor fi folosite ºi
în aceastã reprezentaþie de sceno-
graful Rãsvan Drãgãnescu.

Peste 5.000 de spectatori
aºteptaþi în Parcul

„Nicolae Romanescu”!
Iubitorii muzicii mai pot rezer-

va ultimele bilete disponibile, din

cele 407 puse la vânzare de orga-
nizatori, în zona VIP, acestea
având preþurile de 50, 100 ºi 150
lei. Contracost vor fi ºi cele 70 de
locuri în bãrcile ºi hidrobicicletele
de pe lac. Însã la eveniment sunt
aºteptaþi mii de oameni care se pot
bucura de spectacol pe alei, bãnci
sau chiar pe iarbã, unde accesul
este liber. „Dupã estimãrile noas-
tre, în spaþiul de lângã lac, din zona
scãrilor spre Castelul fermecat ºi
a aleii care trece pe sub podul sus-
pendat vor fi peste 5.000 de spec-
tatori. Îmi doresc sã vãd oameni
care se aºeazã cu pãtura pe iarbã,
cu ºezlongul, cu ce doreºte fieca-
re”, a adãugat Zamfir.

Managerul Operei Române Cra-
iova nu exclude posibilitatea pre-
zentãrii spectacolului „Tosca” ºi
în alte oraºe din þarã, în perioada
urmãtoare. Cu atât mai mult cu
cât, dincolo de ineditul ºi specta-
culosul pe care le aduce, proiec-
tul este unul costisitor, ridicându-
se la aproximativ 200.000 euro.
„Dacã va fi identificat un spaþiu
în care noi vom putea adapta în-
treaga regie ºi scenografie, nu vom
ezita sã îl jucãm”, a declarat Zam-
fir. Evenimentul, organizat cu spri-
jinul Primãriei ºi Consiliului Local
Craiova, a atras atenþia companiei
Enel, care a semnat un contract
de sponsorizare cu Opera craio-
veanã, în valoare de 5.000 euro.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Joi, 31 mai 2018

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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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:

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Coºoveni, cu sediul în

localitatea Coºoveni, strada Principalã, nr. 5, jude-
þul Dolj, organizeazã concurs, conform Legii nr.188/
1999, pentru ocuparea funcþiilor publice vacante de:
1.Inspector, asistent, clasa I -Compartiment Finan-
ciar-Contabil, Achiziþii Publice -1 post; 2.Inspector,
debutant, clasa I -Compartiment Financiar-Contabil,
Achiziþii Publice -1 post. Concursul se va desfãºura
la sediul Primãriei Comunei Coºoveni astfel: -Proba
scrisã în data de 03.07.2018, ora 10.00; -Proba inter-
viu în data de 05.07.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineas-
cã urmãtoarele condiþii: 1.Inspector, asistent, clasa
I -Compartiment Financiar-Contabil, Achiziþii Publi-
ce: -studii superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiin-
þelor economice sau juridice; -vechime în speciali-
tatea studiilor: minimum 1 an; -competenþe în do-
meniul tehnologiei informaþiei dovedite pe bazã de
documente -nivel mediu; 2.Inspector, debutant, cla-
sa I -Compartiment Financiar-Contabil, Achiziþii Pu-
blice: -studii superioare de lungã duratã, absolvi-
te cu diplomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul ºtiinþelor economice sau juridice; -competen-
þe în domeniul tehnologiei informaþiei dovedite pe
bazã de documente -nivel mediu. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la concurs în termen
de 20 zile de la publicarea anunþului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primã-
riei Comunei Coºoveni. Relaþii suplimentare ºi co-
ordonatele de contact pentru depunerea dosare-
lor de concurs: la sediul instituþiei Primãriei Co-
munei Coºoveni, persoanã de contact: Mihaela
Diaconu, secretar UAT Coºoveni, telefon/fax:
0251.457.186, eE-mail: primarie@cosoveni.ro.

UNITATEA Militarã 02248 -Bucureºti - Cazarma
431 - Craiova, titular al proiectului „Lucrãri de inter-
venþie la pavilioane ºi la reþelele de utilitãþi”, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii impactului asu-
pra mediului, proiect propus a fi amplasat în (adresa
amplasamentului): strada Caracal, nr. 101, Oraº Cra-
iova, jud. Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
autoritãþii competente pentru protecþia mediului APM
Dolj, din Craiova, str.Petru Rareº, nr.1, în zilele luni-
joi, între orele 8.00-16.30, ºi vineri, orele 8.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: office-
@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 08.06.2018.

COMUNA GHERCEªTI  anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul „ Asfaltare strãzi
comunale: strada Avrãmeºtilor + alei aferente, stra-
da Dascãl Vlãduþescu Grigore, strada Luncºorului,
comuna Gherceºti, judeþul Dolj, propus a fi ampla-
sat în satul Ungureni, comuna Gherceºti, judeþul
Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, Municipiul Craiova, str. Petru Rareº  nr.1, ºi la
sediul PRIMÃRIA GHERCEªTI, judeþul Dolj, (telefon
/ fax: 0251/ 450.580), în zilele de luni pânã joi între
orele 8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, Municipiul Craiova, str. Petru Rareº nr.1, fax::
0251/ 419.035, e-mail office@apmdj.anpm.ro.

OFERTE DE SERVICIU
Service Auto din Sibiu cautã co-
legi pentru urmãtoarele posturi:
tinichigiu auto, vopsitor auto, pre-
gãtitor vopsitor auto, mecanic
auto. Oferim salariu atractiv ºi
condiþii de muncã occidentale,
posibilitatea unei relocãri într-un
oraº cu o puternicã influenþã
germanã. GARAJ EXPERT,
SERVICE-UL TÃU AUTO! Tele-
fon: 0747/117.760.

PRESTÃRI SERVICII
Doamnã serioasã fac menaj
permanent baby siter etc, numai
pentru familii serioase, în Craio-
va. Telefon: 0762/850.986.

Filmãri foto video de calitate su-
perioarã la preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

Efectuãm transport mãrfuri, 3,5
tone. Relaþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2 camere Bãi-
leºti, zonã centralã, preþ accesi-
bil. Telefon: 0771/504.064.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere
Craioviþa Nouã, deosebitã po-
ziþionare, modificãri interioare.
Preþ accesibil. Telefon: 0771/
504.064.

Vând apartament 2 camere etaj
1, Valea Roºie. Telefon: 0251/
361.626.

CASE
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând casã + dependinþe, vie,
pãdure comuna Scaeºti, preþ
negociabil. Telefon: 0744/
375.858.
Vând imobil central. Telefon:
0755/074.742.

Vând casã Craiova, 5 camere,
2 bãi, încãlzire centralã, 560 mp
sau schimb cu apartament. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând teren casã, 1.200 de me-
tri pãtraþi, în comuna Iancu
Jianu, judeþul Olt – pe lângã
liceu, cu temelie beton, 2 ca-
mere + antreu, fântânã cu hi-
drofor, pãtul metalic, cu per-
dea în faþã unde introduci
douã autoturisme, gard meta-
lic, pomi fructiferi. Acte la zi.
Preþ 16.500 de euro, negocia-
bil. Telefon: 0769/512.701.

Vând casã cu 4 camere, bucã-
tãrie, baie + wc în interior ºi alte
anexe în curte, locuibile, gard
metalic, fântânã, pomi fructiferi,
în comuna Iancu Jianu, judeþul
Olt. Preþ 25.000 de euro, nego-
ciabil. Telefon: 0769/512.701.

Proprietar vând casã nouã zona
Bordei + 500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.

Vând gospodãrie în  comuna
Valea Stanciului, judeþul Dolj.
Telefon: 0721/502.003.
Vând casã bãtrâneascã 1200
m.p. comuna Robãneºti 20 km,
vie, fântânã, dependinþe. Tele-
fon: 0767/648.731.

Vând sau schimb cu aparta-
ment Craiova, casã mare  cu
toate utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Particular, vând teren în ªimni-
cu de Sus, strada Mihai Emines-
cu, nr. 84, lãþime 12 metri, lungi-
me 70 m, vie, între vecini. Relaþii
la telefon: 0728/012.055
Vând teren arabil 2,5 ha spatele
Metro ºi teren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:  0251/
548.870.
Vând parcele de 800 ºi 1500 mp
situate în Leamna de Jos car-
tier vile lângã Pãdure Tei. Tele-
fon: 0722/258.628.
Vând teren str. Industriilor- 3000
mp. Telefon: 0758/627.865.
Vând teren Podari. Telefon:
0722/943.220.
Vând 10 ha pãdure, 100-110 ani
- Gorj. Telefon: 0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile insta-
late, asfalt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640, 0351/
402.056.
Vând titlu de proprietate – pãdu-
re, comuna Brãdeºti 2,6 ha. Te-
lefon: 0770/245.289.

AUTO
ROMÂNEªTI

Cielo 2006 - GPL, cãruþ curte 2
roþi, bicicletã de damã, jante alu-
miniu. Telefon: 0767/153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv cu fructe
de lãmâi în el, preþ 1000 lei. Te-
lefon: 0765/261.910.

Vând convenabil MOTOCOA-
SÃ EXPERT 65 SUPER - foarte
puþin folositã. Telefon: 0720/
231.610.

Vând coceni, preþ 1 leu/snop –
comuna Mischii. Telefon: 0744/
100.000.
Vând 50 familii de albine. Tele-
fon: 0762/256.812.
Vând frigider 2 uºi defect - 100
lei, televizor color diagonala 70
cu telecomandã în bunã stare -
100 lei,  sãpun de casã - 5 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând obiecte casnice, îmbrãcã-
minte damã, televizor Philips -
100 lei, video – 50 lei. Telefon:
0770/454.977.

Vând frigider. Telefon: 0748/
408.819.
Vând Motosapã marca BUD-
GET  BRD 500. Telefon: 0721/
995.405.
Vând aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator 12V nou,
Pick-up Tesla cu boxe, dozã
nouã de rezervã, arzãtoare gaze,
discuri cu muzicã diferitã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând loc de veci, cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0741/186.100.
Vând maºinã automatã de us-
cat nefolositã. Telefon: 0720/
099.950.
Vând combinã frigorificã
BOSCH – 300 lei, chiuvetã bu-
cãtãrie din fontã smãlþuitã- 60
lei, butelie voiaj - 50 lei. Telefon:
0728/011.731.
Hainã îmblãnitã, guler astrahan
nr. 54, fãcute pe comandã - 80
lei, pantofi piele nr. 43 noi - 50
lei, cisme damã nr. 38-50 lei,
bascheþi nr. 43. Telefon: 0770/
303.445.
Vând boiler electric 100 litri bine
întreþinut, bicicletã româneascã
de bãrbat. Telefon: 0351/
464.043.

Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând  robot de bucãtãrie (PLA-
NETARIA) cu bol inox 6 l, hainã
lungã piele întoarsã cãprioarã
îmblãnitã talia 50, aþe de goblen
toate culorile (Mouline). Telefon:
0752/236.667.

Vând roþi spiþate cu cauciucuri
de iarnã, preþ 1300 Ron. Tele-
fion: 0762/183.205.
Vând iapã, blândã, fãrã nãrav.
Telefon: 0744/100.000.

Vând uºi de dormitor sau ma-
gazie vopsite cu geamuri ºi
broascã de închidere, Giurgiu-
vele vopsite ºi cu geamuri cu
douã, trei canate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 5 calorifere din fontã ºi fri-
gider. Informaþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigorificã. Tele-
fon: 0748/408.819.

Vând cutie metalicã pentru pãs-
trat arma de vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”, maºinã de
cusut „Ileana” stare bunã de func-
þionare, maºinã de spãlat  ”Alba
Lux”, Pick-up marca „TESLA” cu
boxe. Telefon: 0351/464.563.
Vând apometru de apã, butoi de
vin 10 vedre, presã hidraulicã
mase plastice, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum. Telefon:
0767/153.551.

Vând 2 electromotoare trifazate
3 KW750. Telefon: 0251/
353.295; 0767/052.639.
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 calorifer din fontã cu 5 ele-
menþi, 50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr broaºte þestoase ro-
mâneºti de apã. Telefon: 0721/
995.405.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU
sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

1. Dinamo 13 11 0 2 29-10 53
2. Botoºani 13 4 5 4 10-9 37
3. Sepsi OSK 13 6 5 2 21-14 33
4. Mediaº 13 6 4 3 18-14 30
5. Chiajna 13 4 4 5 13-16 30

........................................................................................
6. Voluntari 13 3 3 7 14-20 26

———————————————————————
7. ACS Poli 13 2 4 7 9-16 24
8. Juventus 13 3 1 9 7-23 16

Play-out, ultima etapã

Dinamo – Sepsi, vineri, ora 20.45
FC Botoºani – Gaz Metan, sâmbãtã, ora 18.30
Juventus – FC Voluntari, sâmbãtã, ora 21.30

Chiajna – ACS Poli, sâmbãtã, ora 21.30

Schimbãri importante se produc
în aceastã perioadã la câºtigãtoa-
rea Cupei EHF ºi vicecampioana
României, echipa femininã de
handbal SCM Craiova. Astfel, noul

Acum un an, naþionala României învingea, la Cluj,
cu 3-2 reprezentativa sud-americanã, golul victoriei

fiind marcat de Bãluþã

Naþionala României s-a deplasat
în Austria, unde astãzi, de la ora
17, va disputa un meci amical cu
naþionala statului Chile. Partida se
va desfãºura pe stadionul „Spor-
tzentrum Graz-Weinzödl” din Graz.
Cele douã naþionale s-au mai întâl-
nit ºi acum un an, pe Cluj Arena,
meci câºtigat de tricolori cu 3-2.
Alex Bãluþã a debutat atunci la na-
þionalã ºi a marcat golul victoriei.
În acea vreme, Chile se pregãtea
de Cupa Confederaþiilor, la care
participat din postura de câºtigã-
toare a Copei America, însã între
timp Alexis Sanchez ºi compania
au ratat calificarea la Mondialul din
Rusia. De altfel, selecþionerul Rei-
naldo Rueda nu a convocat pentru
amicalele cu România ºi Serbia ju-
cãtorii importanþi, precum: San-
chez, Vidal, Orellana, Vargas,
Aranguiz, Pablo Hernandez, Bra-
vo, Isla. Cei mai cunoscuþi jucã-
tori chilieni care sunt în lot pentru
jocul cu România sunt: Gary Me-
del de la Beºiktaº, Albornoz de la
Hannover, Pulgar de la Bologna ºi
Castillo de la Benfica.

Meciul contra echipei din Ame-
rica de Sud este primul dintre cele
douã amicale pe care echipa noas-
trã le va susþine în aceastã perioa-
dã, cel de-al doilea joc urmând sã
se dispute la Ploieºti, pe 5 iunie,
împotriva Finlandei. Ambele parti-
de vor fi transmise în direct de
postul de televiziune Pro TV. Pen-
tru aceste douã partide, staff-ul
echipei naþionale condus de Cos-
min Contra a convocat urmãtorii

27 de jucãtori: Portari: Ciprian Tã-
tãruºanu (FC Nantes), Florin Niþã
(Sparta Praga), Silviu Lung (Kay-
serispor), Bogdan Lobonþ (AS
Roma); Fundaºi: Cristian Manea
(CFR Cluj), Romario Benzar
(FCSB), Cristian Sãpunaru (Kay-
serispor), Ionuþ Nedelcearu
(UFA), Mihai Bãlaºa (FCSB), Alin
Toºca (Benevento), Nicuºor Ban-
cu (U Craiova); Mijlocaºi: Alexan-
dru Cicâldãu (Viitorul), Tudor Bã-
luþã (Viitorul), Paul Anton (Anji
Mahacikala), Dragoº Nedelcu
(FCSB), Constantin Budescu
(FCSB), Nicolae Stanciu (Sparta
Praga), Dorin Rotariu (Mous-
cron), Dennis Man (FCSB), Ale-
xandru Chipciu (Anderlecht), Ale-
xandru Mitriþã (U Craiova), Cipri-
an Deac (CFR Cluj), Adrian Sto-
ian (Crotone), Gheorghe Grozav
(Bursaspor); Atacanþi: George Þu-
cudean (CFR Cluj), George Puº-
caº (Novara), Alexandru Bãluþã (U
Craiova)

Pe lângã cei trei fotbaliºti con-
vocaþi de Contra, din Bãnie au mai
fost „convocaþi” ºi kinetoterapeu-
tul Ovidiu Blendea, dar ºi medi-
cul Claudiu Stamatescu, noul doc-
tor al naþionalei. „Medicul Clau-
diu Stamatescu s-a alãturat, înce-
pând cu aceastã acþiune, echipei
medicale a primei reprezentative
pregãtite de Cosmin Contra. Nãs-
cut pe 22 februarie 1970, medi-
cul Claudiu Stamatescu are o vas-
tã experienþã ca medic în fotbal,
activând la cluburile Extensiv Cra-
iova (1998-2001), Al Ain din Emi-

ratele Arabe Unite (2001-2002),
Universitatea Craiova (2002-2005,
2006-2011), Al Ittihad din Arabia
Sauditã (2005-2006), ALRO Sla-
tina (2011-2012), Petrolul Ploieºti
(2012-2015). De trei ani, acesta
activeazã ca medic la Clubul Spor-
tiv Universitatea Craiova. Ca mem-
bru al staff-urilor medicale de la
echipele la care a lucrat, Claudiu
Stamatescu se poate mândri cu
douã Cupe ale României, titlul de
campion al Emiratelor Arabe Uni-
te, Cupa Campionilor Þãrilor Ara-
be ºi Liga Campionilor Asiei. Este
licenþiat în asistenþã medicalã în
fotbal ºi ultrasonografie” anunþã
sitre-ul oficial al FRF.

Cu ocazia Zilei Copilului, pe 1
iunie, copiii vor putea admira Cupa
României, la stadionul „Ion Oble-
menco”. Clubul Universitatea Cra-
iova oferã tuturor puºtilor alb-al-
baºtri ºansa de a vedea trofeul Cu-
pei României, pe arena din Bãnie,
între orele 9 ºi 13. Cei mici vor
putea admira ºi vestiarul Universi-

tãþii Craiova, precum ºi tricourile
ºi medaliile primite de Mitriþã, Bã-
luþã ºi compania, dupã câºtigarea
Cupei României. Anul trecut, clu-
bul din Bãnie le-a pus la dispoziþie
copiilor autocarul echipei pentru un
tur de oraº, organizând totodatã ºi
o vizitã pe arena din Bãnie, aflatã
în construcþie.

secund al lui Bogdan Burcea, în
locul lui Dumitru Berbece, va fi
Costin Dumitrescu, campion al
României cu Craiova, în anii 90.
Pânã acum, acesta a antrenat echi-

pa masculinã de handbal CS Uni-
versitatea Craiova, din liga a doua.
Schimbãri vor avea loc ºi la nive-
lul lotului SCM Craiova. Astfel, ºi-
au anunþat plecarea: portarul Iulia
Dumanska, centrul Andreea Pri-
copi (ambele la Vâlcea), extrema
Valentina Ardean, pivoþii Bobana
Klikovac (la Ferencvaros) ºi Teo-
dora Popescu, interul Patricia Vi-
zitiu ºi apãrãtorul Nicoleta Tudor.

În schimb, a fost adusã op
portãriþã din din Bulgaria  Ekateri-
na Giucheva (foto), în vârstã de
30 de ani, înaltã de 1,85 metri, care
a evoluat înaintela Kisvardai, ocu-
panta locului 7 din Ungaria. Tot din
campionatul maghiar, de la Alba
Fehervar, va sosi ºi interul Elena
Gjorgjevska, o macedoneancã de
28 de ani care a mai evoluat în
România la HCM Baia Mare. De
asemenea, a fost adus coordona-
torul Lamprini Tsakalou, o grecoia-
cã în vârstã de 25 de ani care a
evoluat anul trecut la Krim Ljubli-
jana. Pentru postul de pivot a fost
transferatã Timea Tãtar, o jucãtoa-
re de 29 de ani de la Corona Bra-
ºov. Se intenþioneazã aducerea încã
unui pivot de valoare, dar ºi a unei
extreme stânga.
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