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Evaluarea Naþionalã: Doljul, pe podium la notele de 10 !

Beijing-W
ashington:
Beijing-Washington:
Rãzboi comercial!

O sãptãmânã pânã la
deschiderea Festivalului
Internaþional al TTinerilor
inerilor
Regizori , de la Craiova

Decizia preºedintelui american, Donald
Trump, de a taxa, în numele securitãþii naþionale, importurile de oþel ºi aluminiu, cu
25%, respectiv 10%, a fost începutul rãzboiului comercial, dintre cele douã mari puteri ale economiei mondiale. Exceptate provizoriu, au fost Canada ºi Mexicul, partenere în acordul de liber schimb american,
apoi alte þãri, între care cele din UE. Fãrã
China. Donald Trump a semnat un memorandum, þintind agresiunea economicã a
Chinei, anunþând noi taxe de circa 60 miliarde dolari la importurile chineze, ca retorsiune la furtul de proprietate intelectualã
de antreprizele asiatice.
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de promovabilitate apropiat de 70 %,
comparativ cu anul de învãþãmânt
precedent, fiind înregistrate 23 de
note maxime, faþã de 11.
Astfel, judeþul nostru
este al treilea dupã Bucureºti ºi Iaºi, cu câte 53
ºi 32 de note maxime.
pagina

Ieri, au fost afiºate rezultatele obþinute la Evaluarea Naþionalã, examen susþinut de elevii anului terminal din învãþãmântul gimnazial. Vorbim de date preliminarii, deoarece,
urmeazã depunerea contestaþiilor,
finalizarea lor fiind fãcutã pe 23 iunie. Judeþul Dolj are un procentaj

Opt spectacole din România, Bulgaria ºi
Serbia intrã în competiþie la cea de-a II-a ediþie a Festivalului Internaþional al Tinerilor
Regizori „Theater Networking Talents”, care
se va desfãºura la Craiova în perioada 27-30
iunie a.c. Festivalul se adreseazã regizorilor
de teatru absolvenþi în anul universitar 2018,
studenþilor regizori din ultimul an de studiu
(anul III – licenþã, anul II – master) ai facultãþilor de teatru. Câºtigãtorul Premiului pentru
regie va fi invitat sã punã în scenã un spectacol la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”.
culturã / 4
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Beijing-Washington: Rãzboi comercial!
MIRCEA CANÞÃR
Decizia preºedintelui american, Donald
Trump, de a taxa, în numele securitãþii
naþionale, importurile de oþel ºi aluminiu,
cu 25%, respectiv 10%, a fost începutul
rãzboiului comercial, dintre cele douã mari
puteri ale economiei mondiale. Exceptate
provizoriu, au fost Canada ºi Mexicul, partenere în acordul de liber schimb american, apoi alte þãri, între care cele din UE.
Fãrã China. Donald Trump a semnat un
memorandum, þintind agresiunea economicã a Chinei, anunþând noi taxe de circa
60 miliarde dolari la importurile chineze,
ca retorsiune la furtul de proprietate intelectualã de antreprizele asiatice. La 23
martie a.c., ca rãspuns la taxele asupra
oþelului ºi aluminiului, Beijingul a dezvoltat o listã de 128 de produse, la care doreºte sã aplice taxe vamale de 15-25% în
caz de eºec al negocierilor angajate cu
Washingtonul. Printre acestea, fructele
proaspete, vinul de California, carnea de
porc, aluminiu reciclat, produse americaEDITOR:
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- Parlamentarii noºtri, Popescule, dupã cât “muncesc”
în concediu, e normal ca-n
Parlament sã fie în vacanþã.

ne, care au reprezentat 3 miliarde dolari
anul trecut. Câteva zile mai târziu, la 26
martie a.c., autoritãþile chineze au cerut
SUA sã înceteze „intimidarea economicã”,
ameninþând cu mãsuri de retorsiune. La 2
aprilie a.c., în absenþa unui acord cu SUA,
China a declanºat mãsurile punitive contra a 128 de produse americane, ca rãspuns la taxele instituite pe exporturile chineze de oþel ºi aluminiu. La 3 aprilie a.c.,
în urma solicitãrii preºedintelui Donald
Trump, Robert Lighthizer, negociatorul
american al Casei Albe, a publicat lista
principalelor produse importate, susceptibile a fi supuse unor taxe vamale, ca represalii la „transferul forþat de tehnologie
americanã ºi de proprietate intelectualã
americanã”. Aceastã listã vizând importurile, reprezenta circa 50 miliarde dolari,
cu produse din diferite sectoare: aeronauticã, tehnologia informaþiilor sau roboticã
ºi maºini. La câteva ore, de la publicarea
listei, provizorii a SUA, Beijingul a repli-

cat prompt cu propria listã, vizând importuri în sumã anualã de 50 miliarde dolari.
China vizeazã produsele strategice, între
care soia, autoturismele ºi aparatele aeronautice care conteazã sensibil în balanþa
schimburilor comerciale. Donald Trump
susþine cã „nu suntem în rãzboi comercial cu China, fiindcã acest rãzboi a fost
pierdut de-a lungul anilor de persoane stupide sau incompetente, persoane care au
reprezentat SUA”. Preºedintele american
mai menþioneazã cã deficitul american cu
Beijingul se duce undeva la 375 miliarde
dolari în 2017. Într-o scrisoare adresatã
sãptãmâna trecutã Beijingului, Donald
Trump cere în principal, þãrii acuzate de
practici neloiale, reducerea taxelor vamale
la autoturisme. Robert Lighthizer, reprezentantul Oficiului Reprezentantului Comercial
al Statelor Unite ale Americii al SUA
(USTR) a anunþat cã SUA vor identifica
produse chineze în valoare de 200 miliarde
dolari pentru care vor fi aplicate tarife su-

plimentare de 10%. În replicã, Ministerul
Chinez al Comerþului (MCC) a transmis,
ieri, cã prin acþiunile aplicate SUA demonstreazã cã îºi pierd raþiunea, obligând China sã adopte mãsuri corespunzãtoare cantitativ ºi calitativ. Prin intermediul agenþiei de presã Xinhua, MCC a declarat cã
„rãzboiul iniþiat de SUA sfideazã atât legile
pieþii, cât ºi tendinþa de dezvoltare a lumii
de astãzi,subminând interesele popoarelor
chinez ºi american, interesele companiilor,
dar ºi ale întregii lumi”. Conform Oficiului
Reprezentantului Comercial al Statelor Unite
ale Americii al SUA, lista de produse chineze vizate de noile taxe vamale, cuprinde
douã secþiuni, prima cuprinzând 1.300 de
produse, la care taxele ar urma sã fie aplicate de la 6 iulie a.c., a doua listã cu 244
de produse urmând a fi analizatã, decizia
prefigurându-se în perioada imediat urmãtoare. Clar este un lucru, rãzboiul comercial între Beijing ºi Washington nu se duce
deloc la nivel declarativ.

Secretara de la „Drept” acuzatã de trafic
de influenþã, la un pas de arestul la domiciliu
Secretara Facultãþii de Drept din Craiova – Secþia frecvenþã redusã – Cristina
Carmen Lupescu, ajunsã dupã gratii pe
26 iunie, pentru trafic de influenþã ºi înºelãciune, este la un pas sã ajungã în arest
la domiciliu. Judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au respins, luni, propunerea Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj de preReamintim cã, cercetãrile în
acest caz au demarat, conform
reprezentanþilor Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, dupã
ce, la sediul instituþiei s-a prezentat, în cursul lunii mai, un
bãrbat care a formulat un denunþ
împotriva secretarei de la Facultatea de Drept din Craiova, Cristina Carmen Lupescu, în vârstã
de 50 de ani. Bãrbatul le-a explicat procurorilor cã, în urmã cu
patru ani, s-a dus la femeie, pe
care o cunoºtea, ºi a vorbit cu
ea sã-l ajute sã-l înscrie ºi pe
fratele lui acolo, la Secþia cu
frecvenþã redusã. L-a înscris, iar
bãrbatul a povestit cã i-a plãtit
secretarei diverse sume de bani,
între 1.100 ºi 1.400 de lei, pe
sesiune, cum cerea ea, susþinând
cã intervine pe lângã profesori
pentru ca fratele sãu sã promoveze examenele fãrã sã treacã pe
la ºcoalã. La aceºti bani se adãuga ºi taxa anualã, în cuantum
de 3.000 de lei, bani pe care bãrbatul îi lãsa tot secretarei, convins cã-i achitã ea. Treaba a
mers aºa pânã de curând când
denunþãtorul a aflat, întâmplãtor,
cã fratele 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. Având în vedere cã
acum bãrbatul ar fi trebuit sã
achite banii pentru promovarea
examenelor din anul IV, s-au pus
la punct detaliile, denunþãtorul a

lungire a mãsurii arestãrii preventive faþã
de inculpatã ºi au hotãrât ca, pe 25 iunie,
când expirã mandatul pe 30 de zile, femeia sã fie plasatã în arest la domiciliu.
Ea a fost prinsã în flagrant primind 1300
lei, bani pe care îi ceruse unui craiovean
pentru a-i „rezolva” fratelui acestuia promovarea examenelor din aceastã sesiu-

luat legãtura cu secretara care
i-a cerut 1.300 de lei de aceastã
datã, iar vineri, 25 mai a.c., femeia a fost prinsã în flagrant de
ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj ºi procurorul desemnat de la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj primind cei
1.300 de lei. A fost ridicatã ºi dusã
la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj, fiind reþinutã pentru
24 de ore, iar sâmbãtã, 26 mai
a.c. a fost arestatã preventiv pentru 30 de zile, mãsurã menþinutã
ºi de Curtea de Apel Craiova. „În

ne, fãrã ca el sã calce pe la ºcoalã. Acesta a denunþat-o dupã ce a aflat cã fratele
sãu, care ar fi trebuit sã fie acum în anul
patru, fusese, în realitate, exmatriculat
din anul I, iar el plãtise conform propriei
declaraþii, între 1.100 ºi 1.400 lei pe sesiune, plus taxa de ºcolarizare, care este
de 3.000 de lei pe an.

acest caz a fost deschis un dosar
penal în care se fac cercetãri pentru comiterea infracþiunilor de
trafic de influenþã ºi înºelãciune”, ne-a declarat procuror Magda Bãdescu, purtãtorul de cuvânt
al Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj.
Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au solicitat acum instanþei prelungirea
arestãrii preventive a secretarei,
însã judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au respins, luni, 18 iunie
a.c., propunerea ºi au hotãrât sã

o plaseze în arest la domiciliu la
expirarea celor 30 de zile pe cât
a fost arestatã preventiv: „Respinge propunerea de prelungire
a mãsurii arestãrii preventive
faþã de inculpata Lupescu Cristina Carmen. Înlocuieºte arestarea preventivã cu mãsura arestului la domiciliu pe o duratã
de 30 zile de la data de 25 iunie
2018 pânã la 24 iulie 2018 inclusiv”. Procurorii pot face contestaþie, care se va judeca la
Curtea de Apel Craiova.
CARMEN ZUICAN
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CAO taie apa la restanþieri!
Dacã v-aþi întrebat cum vom traversa
aceastã varã, care se anunþã extrem de canicularã, trebuie sã mai luaþi un calcul încã
un aspect: în unele cazuri, chiar ºi fãrã apã
rece! Începând chiar de astãzi, asociaþiile
Douã asociaþii de proprietari din
Craiova – nr. 1 „George Enescu”
(cu 1,45 milioane de lei restanþã)
ºi nr. 15 „Eroilor” (cu 324.000 de
lei debit) vor rãmâne, astãzi, fãrã
apã rece, a anunþat încã de ieri
conducerea Companiei de Apã Oltenia (CAO). Joi, urmeazã alte
douã asociaþii cu restanþe mari la
factura de apã, iar sãptãmânile celelalte vor urma ºi altele. „Este o
mãsurã pe care am decis sã o luãm
întrucât asociaþiile de proprietari ne
sfideazã pur ºi simplu. De pildã,
în cazul celor douã asociaþii, le-am
trimis somaþii de platã de pe data
de 12 aprilie, iar de atunci ºi pânã
acum nici mãcar au venit sã purtãm o discuþie asupra sumelor pe
care ni le datoreazã. Am decis sã
le tãiem apa rece pânã când vom
ajunge la o înþelegere”, a declarat,
ieri, noul director al CAO, Adriana
Câmpeanu.

Furnizarea va fi reluatã dupã ce
se plãteºte 5% din restanþã

Nici temperaturile ridicate de
afarã ºi nici faptul cã, în blocurile
în care se va sista apa rece, locuiesc ºi craioveni buni platnici nu
împiedicã reprezentanþii CAO sã ia
aceastã mãsurã. Întrebatã ce se va
întâmpla, totuºi, cu locatarii care
au facturile la zi, conducerea com-

de proprietari cu restanþe mari vor fi decuplate de la reþeaua de alimentare cu apã
a oraºului. Conducerea CAO spune cã va
relua furnizarea apei abia dupã ce restanþierii îºi vor achita mãcar 5% din debit.

paniei au îndemnat locatarii sã aibã
mai multe iniþiative în adunarea
generalã ºi chiar sã se constituie
în asociaþii de proprietari mai mici,
la nivel de scarã de bloc. „Într-o
lunã, o astfel de asociaþie este
funcþionalã. Bineînþeles cã se preiau ºi datoriile, dar fiind mai mici,
sunt mai uºor de gestionat”, a spus
Adriana Câmpeanu.
paniei a rãspuns cã aceºtia trebuie
sã îi tragã la rãspundere pe administratorii care nu au gestionat bine
problema debitelor în cadrul întregii asociaþii. „Nu este problema
noastrã, ci a asociaþiilor. Acolo trebuie sã meargã ºi sã întrebe de ce
nu s-au recuperat banii”, a spus directorul tehnic al CAO, Alin ªuiu.
Dacã locatarii decid sã vinã, totuºi,
la ghiºeul companiei pentru a-ºi
achita singuri factura la apã, reprezentanþii CAO spun cã nu li se vor
putea încasa banii întrucât nu existã un contract încheiat cu aceºtia.

Ghinioniºtii blocului

Ca soluþie pentru cei care îºi
plãtesc, cu conºtinciozitate, fac-

turile ar fi montarea unui contor
separat, care îi va permite locatarului sã încheie un contract direct
cu CAO ºi sã nu mai depindã de
restul vecinilor. Conducerea companiei s-a arãtat ºi ea interesatã de
aceastã variantã, dar a recunoscut,
în acelaºi timp, cã prea puþini locatari reuºesc sã ajungã pânã acolo. Condiþiile obligatorii sunt douã
la numãr, una prevede ca locatarul
sã aibã acordul tuturor vecinilor,
iar în al doilea rând, asociaþia din
care face parte sã nu aibã datorii
cãtre CAO. Dacã vecinii pot fi
convinºi mai uºor, rãmâne problema datoriilor generale, care este mai
greu de rezolvat. Ca un punct de
plecare, totuºi, reprezentanþii com-

Aproape toate asociaþiile au
datorii

Potrivit directorului CAO, asociaþiile de proprietari din Craiova
au restanþe foarte mari la apã, fiind vorba de 71 milioane de lei. Pe
lista datornicilor se aflã aproape
toate cele 500 de asociaþii din Craiova, cu debite mai mici sau mai
mari. În top conduce tot asociaþia
nr. 14 „1 Mai” cu o datorie la CAO
de 3,2 milioane de lei, urmeazã
asociaþia nr. 7 „1 Mai” – 1,7 milioane de lei ºi asociaþia nr. 24 Craioviþa Nouã – 1,6 milioane de lei.
Reprezentanþii companiei au
menþionat cã aceste asociaþii se
aflau în vizor de mai mult timp ºi

au fost primele sancþionate prin
oprirea apei, încã de sãptãmâna
trecutã.

Restanþele se rãsfrâng asupra
proiectelor de dezvoltare

În plus, reprezentanþii CAO au
menþionat cã aceastã acþiune extremã de sancþionare a datornicilor este direct legatã ºi de derularea creditelor angajate cu Banca
Europeanã de Dezvoltare Regionalã
(BERD). Directorul Adriana Câmpeanu a explicat cã existã o clauzã
contractualã care prevede ca gradul de colectare de la populaþie sã
nu coboare sunt 90%, clauzã pe
care compania îºi impune sã nu o
încalce. „În acest moment, suntem pe acolo ºi nu ne permitem sã
o încãlcãm. Avem angajate proiecte
europene pentru modernizarea ºi
extinderea canalizãrii ºi aducþiunea
de apã de la Izvarna, iar pentru
partea de co-finanþare a acestora,
cu siguranþã, va trebui sã apelãm
tot la un credit BERD”, a mai spus
directorul CAO.
LAURA MOÞÎRLICHE

Stimulente pentru încadrarea în muncã
a elevilor ºi studenþilor pe perioada vacanþei
Angajatorii doljeni pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, pentru fiecare elev ºi student încadrat în muncã.
Reprezentanþii Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Dolj au precizat cã angajarea elevilor ºi studenþilor se
poate realiza pe perioada vacan-

þelor, iar stimulentul financiar se
poate acorda pentru o perioadã
de maximum 60 de zile lucrãtoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev ºi student pentru
care s-a încheiat
contract individual
de muncã. Diferenþa
dintre stimulentul lunar acordat ºi salariul
realizat se suportã de
cãtre angajator din
fonduri proprii.
„Beneficiazã de
acest stimulent financiar angajatorii
care încadreazã în
muncã elevi ºi studenþi în baza unui
contract individual
de muncã pe duratã
determinatã, egalã
sau mai micã decât
durata vacanþei, încheiat în condiþiile
legii, cu normã întreagã sau, dupã caz,
cu timp parþial sau în

baza unui contract de muncã
temporarã, numai dacã durata
misiunii de muncã temporarã
este egalã sau mai micã decât durata vacanþei”, se precizeazã întrun comunicat de presã remis de
AJOFM Dolj.

Angajatorii
trebuie sã încheie
o convenþie

În cazul tinerilor în vârstã de
pânã la 18 ani, contractul indi-

vidual de muncã încheiat cu durata timpului de muncã de 6 ore
pe zi ºi de 30 de ore pe sãptãmânã se considerã încheiat cu
normã întreagã. Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie sã încheie o convenþie cu
agenþia judeþeanã pentru ocuparea forþei de muncã, în termen
de 30 de zile de la data angajãrii
elevilor ºi studenþilor.
Nu beneficiazã de stimulen-

tul financiar: angajatorii care
încadreazã în muncã elevi ºi
studenþi anterior datei de începere a vacanþei stabilite potrivit legii, pentru elevii ºi studenþii respectivi ºi angajatorii care
au beneficiat, pentru elevii ºi
studenþii respectivi, de stimulentul financiar prevãzut în lege
pentru o perioada de 60 de zile
lucratoare în cursul anului calendaristic.
MARGA BULUGEAN
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Evaluarea Naþionalã: Doljul, pe podium
la notele de 10 !
Ieri, au fost afiºate rezultatele obþinute la Evaluarea Naþionalã, examen
susþinut de elevii anului terminal din
învãþãmântul gimnazial. Vorbim de
date preliminarii, deoarece, urmeazã
depunerea contestaþiilor, finalizarea
lor fiind fãcutã pe 23 iunie. Judeþul
În acest an, în sesiunea Evaluãrii Naþionale, în judeþul Dolj au
fost potenþial candidaþi peste
5.000 de elevi, cursanþi ai ciclului
gimnazial. La examenul de „Capacitate” ºi-au depus candidatura
4.473, dintre aceºtia, însã, din
nefericire, 351 nu au participat,

Dolj are un procentaj de promovabilitate apropiat de 70 %, comparativ cu
anul de învãþãmânt precedent, fiind înregistrate 23 de note maxime, faþã de
11. Astfel, judeþul nostru este al treilea dupã Bucureºti ºi Iaºi, cu câte 53
ºi 32 de note maxime.

iar unul a fost eliminat, în cadrul
probei de „Limba ºi literatura românã”. Conform datelor statistice, la examinare au participat tineri din 156 de unitãþi ºcolare
preuniversitare.
„Întregul examen s-a desfãºurat în cele mai bune condiþii, cu

aplicarea legislaþiei. Prezentãm
un procentaj de 68,82 % de promovabilitate, cu o creºtere faþã de
anul precedent. Avem 23 de note
maxime, faþã de 11 în anul 2017,
ºi 97 , de acelaºi nivel, pe materia
de curs, la „Limba românã”, la
egalitate, cu „Matematica”. Sunt
19 de unitãþi ºcolare care au obþinut un procent de promovabilitate între 90 – 100% , douã dintre
ele fiind la 100% - ªcoala Gimnazialã „Marin Sorescu” din Bulzeºti
ºi ªcoala Gimnazialã „Mircea Eliade” din Craiova. Din pãcate, avem
patru unitãþi ºcolare care sunt la
0% - ªcoala Gimnazialã „Anton
Pann” din Craiova, ªcoala Gimnazialã „Ilie Murgulescu” din
comuna Vela, ªcoala Gimnazialã din comuna Sãlcuþa ºi ªcoala
Profesionalã Specialã din Craiova ”, a precizat prof. Monica
Leontina Sunã, inspector general al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

Elogii pentru premianþi
Cel puþin pânã acum, pânã la
depunerea contestaþiilor, în aceeaºi zi cu data afiºãrii rezultatelor, judeþul Dolj stã pe un loc
bun, într-un clasament al învãþãmântului naþional. Cele mai
multe note maxime, la Craiova,
au fost obþinute de ªcoala Gimnazialã „Mircea Eliade” (cinci),
pe locul imediat urmãtor fiind
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” ºi ªcoala Gimnazialã
„Traian” (patru). „Suntem mai
mult decât mulþumiþi, dar
aveam ºi aºteptãri. În afara celor care au obþinut nota maximã, ne mândrim ºi cu 45 de
elevi care au avut între 9,5 ºi
9,99, unii dintre ei depunând
contestaþii, de aceea ne aºteptãm la creºterea numãrului celor care au luat 10,00”, a menþionat prof. Carmen Lucia

ªtefãnescu, director al Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti”.
Un rezultat remarcabil a fost
obþinut la ªcoala Gimnazialã nr.1
din Dãbuleni: „Este un succes
extraordinar, care atestã pregãtirea depusã atât de elevi , cât ºi
de cadrele didactice. Tania Vînturiº, cea care a obþinut nota
maximã meritã toate felicitãrile”,
a spus prof. Daniel ªoimu, director al ªcolii Gimnaziale nr.1
din Dãbuleni. La rîndul sãu, prof.
Alexandrina Nãstase, manager
al ªcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” din Craiova, a declarat:
„Sunt rezultate foarte bune, iar
atunci când avem ºi o absolventã, care a obþinut nota 10,00, Alexandra Maria Ceauºescu, nu
putem decât sã ne mândrim, deoarece efortul cadrelor didactice nu a fost în zadar, la fel ca ºi
cel al pãrinþilor”.
CRISTI PÃTRU

O sãptãmânã pânã la deschiderea Festivalului Internaþional al Tinerilor
Regizori, de la Craiova
Opt spectacole din România, Bulgaria ºi Serbia intrã în competiþie la cea de-a II-a ediþie a Festivalului Internaþional al Tinerilor
Regizori „Theater Networking Talents”, care se va desfãºura la
Craiova în perioada 27-30 iunie a.c. Festivalul se adreseazã regizorilor de teatru absolvenþi în anul universitar 2018, studenþilor regizori
din ultimul an de studiu (anul III – licenþã, anul II – master) ai
facultãþilor de teatru. Câºtigãtorul Premiului pentru regie va fi
invitat sã punã în scenã un spectacol la Teatrul Naþional „Marin
Sorescu”. Din componenþa juriului face parte ºi regizorul Charles
Chemin (Franþa), cel care, în urmã cu patru ani, îl seconda la
Craiova pe celebrul Robert Wilson la realizarea spectacoluluieveniment „Rinocerii” de Eugene Ionesco. Deschiderea oficialã a
festivalului va avea loc miercuri, 27 iunie, ora 19.00, iar gala de
premiere este anunþatã pentru sâmbãtã, 30 iunie, ora 21.30.

Rampã de lansare
pentru absolvenþii specializãrii
Regie de teatru
Festivalul Internaþional al Tinerilor Regizori „Theater Networking
Talents” este organizat de Teatrul
Naþional „Marin Sorescu”, în parteneriat cu Universitatea din Craiova
– Departamentul de Arte, UNITER,
Universitatea Naþionalã de Artã Teatralã ºi Cinematograficã „I.L. Caragiale” (UNATC) Bucureºti. Potrivit
Regulamentului, scopul îl constituie
descoperirea tinerilor regizori de teatru care pot aborda noi forme de
expresie regizoralã ºi crearea unui
mediu prielnic pentru lansarea cãtre
public, dar mai ales cãtre oamenii
de teatru (directori de instituþii teatrale, critici, studenþi-artiºti), a tinerilor absolvenþi ai specializãrii Regie.
„Theater Networking Talents” va
avea loc sub formã de competiþie,
dorindu-se o importantã rampã de

lansare pentru absolvenþii specializãrii Regie de teatru. Juriul va aprecia evoluþia trupelor pe baza mai
multor criterii, precum originalitatea ºi creativitatea contribuþiei (regizorale, scenografice sau actoriceºti), adecvarea abordãrii ºi unitate stilisticã, performanþã artisticã.

Opt spectacole îºi disputã
Marele Premiu

Opt spectacole s-au înscris în
competiþie la aceastã a II-a ediþie:
„Antigona” de Sofocle, regia Patrik Lazic (Facultatea de Arte Dramatice din Belgrad – Serbia), „Pisica pe acoperiºul fierbinte” de Tennessee Williams, regia Denislav Yanev (Academia Naþionalã de Teatru
ºi Film din Sofia – Bulgaria), „Nãpasta” de I.L. Caragiale, regia IanaFrezia Elena Opriºa-Sulyok (Facultatea de Teatru ºi Televiziune, Universitatea „Babeº-Bolyai” din ClujNapoca), „Lecþia” de Eugene Iones-

co, regia Diana Tãnase (UNATC
Bucureºti), „Colecþionarul” de John
Fowles, regia Ciprian Huþanu (coproducþie Universitatea Naþionalã de
„Arte George Enescu” din Iaºi cu
Teatrul „Ion D. Sîrbu” din Petroºani), „In(Cerc)” de Paul M. Sava,
regia Bianca Baraboi (coproducþie
FTT-UBB ºi compania independentã Create.Act.Enjoy, Cluj-Napoca),
„Caii la fereastrã” de Matei Viºniec,
regia Ester Mitrofan (UNATC Bucureºti), „Sub apã”, de Carmen Ella
Freenhil, regia Sebastian Marina (coproducþie Universitatea de Arte din
Târgu Mureº cu Teatrul Municipal
„Matei Viºniec” din Suceava). Reprezentaþiile vor avea loc la Teatrul
Naþional Craiova (Sala „Ion D. Sîrbu”, Sala Atelier ºi Sala „Amza Pellea”) ºi la Departamentul de Arte al
Universitãþii din Craiova (Sala Studio ºi Aula „Buia”).

Regizorii Charles Chemin ºi Bobi
Pricop fac parte din juriu
Câºtigãtorul Premiului pentru
regie va fi invitat sã punã în scenã
un spectacol la Craiova, urmând sã
facã propunerile pânã la 1 august
2018, cu maximum opt actori în
distribuþie. De asemenea, va fi acordat Premiul Juriului Elevilor, acesta
urmând a fi constituit din elevi de
la mai multe licee din Craiova. La
prima ediþie a festivalului, care s-a
desfãºurat între 27 iunie ºi 1 iulie
2017, Marele Premiu a fost obþinut
de Andreea Ciocârlan, pentru regia
spectacolului „Ei, ºi?” dupã Eugene Ionesco (producþie U.N.A.T.C. Bucureºti). Câºtigãtoarea
a montat apoi la Naþionalul craiovean spectacolul „Fete”, dupã un
colaj de texte de Moliere.
De altfel, Andreea Ciocârlan

va face parte din juriul ediþiei 2018
a festivalului, împreunã cu regizorul Bobi Pricop, scenograful Andreea Simona Negrilã ºi criticul
de teatru Alina Epîngeac. De asemenea, membru al juriului este ºi
regizorul Charles Chemin (Franþa) – care l-a secondat pe celebrul
regizor american Robert Wilson la
realizarea spectacolului-eveniment
„Rinocerii” de Eugene Ionesco, cu
premiera la Craiova pe 2 iulie 2014.
Chemin a revenit anul acesta la
Naþionalul craiovean pentru a monta „Nopþi ateniene” / „Athens by
night”, având ca bazã douã texte
shakespeariene, „Timon din Atena” ºi „Visul unei nopþi de varã”.
Spectacolul a fost prezentat ºi în
cadrul ediþiei a XI-a a Festivalului
Internaþional „Shakespeare” de la
Craiova (23 aprilie - 6 mai 2018).
MAGDA BRATU
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

ÎN conformitate cu prevederile art.1 alin.1
din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin
Hotãrârea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea de Guvern nr.1027/2014 ºi
HG nr.427/2015, Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman Dolj organizeazã concurs
în data de 12.07.2018, ora 9.30, la sediul din
str.Mihail Kogãlniceanu, nr.9, pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi contractuale de execuþie
vacante: 1 post vacant de bibliotecar studii
superioare gradul profesional IA- pe perioadã
nedeterminatã în cadrul Serviciului Relaþii cu
publicul, Compartiment Împrumut cãrþi copii ºi
tineret; 1 post vacant de bibliotecar studii superioare gradul profesional IA- pe perioadã nedeterminatã în cadrul Serviciului Cercetare-Dezvoltare-Compartiment Marketing, Evenimente,
Relaþii Internaþionale; 1 post de muzeograf studii superioare debutant- pe perioadã nedeterminatã în cadrul Serviciului Cercetare-Dezvoltare, Compartiment Biblioteca Exilului Românesc la Paris Academician Nicolescu Basarab.
Concursul va consta în 3 etape succesive,
dupã cum urmeazã: selecþia dosarelor de înscriere; proba scrisã: 12.07.2018, ora 9.30, susþinerea interviului care se va comunica odatã
cu rezultatul de la proba scrisã. Potrivit art.3
din acelaºi Regulament-cadru, în vederea participãrii la concurs, candidatul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: Condiþii generale: -are cetãþenia românã, cetãþenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparþinând Spaþiului Economic European
ºi domiciliul în România; - cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit; -are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale; -are capacitate
deplinã de exerciþiu; -are o stare de sãnãtate
corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitãþile
sanitare abilitate; -îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii
specifice potrivit cerinþelor postului scos la concurs; -nu a fost condamnatã definitiv pentru
sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii,
contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu
sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de
corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a intervenit reabilitarea. Condiþii de înscriere ºi participare- bibliotecar studii superioare gradul profesional IA, studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã; vechime în specialitatea studiilor absolvite- 3 ani. Condiþii de înscriere ºi
participare muzeograf: studii superioare debutant, studii superioare absolvite cu diplomã de

licenþã; nu este necesarã vechime. Dosarul de
concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoarele acte: 1) cerere de înscriere la
concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau
instituþiei publice organizatoare; 2)copia actului de identitate sau orice alt document care
atestã identitatea, potrivit legii, certificatul de
cãsãtorie, dupã caz; 3)copiile documentelor care
sã ateste nivelul studiilor ºi ale altor acte care
atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiþiilor
specifice; 4)copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverinþã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie ºi/sau în specialitatea studiilor; 5)cazierul
judiciar sau o declaraþie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã
incompatibil cu funcþia pentru care candideazã; 6)adeverinþã medicalã care sã ateste starea
de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel
mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de
cãtre unitãþile sanitare abilitate; 7)curriculum vitae. Actele prevãzute la pct.2-4 vor fi prezentate ºi în original la Biroul Resurse Umane în
vederea verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea. Actele dosarului de concurs se vor îndosaria într-un dosar de carton cu ºinã. Cererea
de înscriere la concurs se obþine de la Biroul
Rsurse Umane. În cazul în care candidatul depune o declaraþie pe proprie rãspundere cã nu
are antecedente penale, dacã este declarat
admis la selecþia dosarelor, acesta are obligaþia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la
data desfãºurãrii primei probe a concursului.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 04.07.2018, ora 12.00 la
sediul Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia
Aman Craiova din str.Mihail Kogãlniceanu, nr.9Biroul Resurse Umane. Informaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul Resurse Umane,
telefon: 0251.532.267.
ANEXA Nr. 8 la metodologie conform Ordinului MMP nr. 135/2010 Anunþ public privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de
mediu S.C. NITELA IMPEX S.R.L. anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectele
“REALIZARE PLATFORMÃ BETONATÃ DE
TIP RUTIER ªI IMPREJMUIRE TEREN”, propuse a fi amplasate în Mun. Craiova, Str. Aleea
1 ªimnic, nr. 147 ºi Str. Ionel Teodoreanu, nr.
4L, Jud. Dolj. Informaþiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova, Str. Petru
Rareº, nr.1 ºi la Sediul S.C. NITELA IMPEX
S.R.L. - Str. Brazda lui Novac, nr.215, Mun. Craiova, Jud. Dolj, în zilele de luni pânaã joi, între
orele 08.00-16.30 ºi vineri între orele 08.0014.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, Str. Petru Rareº, nr.1, fax:0251/419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

OFERTE DE SERVICIU

FIRMÃ angajeazã lucrãtori în
construcþii. Telefon: 0751/
844.904.
Cauta menajerã pentru curãþenie apartament în Craiova,
de douã ori pe lunã. Telefon:
0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII

Doamnã serioasã fac menaj
permanent baby siter etc,
numai pentru familii serioase, în Craiova. Telefon:
0762/850.986.
Filmãri foto video de calitate superioarã 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
Bãileºti, zonã centralã, preþ
accesibil. Telefon: 0771/
504.064.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere
Craioviþa Nouã, deosebitã
poziþionare, 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 sau schimb casã str.
Eliza Opran cu apartament
etaj 1 sau 2. Telefon: 0730/
504.515.
Vând casã comuna Calopãr,
sat Dâlga din cãrãmidã, anexe gospodãreºti ºi beci,
grãdinã cu vie. Telefon:
0770/900.833; 0735/923.982.
Vând imobil central. Telefon:
0755/074.742.
Vând casã Craiova, 5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã, 560 mp sau schimb cu
apartament. Telefon: 0746/
498.818.
Vând teren casã, 1.200 de
metri pãtraþi, în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt – pe
lângã liceu, cu temelie beton, 2 camere + antreu, fântânã cu hidrofor, pãtul metalic, cu perdea în faþã unde
introduci douã autoturisme,
gard metalic, pomi fructiferi.
Acte la zi. Preþ 16.500 de
euro, negociabil. Telefon:
0769/512.701.

Vând casã cu 4 camere, bucãtãrie, 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, negociabil. 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.
Telefon: 0767/648.731.
Vând sau schimb cu apartament Craiova, casã mare cu
toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI

Particular, vând teren în ªimnicu de Sus, strada Mihai
Eminescu, nr. 84, lãþime 12
metri, lungime 70 m, vie, între
vecini. Relaþii la telefon: 0728/
012.055.
Cârcea, zona Mânãstire str.
Guran, vând teren intravilan
940 mp, deschidere 18 m la
stradã, 20 E/mp negociabil.
Telefon: 0767/263.391.
Vând teren Podari sau arendã. Telefon: 0722/943.220.
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
cartier vile lângã Pãdure Tei.
Telefon: 0722/258.628.
Vând teren str. Industriilor 3000 mp. Telefon: 0758/
627.865.
Vând 10 ha pãdure, 100-110
ani - Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile instalate, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640, 0351/
402.056.
Vând titlu de proprietate –
pãdure, comuna Brãdeºti
2,6 ha. Telefon: 0770/
245.289.

AUTO

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

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând combinã SEMA 110 cu
R.I.F.S., Turbo, în stare de
funcþionare. Preþ negociabil.
Telefon: 0744/537.347.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând douã sobe de teracotã
complete 300, 400 lei ºi 150
þigle 2 lei/buc. Telefon: 0771/
518.063.
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Oraºul Filiasi, Judeþul Dolj
ANUNÞ

Primaria Oraºului Filiasi, cu sediul în Filiasi, B-dulRacoteanu, nr.160, judetul Dolj, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
”Reducerea emisiilor de carbon in Orasul Filiasi prin infiintarea
Serviciului Public de Transport personae si reabilitarea infrastructurii aferente in Orasul Filiasi“ propus a fi amplasat in Orasul Filiasi.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1 si la sediul Primariei Oraºului Filiaºi , B-dul Racoþeanu, nr.160 , judeþul Dolj, in zilele de
luni pânã joi între orele8,00-16,00si vineri între orele 8,00-14,00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1.
Primar
Ing. Gheorghe Ilie Costeluº
ANUNÞ

Vând lãmâi productiv cu fructe de lãmâi în el, preþ 1000 lei.
Telefon: 0765/261.910.
Vând 50 familii de albine. Telefon: 0762/256.812.
Vând obiecte casnice, îmbrãcãminte ºi încãlþãminte damã,
televizor Philips - 100 lei, video, 50 lei. Telefon: 0770/
354.549.
Vând roþi Mercedes spiþate
cu cauciucuri de iarnã- 4 buc.
Preþ convenabil. Telefon:
0762/183.205.
Vând convenabil MOTOCOASÃ EXPERT 65 SUPER - foarte puþin folositã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând manechine bust 5 lei /
buc. Telefon: 0768/450.011.
Vând maºinã automatã de
uscat nefolositã. Telefon:
0720/099.950.
Vând combinã frigorificã. Telefon: 0748/408.819.
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 Motosapã marca BUDGET BRD 500. Telefon: 0721/
995.405.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor unghiular, (flex) D125/850W, canistre aluminiu 20 litri noi, arzãtoare gaze sobã D 600, alternator 12V nou, Pick-up Tesla cu boxe, dozã nouã de rezervã, arzãtoare gaze, discuri cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
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 loc de veci, cimitirul
Ungureni. Telefon: 0741/
186.100.
Vând boiler electric 100 litri
bine întreþinut, bicicletã româneascã de bãrbat. Telefon:
0351/464.043.
Vând 5 calorifere din fontã ºi
frigider. Informaþii la telefon:
0251/510.300.
Vând cutie metalicã pentru
pãstrat arma de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”, maºinã de
cusut „Ileana” stare bunã de
funcþionare, 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 þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/943.220.
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
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr broaºte þestoase româneºti de apã. Telefon:
0721/995.405.

PIERDERI

Pierdut certificat constatator nr. 101791/ 22.09.2017S.C. MBN CORPORATE
SOLUTIONS SRL- punct
de lucru în Craiova, str. Ion
Maiorescu nr.3, Pasaj
Mercur - activ. Cod CAEN
561. Se declarã nul.

Primãria Oraºului Bechet, Judeþul Dolj, Str. A.I. Cuza, Nr.100, cod fiscal
4941390, tel.0251336826, scoate la licitaþie în vederea vânzãrii suprafaþa
de 120 mp teren intravilan, situat în T.69 P.902/1, suprafaþã ce face parte din
domeniul privat al localitãþii, în data de 01.08.2018 ora 10,00.
Caietul de sarcini poate fi achiziþionat de la Primãria Oraºului Bechet,
costul unui exemplar fiind de 100 lei ºi poate fi achitat cu numerar la casieria primãriei.
Ofertele vor fi depuse pânã la data de 31.07.2018 ora 16,00 la sediul Primãriei Oraºului Bechet, Str. A.I. Cuza, Nr.100, Jud. Dolj.
ªedinþa publicã de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 01.08.2018
ora 10,00 la sediul Primãriei Oraºului Bechet, Str. A.I. Cuza, Nr. 100, Jud. Dolj.
Ofertele se redacteazã în limba românã ºi se transmit în douã plicuri sigilate, unul exterior ºi unul interior, care se înregistreazã, în ordinea primirii lor.
Pe plicul exterior se va indica obiectul vânzãrii pentru care este depusã
oferta. Plicul exterior va trebui sã conþinã:
a) O fiºã cu informaþii privind ofertantul ºi o declaraþie de participare,
semnatã de ofertant fãrã îngroºãri, ºtersãturi sau modificãri;
b) Acte doveditoare privind calitãþile ºi capacitatea ofertanþilor;
c) Acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.
Pe plicul interior, care conþine oferta propriu-zisã, se înscriu numele sau
denumirea ofertantului, precum ºi domiciliul sau sediul social al acestuia,
dupã caz.
ªedinþa publicã de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 01.08.2018
ora 10,00, la sediul Primãriei Oraºului Bechet, Str. A.I. Cuza, Nr.100, Jud. Dolj.

Oraºul Filiaºi, Judeþul Dolj
ANUNT
Primãria Orasului Filiaºi, cu sediul în Filiaºi, B-dul Racoþeanu, nr.160, judeþul Dolj anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
”Reducerea emisiilor de carbon în Oraºul Filiaºi prin înfiinþarea
Serviciului Public de Transport persoane ºi reabilitarea infrastructurii aferente în Oraºul Filiaºi-Autobaza cu Autogara“ propus a fi amplasat în Oraºul Filiaºi.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul Primãriei Oraºului Filiaºi, B-dul Racoþeanu, nr.160, judeþul Dolj în zilele de luni
pânã joi între orele 8,00-16,00 ºi vineri între orele 8,00-14,00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM dolj,
strada PetruRareº, nr.1.

miercuri, 20 iunie 2018

publicitate

cuvântul libertãþii / 7

Comunicat de presã
Lansare de carte
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” organizeazã joi, 21.06.2018,
în sala „Marin Sorescu”, începând cu ora 18,00, lansarea volumului „Cu o sãptãmânã
înainte de niciodatã. Poeme verzui”, autor Dumitru Sârghie-Mitif.
Invitaþi:
- prof. Nicolae Marinescu, directorul editurii Aius;
- prof. Eleanor Mircea, poet ºi critic literar;
- Ion Creþeanu, rapsod popular;
- Cristian Alexandrescu, actor;
- oameni de culturã, scriitori ºi artiºti din judeþele Olt, Dolj ºi Vâlcea.
„Poemele lui Dumitru Sârghie sunt un fel de carte poºtalã acoperitã cu
timbre de colecþie (versuri pe care orice poet ar fi vrut sã le reinventeze), sã le
trimitã spre adrese necunoscute, în misterul fãrã graniþe al timpului.Între ironie
ºi gravitate, între pãcat ºi dumnezeire, el vrea sã pipãie ºi sã atingã sublimul, sã
înalþe ODÃ FEMEII, aºa cum rar se mai întâmplã în aceste vremuri indecente.Întâlnim, oare, în acest volum dominat de Eros, un misoginism camuflat? Sau
autorul este un erou medieval, un politician al cuvântului, care spulberã natura
vulgarã din jurul nostru cu lava clocotitoare a iubirii?!Înclin sã cred, confratern,
în cea de-a doua variantã!”.
Ioana Crãciunescu
Dumitru Sîrghie-Mitifs-a nãscut la 30 August 1960, în localitatea Popeni, judeþul Vaslui. Din 1993 pânã în prezent, a publicat peste 2000 de editoriale, la care se
adaugã câteva mii de interviuri, note, comentarii, reportaje, poezie, prozã, epigramã.
Pentru întreaga activitate a fost distins cu mai multe premii ºi diplome. Autorul are în
pregãtire lucrãrile „Comunitatea basarabeanã din judeþul Olt” ºi „Anotimpurile lui Traian Zorzoliu”.
Biroul de Presã
al Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

S-au strâns juveþii, fãrã noutãþi
Lotul ªtiinþei a efectuat vizita medicalã, iar astãzi
pleacã spre cantonamentul din Austria, via Milano
Lotul CS Universitatea Craiova s-a reunit ieri, cu ocazia vizitei
medicale, la Policlinica pentru
Sportivi din Craiova. Nu au existat
noutãþi, doar câþiva juniori aduºi
de la echipa a doua. Internaþionalii Mitriþã, Bãluþã ºi Bancu au primit câteva zile în plus de vacanþã
ºi vor face joncþiunea cu coechipierii pe 24 iunie, în Austria, unde
lotul ªtiinþei se va afla în cantonament, de mâine ºi pânã pe 6 iulie. Au mai lipsit: Calancea, Mitrovic, Rossi ºi Bic, care s-ar putea
despãrþi de echipa din Bãnie. Lotul prezent la reunire: L. Popescu, Dicã, Preduþ (portari), R.
Popa, Tiago Ferreira, Briceag,
Dimitrov, Martic, Gardoº, Puþaru, Borþa, Juncu (fundaºi), Mateiu, Zlatinski, Bârzan, M. ªerban
(mijlocaºi) Mitriþã, Glavina, Burlacu, Bãrbuþ, Mihãilã, Baicu, Markovic (atacanþi). Delegaþia alb-albastrã va decola astãzi de pe Aeroportul Internaþional Craiova cu
destinaþia Milano, urmând ca de
acolo sã se deplaseze cu autocarul pânã la Hall in Tirol. Ca ºi anul
trecut, bãieþii lui Devis Mangia

vor fi cantonaþi la ParkHotel Hall
din Tirol, zonã în care vor disputa ºi câteva meciuri amicale. Campionatul începe pe 21 iulie, dar CS
Universitatea Craiova începe sezonul cu o sãptãmânã mai devreme decât majoritatea echipelor din
Liga I, fiindcã pe 14 iulie, de la
ora 20.30, are programatã Supercupa României, cu CFR Cluj, pe
arena „Ion Oblemenco”.

Gardoº: „Obiectivul este sã
mai aducem un trofeu”

La vizita medicalã, Florin Gardoº a declarat: „Mi-am readus
aminte cât de scurtã e vacanþa de
varã în þarã, dar oricum eu nu-mi
doresc vacanþã, vreau sã fiu pe
teren. Mã simt bine, nu mai simt
vreo durere, îmi doresc sã joc,
atât la club, cât ºi la naþionalã, dar
am nevoie de continuitate. Sunt
convins cã vor mai veni jucãtori,
dar oricum avem un lot bun. Primul obiectiv este sã mai câºtigãm
un trofeu în acest sezon, vom
vedea care. Am fãcut oamenii fericiþi când am luat Cupa României ºi ne dorim ºi Supercupa. Ar

fi frumos sã luãm titlul, ar fi mai
important decât sã jucãm în grupele Europa League. Îmi doresc
adversari accesibili în cupele europene, pentru a ajunge în grupe.
La Mondiale þin cu Serbia, am
foºti colegi de la Southampton
acolo. Sperãm sã fim ºi noi la un
turneu final, acum naþionala trece printr-un moment bun, jucãtorii au prins mare încredere de
când Cosmin Contra este selecþioner. Îmi doresc sã fiu la Belgrad
în septembrie ºi sunt convins cã
depinde doar de mine”.
Deºi are câteva zile de vacanþã
în plus, Alex Mitriþã a venit sã facã
vizita medicalã alãturi de colegi.
A oferit ºi câteva declaraþii: „Am
venit sã scap de vizita medicalã,
mai am 4 zile libere ºi apoi plec în
cantonament, unde sper sã ne pregãtim foarte bine. Stau bine cu
greutatea, chiar am o jumãtate de
kilogram în minus. Ar fi un moment extraordinar sã aducem Supercupa la Craiova, ar fi maximum ce am putea scoate din acest
an. Ne trebuie în acest moment
omogenitate, nu ºtiu dacã vor mai
veni jucãtori, dar în primul rând
sã rãmânã cei care sunt acum.
Avem ºanse ºi la grupele Europa
League ºi la campionat. Vreau sã
jucãm cu o echipã bunã în Europa, sã ne mãsurãm forþele, sã vedem la ce nivel suntem. Când am
venit din Italia nu mai aveam încredere în mine, echipa ºi Mister
m-au ajutat sã ajung la acest nivel, sã am asemenea cotã de
transfer (2,5 miioane de euro pe
transfermarkt, n.r.). Mã bucur
foarte mult cã sunt apreciat, cã
lumea mã iubeºte, dar trebuie sã
punem echipa mai presus de orice, de aprecierile individuale. Þin
cu Argentina la Mondiale, Messi
e jucãtorul meu favorit, dar m-au
cam dezamãgit. Va fi un turneu
final cu multe surprize. Serbia are
un joc bazat pe forþã, au jucãtori
puternici, dar dacã vom continua

drumul început cu domnul Contra vom arãta foarte bine la meciul cu ei”.
Stoperul Renato Kelic a spus:
„Dupã ce am luat Cupa, lumea aºteaptã acum sã câºtigãm ºi Supercupa ºi titlul. Cred cã avem
echipã capabilã sã câºtige campionatul. Sunt bucuros pentru
Croaþia mea cã a câºtigat primul
meci la Mondiale, important este
sã treacã de grupe, apoi în faza
knock-out se poate întâmpla orice. Am vãzut ce a fãcut Kalinic ºi
cred cã antrenorul a reacþionat
bine trimiþându-l acasã. Este jucãtor bun, dar echipa conteazã cel
mai mult ºi dacã nu-l sancþiona,
puteau sã mai aparã astfel de momente, cu jucãtori nemulþumiþi. E
un Mondial foarte bun, echipele
mari nu se impun uºor”.

Gustavo: „Ne pregãtim de
Supercupã, campionat ºi
Europa League”
Brazilianul Gustavo a declarat:
„Am petrecut vacanþa cu familia,
în Brazilia, au fost foarte fericiþi
sã mã vadã dupã atâtea timp. Leam dus ºi 10 tricouri, toatã familia e alb-albastrã, a vãzut finala
Cupei pe internet ºi a fost fericitã. Mergem acum sã ne pregãtim

pentru Supercupã, Europa League ºi pentru campionat. Vedem
cu cine vom pica în Europa League, dacã va fi vorba de Sevilla,
vom merge sã ne calificãm, aºa
ne-am dorit ºi anul trecut, cu AC
Milan, dar nu am reuºit. Sunt fericit aici, cu echipa, cu clubul, cu
oamenii, cu oraºul, mai am un an
de contract ºi vom vedea dacã voi
prelungi. Brazilia a avut puþin ghinion în primul meci, dar sunt optimist ºi cred cã putem câºtiga titlul mondial. Neymar ºi Coutinho
sunt jucãtori extraordinari, dar
Neymar are ceva în plus”.
Alex Mateiu a declarat: „Sperãm la un an mai bun, dar tot pas
cu pas vom lua totul. Jucãm acasã Supercupa ºi sperãm sã ne impunem. Ce e mai important este
sã fim sãnãtoºi ºi sã ne pregãtim
de primul meci, cu CFR Cluj. Este
important sã trecem mai departe
ºi în Europa League. Gardoº e un
jucãtor valoros ºi ne va aduce liniºtea în apãrare. La Mondiale nu
am vreo favoritã, vreau doar
spectacol”. Tânãrul portar Laurenþiu Popescu a spus: „Sper sã
mã pregãtesc bine ºi sã am mai
multe ºanse sã apãr. Ne dorim sã
aducem cât mai multe trofee la
Craiova. Jucãm acasã Supercupa
ºi sperãm sã câºtigãm”.

SCM Craiova, în preliminariile Vladimir Screciu, aproape de un transfer la Genk
Champions League
Echipa de handbal a Bãniei va disputa turul preliminar de calificare în grupele celei mai importantã
competiþie intercluburi, primind din partea Federaþiei
Europene de Handbal un wild-card de participare în
Champions League. Echipele care vor disputa turul
preliminar: SCM Craiova, MKS Perla Lublin (Polonia),
HC Podravka Vegeta (Croaþia), Jomi Salerno (Italia),
Muratpasa BSK (Turcia), Super Amara Bera Bera
(Spania), ZORK Jagodina (Serbia), SG BBM Bietigheim (Germania). Turul de calificare se va desfãºura
între 7 ºi 9 septembrie. Tragerea la sorþi va avea loc
miercuri, 27 iunie, de la ora 12, la Viena. Cele douã
echipe vor fi împãrþite în douã grupe, iar câºtigãtoarele acestor grupe preliminare se vor alãtura celor 14
echipe calificate direct în grupele Champions League.
Echipele calificate deja în grupele Champions League:
CSM Bucureºti, Györi Audi ETO KC (Ungaria),
Buducnost Podgorica (Muntenegru), Rostov-Don
(Rusia), Metz Handball (Franþa), Copenhaga HC
(Danemarca), Vipers Kristiansand (Norvegia), Thüringer HC (Germania), RK Krim Mercator (Slovenia), IK
Sävehof (Suedia), Fervencvaros Rail Cargo (Ungaria),
Odense HC (Danemarca), Brest Bretagne Handball
(Franþa), Larvik HK (Norvegia).

Pe lângã Andre Santos, Popov, Mitrovic, Mãzãrache, Rossi,
Bic, M. Roman, puºi pe liber sau împrumutaþi de CS Universitatea, de la reunirea juveþilor a lipsit ºi tânãrul Vladimir Screciu, care negociazã un transfer în prima ligã belgianã, la RC
Genk, fosta adversarã a Astrei Giurgiu din 16-imile Europa
League. În vârstã de 18 ani ºi înalt d 1,83 metri, internaþionalul de juniori n-a fost în graþiile lui Devis Mangia în sezonul
trecut, italianul folosindu-l destul de puþin, în ciuda calitãþilor
demonstrate de puºtiul oltean. În stagiunea trecutã, Screciu a

avut 25 de prezenþe în campionat, în care a strâns 1750 de
minute de joc, ºi 3 jocuri în Cupa României, competiþie câºtigatã de CS Universitatea Craiova. Clubul din Bãnie solicitã 2
milioane de euro ºi un procent dintr-un transfer ulterior pentru Screciu, care mai are încã 3 ani de contract în Bãnie. Pe
lângã talentul puºtiului pe care l-au vãzut ºi la Turul de Elitã al
naþionalei under 19, belgienii de la Genk sunt atraºi de polivalenþa lui Screciu, care poate juca atât fundaº, cât ºi mijlocaº.
RC Genk a terminat campionatul trecut pe locul 5 ºi va evolua
în Europa League, fiind o potenþialã adversarã a Universitãþii
Craiova în turul 3 preliminar al competiþiei.

Selecþionerul Contra îl apreciazã

Nãscut în Corabia, la fel ca legenda ªtiinþei, Ion Oblemenco, Vlad Screciu a debutat în Liga I acum doi ani, într-un
meci cu FCSB, pe Arena Naþionalã, la numai 16 ani ºi 8 luni.
De tânãrul jucãtor oltean, evaluat de transfermarkt la 1 milion
de euro, s-a interesat acum un an ºi Benfica Lisabona. „Visez
sã joc în Anglia, la Manchester United. Îmi place Pogba, cu o
mânã dã la o parte orice adversar, dar îl admir ºi pe Modric,
îmi place viziunea lui în joc” spunea Screciu recent. ªi selecþionerul Cosmin Contra l-a apreciat pe fundaºul oltean la Turul de Elitã de la Ploieºti, cu naþionala under 19. „Screciu a
fãcut un meci extraordinar la naþionala under 19. A fost unul
dintre remarcaþii mei. Nu mi-e fricã sã aduc jucãtori foarte
tineri aºa cum este el”, declara selecþionerul României la conferinþa de presã premergãtoare partidelor cu Israel ºi Suedia.

