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Consilierii liberali au criticat,
în plenul de ieri, modul în care
a fost conceput programul dedicat „Zilelor Craiovei”, repro-

ºând municipalitãþii cã a cheltuit banii publici – peste 100.00
de euro – pe niºte manifestãri
„populiste”. Primarul Craio-
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vei, Mihail Genoiu, a replicat
cã s-a încheiat campania electoralã ºi cã aceste comentarii
nu îºi au rostul.
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Un amestec de mercato fotbalistic ºi mare joc diplomatic!
MIRCEA CANÞÃR
Alegerile europarlamentare 2019 au
trecut, se ºtie deznodãmântul lor, ºi la
Dolj, un fief consacrat al social-democraþilor, care nu pot fi mulþumiþi de rezultatul obþinut (41%), cum nu pot fi,
decât în parþialã mãsurã, nici liberalii
(22%). Surpriza cea mare au provocato cei de la Alianþa 2020 USR-PLUS
(17%), despre care pânã acum nu se
ºtia mare lucru, chiar dacã au un deputat de Dolj, în persoana lui Adrian Claudiu Prisnel. Mai mult, USR-PLUS a
venit pe primul loc în municipiul Craiova, ceea ce chiar poate constitui un
ºoc pentru PSD ºi PNL, anunþatã fiind
apariþia unui nou actor politic, de care
trebuie þinut seama. În istoria alegerilor
de toate felurile au mai existat astfel de
evenimente insolite, ne reamintim de
extensia PP-DD în 2014, dar dupã toate aparenþele suntem în faþa unui reuºit
rezultat al social media, pretutindeni în
expansiune dupã Brexit, prin care se pot

influenþa esenþial orice fel de alegãtori.
O îndoialã totuºi subzistã în aceastã privinþã: în Franþa, „vestele galbene”, aflate la lucru de peste ºase luni, au avut
propriile liste de candidaþi, dar niciuna
nu a întrunit sufragiul alegãtorilor în
mãsura necesarã. Sã revenim. La nivel
naþional lista de candidaþi USR-PLUS a
venit pe locul 3, „usr-iºtii” deþin mandate în Parlament, dar în afara radicalitãþii afiºate în toate împrejurãrile, mare
lucru nu s-a înþeles din prestaþia lor.
Sã admitem totuºi cã „vegheazã” ca
niºte strãjeri destoinici la tot ceea ce
se întâmplã în procesul legislativ. ªi
atât. Deºi ar fi nevoie de mai mult.
Dacã se plaseazã la centru, la dreapta,
sau extrema-dreaptã, nu se spune. Or,
într-o declaraþie succintã, dupã exitpoll-ul de duminicã seara, deputatul
USR Adrian Claudiu Prisnel afirma cã
se formeazã „o nouã clasã politicã”.
Formulare destul de ambiguã, fiindcã

aºa ceva cumuleazã ºi restul partidelor existente pe scena politicã la un moment dat. Dar asta este o altã discuþie.
În absenþa unor structuri organizatorice viabile în teritoriu, ceea ce au obþinut militanþii Alianþei 2020 USR-PLUS
în Dolj este un rezultat peste toate aºteptãrile. Nicio doctrinã nu îi intimideazã, nicio autoritate nu îi inhibã. Interesant. Social-democraþii, prin scorul notabil obþinut, sub cel al altor alegeri, dar mult peste cel al partidului la
nivel naþional, au de reflectat asupra
cauzelor reculului. Au avut nu puþine
împliniri în administraþia localã, mesaje raþionale, dar ceva... dincolo de
„cazul Dragnea” devenit lait-motiv, nu
a mers. Deºi erau în cunoºtiinþã cã unul
de-al lor, chiar liderul PSD Dolj, Claudiu Manda, va fi trimis în Parlamentul
European, prin votul lor. La rândul lor,
liberalii lui ªtefan Stoica, Nicolae Giugea ºi Ovidiu Oprea, depãºind „bara”

de 20% ºi-au asigurat o perioadã de liniºte în relaþia cu „centrul”. Nu a fost
maximum posibil, dar procentul obþinut le legitimeazã statutul de important
actor politic, cu destul disponibilitãþi.
Nu au motive de deplinã mulþumire. ªi
asta pentru faptul cã spiritul critic e
resimþit ca simptom al inteligenþei. Pot
admite, în cele din urmã, cã s-au înºelat, în evaluarea exageratã, pe câmpul
de luptã concentrându-se excesiv pe
vigilenþa frontalã, vãzând în faþã doar
PSD-iºtii, în timp ce USR-PLUS le-au
devorat flacurile. Concentrându-se, cu
atenþie, vor trebui sã realizeze cã existã
trepte distincte ale indigenþei: adicã fãrã
cuvinte de prisos, unii rãi-bunicei, reprezentaþi de adversarii tradiþionali, ba
chiar unii rãi-cumsecade, de care ºi-ar
putea aminti galeº, într-o anume împrejurare, ºi alþii al cãror limbaj, idealuri,
mentalitãþi, nu garanzeazã mai nimic.
Cel puþin deocamdatã.
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Consilierii liberali au criticat, în plenul de ieri, modul în
care a fost conceput programul dedicat „Zilelor Craiovei”,
reproºând municipalitãþii cã a cheltuit banii publici – peste
100.00 de euro – pe niºte manifestãri „populiste”. Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a replicat cã s-a încheiat campania electoralã ºi cã aceste comentarii nu îºi au rostul.
Consilierul PNL, Flavius Sirop, le-a spus autoritãþilor sã
înceteze cu aceste „manifestãri populiste” în care se aruncã banii craiovenilor pe fereastrã ºi cã suma de 110.000 de
euro ar fi putut fi folositã pentru alte lucruri utile pentru oraº.
„Consider cã aþi rãmas ancoraþi într-o logicã a trecutului,
în serbãrile populare cu mici ºi
bere, dar iatã cã electoratul v-a
demonstrat încã o datã cã nu
mai este încântat de aºa ceva.
Terminaþi cu împrãºtierea banilor publici pe campanie electoralã, pentru cã asta este campanie electoralã!”, a spus Flavius Sirop. Consilierul PNL lea recomandat autoritãþilor ca,
pe viitor, sã vã orienteze pe
sponsorizãri.

Liberalii au propus varianta
sponsorizãrilor

Nici liberalul Marian Vasile nu
a fost de acord cu programul
„Zilelor Craiovei” întrucât, din
2012 ºi pânã în prezent, „nu aþi
reuºit decât sã faceþi un bâlci
din acest eveniment, programul
nu este adaptat la realitãþile anului în care ne aflãm”, a criticat
Marian Vasile evenimentele propuse. Liberalul a susþinut ºi el
varianta ca „Zilele” oraºului sã
se facã din sponsorizãri, care
ar scuti cheltuirea unor bani de
la bugetul local.
- Apropo de muzica uºoarã,
cum ar fi, Popescule, sã-l auzi
pe Benone Sinulescu: „Foaie
verde, foi de tei/ Cu drama mea
miss e super ok/ ªi iar verde ºi-o
lalea/ În week-end mã vãd cu ea”.

Florescu a cerut sã se revinã
la vechea datã de organizare

La rândul sãu, liberalul Marin Florescu a propus sã se revinã la vechea datã de desfãºu-

rare a „Zilelor Craiovei”, adicã
cu ocazia sãrbãtorii Sfântului
Dimitrie, ocrotitorul Craiovei.
„Ce legãturã are aceastã datã de
1 iunie cu Craiova, când organizaþi dumneavoastrã Zilele
municipiului? Nici una!”, a spus
Florescu, care a cerut ca propunerea sa sã fie votatã în plen.
Primarul Mihail Genoiu a replicat cã data de 1 iunie 1475 reprezintã data când a fost atestat
documentar oraºul Craiova.

Genoiu: Evenimentele,
organizate prin licitaþie

Primarul Mihail Genoiu le-a
replicat consilierilor liberali cã
nu ºtie la ce campanie electoralã se referã pentru cã alegerile europarlamentare s-au încheiat. Referitor la sponsorizãri, edilul le-a amintit liberalilor cã ºi atunci când evenimentele au fost finanþate din banii
donaþi de firme, tot au existat
critici. „ªi în timpul în care aþi
fost consilieri ºi se fãceau Zilele Craiovei în asociere ºi cu

sponsorizãri, aþi criticat de fiecare datã: de ce ãia ºi nu ãia,
dar de ce se asociazã cu ãia ºi
nu se asociazã cu ãia. Am consultat Direcþia Juridicã, pe domna secretar Nicoleta Miulescu,
care are experienþã ºi cunoºtinþe juridice cât casa, ºi am hotãrât cã orice lucru sã îl facem
transparent, printr-o competiþie concurenþialã. Am stabilit sã
facem o licitaþie pentru achiziþia serviciilor de Zilele Craiovei,
licitaþie care a fost publicã ºi
verificatã de ANAP”, a explicat
Genoiu.

Încasãrile, venituri
la bugetul local
Reprezentantul Primãriei susþine cã, pentru compensarea cheltuielilor, tot ce se va închiria pe
domeniul public, atât în perioada
30-3 iunie, cât ºi 6-9 iunie, precum ºi activitãþile din cartiere, vor
fi contra-cost. „Direcþia de Patrimoniu va încasa de la aceºti comercianþi sumele aferente. Street
Food care va ocupa domeniul public de pe Piaþa Mihai Viteazul ºi
o parte din strada „A. I. Cuza” ºi
care vor plãti utilizarea domeniului public conform tarifelor votate în CLM Craiova. În toate zilele
de luni, marþi, miercuri ºi joi, în
cartiere, se va închiria domeniul
public cãtre comercianþi, iar pe
perioada week-end-ului urmãtor
– 6, 7 ºi 8 iunie – toatã strada
„A.I.Cuza” va fi închiriatã pe bazã
de acorduri de ocupare a domeniului public tot comercianþilor
care au solicitat toate aceste lucruri”, a mai spus Genoiu. Încasãrile se vor constitui venituri la
bugetul primãriei. „Mai transparent de aºa nu cred cã se poate
face!”, a mai comentat edilul-ºef
al Craiovei.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Pierre Donore -”Limba francezã prin cântec”
Luni, 27 mai 2019, sala de festivitãþi a Liceului de Arte ”Marin
Sorescu” a vibrat în acordurile
melodiilor autorului ºi compozitorului francez Pierre Donoré, iar
totul a fost cu atât mai emoþionant, cu cât artistul a fost acompaniat de glasurile elevilor de la
Liceul ”Voltaire”, Colegiul Naþio-

În acest sens, muzicianul a
colaborat cu profesori din diverse insituþii liceale din þara noastrã, punându-le la dispoziþie materiale care sã înlesneascã studiul limbii franceze, dând totodatã ocazia celor mai talentaþi
elevi sã facã parte din corul care
sã-i desãvârºeascã prestaþia artisticã, pe durata turneului. Astfel, în prezenþa liceenilor, a chitaristului Romain Roussoulière ºi
a pianisului Jonathan Goyvaertz, Pierre Donoré a creat o atmosferã magicã pe scenã, spre
încântarea publicului.

Trãsãturi care
þin atât de latura
boemã

Spectacolul de luni a încheiat turneul susþinut în cele opt
oraºe din Romania (Braºov, Bucureºti, Cluj, Sibiu, Târgu-Jiu,
Buzãu, Râmnicu Vâlcea, Craiova) ºi a marcat, astfel, împlinirea unei dorinþe în realizarea
cãreia artistul a avut ºi o mizã
personalã. Poate este mai puþin
cunoscut faptul cã rãdãcinile lui
Pierre sunt din spaþiul românesc,

nal ”Carol I” ºi Liceul de Arte din
Craiova. Proiectul “Limba francezã prin cântec”, iniþiat de Pierre
în anul 2018 ºi susþinut de Institutul Francez din Bucureºti, este inclus în calendarul evenimentelor
din Sezonul cultural RomâniaFranþa ºi promoveazã valorile
francofoniei în rândul tinerilor.

mai exact din zona Moldovei.
Destinul a fãcut ca bunicii materni ai artistului, provenind din
Dorohoi ºi Bacãu, sã se întâlneascã în Franþa, acolo unde
bunicul a studiat Medicina. Deºi
vremurile au fost tulburi ºi au
fãcut dificilã întoarcerea în patria-mamã, bunicii au pãstrat
întotdeauna un ataºament profund pentru þinuturile natale,
modelându-ºi, în acelaºi spirit,
ºi copiii. Prin urmare, personalitatea artisticã a lui Pierre întruneºte trãsãturi care þin atât de
latura boemã, romanticã a trubadurilor de odinioarã, cât ºi de
respectul pentru valorile profund umane, instituite prin educaþie ºi prin tradiþie familialã.
Tocmai de aceea, în semn de
preþuire pentru tatãl pierdut mult
prea devreme, un intelectual cu
veleitãþi artistice, cântãreþul ºia luat numele de scenã care sã
aminteascã întotdeauna de pãrintele sãu: Honoré- Donoré.

O motivaþie intimã,
emoþionalã

Aºadar, în opþiunea artistului
de a aduce în spaþiul cultural ro-

mânesc cântecul francez existã
o motivaþie intimã, emoþionalã:
apropierea de origini! În acest
mod se face dovada cã francofonia existã dincolo de graniþele
convenþionale, pentru cã ea este,
mai mult decât o tendinþã de aderare la valori comune, o stare
de spirit! Cine este, de fapt,
Pierre Donoré? Nãscut în anul
1978 la Grenoble, a devenit încã
de la o vârstã fragedã pasionat
de pop ºi folk, de vreme ce, la
nici 13 ani, descoperise chitara
acusticã, prin intermediul cãreia a putut sã îºi cizeleze gusturile muzicale. În 2003, a obþinut
Trophée National ”Serge Gainsbourg”, iar în anul 2010 a debutat cu albumul Je viens à toi,
o colecþie de 11 piese care sintetizau esenþa universului sãu
personal. Odatã cunoscut de
publicul larg, Pierre a avut ocazia sã susþinã recitaluri pe unele
dintre cele mai prestigioase scene, precum Olympia sau Casino de Paris. Pânã în acest moment, Pierre Donoré a editat
patru albume care s-au bucurat
de un mare succes atât în Franþa, cât ºi în alte þãri.

Prestaþia scenicã,
absolut exemplarã

În încheierea turneului din
România, pe scena Liceului de
Arte ”Marin Sorescu” din Craiova, artistul francez a susþinut
un recital cu cele mai frumoase
melodii din repertoriul sãu, precum ”Debout”, ”Une promesse”, ”Soleil de casa”, prin care
a celebrat armonia interioarã, dar
ºi miracolul vieþii sau al dragostei. În legãturã cu proiectul care
a stat la baza turneului, prof. dr.
Dorina Loredana Popi, directorul Liceului ”Voltaire”, a subliniat faptul cã apreciazã modul
în care artistul a gândit sã apropie elevii de liceu de frumuseþea

limbii franceze, prin muzicã, ºi
este convinsã cã rãdãcinile româneºti ale lui Pierre au adus un
plus de emoþie în grasurile tuturor, fãcând ca prestaþia scenicã
sã fie absolut exemplarã. Mai
mult, profesor Dorina Popi este
de pãrere cã ”flacãra francofoniei trebuie menþinutã ºi
transmisã mai departe, iar acest
lucru se poate realiza mai ales
prin tineri, pentru cã ei reprezintã viitorul. Nu este niciun
dubiu cã astfel de proiecte aduc
multiple beneficii tuturor, în
egalã mãsurã, de vreme ce implicã liceenii în activitãþi care
sã le valorifice potenþialul creativ, abilitãþile de comunicare ºi
de socializare, punându-i totodatã în situaþii inedite, ca cea
de a se afla pe scenã alãturi de
un artist recunoscut internaþional. În plus, elevii noºtri sunt
pasionaþi de limba, cultura ºi
civilizaþia francezã, graþie regimului de studiu intensiv ºi bilingv de care dispun la clase ºi,
tocmai de aceea, consider cã
aceastã colaborare a fost pentru ei o ºansã extraordinarã de
a intra în contact cu tot ceea
ce presupune aderarea la spiritul francofoniei: împãrtãºirea de
pasiuni comune, coeziune,
schimbul de experienþe ºi, nu în
ultimul rând, entuziasmul de a
fi fost sub lumina reflectoarelor, alãturi de colegii din celelate unitãþi ºcolare ºi, fireºte, alãturi de un artist precum Pierre
Donoré.”

Un proiect
artistic inedit
De asemenea, prof. Alina Ioanicescu, de la Colegiul Naþional
”Carol I” susþine cã ”un astfel de
proiect este un evident câºtig
educativ, din mai multe motive.
In primul rând, un plus în motivarea pentru învãþarea limbii
franceze, întrucât prin cântec se
deschide o poartã a sensibilitãtii
prin care elevii pãtrund cu plãcere, bucurie ºi chiar pasiune.
Este, în acelaºi timp, un proiect
artistic inedit care ne apropie în
mod nemijlocit de spaþiul cultural francofon. Importantã este ºi
maniera de lucru pusã în practicã pentru acest proiect, colaborarea reuºitã între elevi ºi profesori de la trei licee. Corul format
din elevi de la CN ”Carol I”, Liceul ”Voltaire” ºi Liceul de Arte
”Marin Sorescu” a simbolizat
astfel valori ºi atitudini pe care
le susþinem: sensibilitate culturalã, colaborare ºi spirit de echipã,
armonizare, atenþie faþã de celãlalt. A fost o reuºitã pentru care
suntem mandri, explozia de bucurie ºi entuziasm de pe scenã ºi
din rândul publicului fiind dovada cea mai elocventã.”
Aºadar, prin concertul sãu,
artistul francez a dat prilej publicului craiovean de orice vârstã sã ia contact cu ritmurile
muzicii franceze în care pulseazã ºi ceva din inefabilul spaþiului cultural românesc.
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Maria Tãnase: 50 de ani de festival
Trecuserã doar ºase ani de la dispariþia Doamnei
Cântecului Popular Românesc, Maria Tãnase, când
la Craiova avea loc prima ediþie a unui festival care îi
purta numele. Era în 1969. Nu mai puþin de 77 de
soliºti vocali ºi instrumentiºti au urcat pe scena lui,
în cele patru zile de spectacol, urmate de un concert
de galã. Cu mari emoþii au evoluat în faþa juriului ºi
a publicului care a umplut pânã la refuz sala Teatrului Naþional. Le-au urmat, ediþie de ediþie, sute de alþi
concurenþi, festivalul devenind cea mai importantã
rampã de lansare a tinerilor interpreþi de folclor din
toatã þara ºi nu numai. Zilele acestea, când se împliDeschisã la Galeriile „Cromatic”,
între 28 mai ºi 2 iunie – perioadã în
care s-a desfãºurat prima ediþie a
Festivalului „Maria Tãnase” –, expoziþia este prima dintr-o serie de
proiecte pe care CJCPCT Dolj le
pune, în acest an, sub semnul notorietãþii celui mai vechi eveniment
de gen din þarã. O mulþime de materiale de promovare, din urmã cu 50
de ani, toate originale, pot fi vãzute
în vitrine ºi pe simeze, bucurând vizitatorii, purtaþi pe acordurile muzicii Mariei Tãnase.
S-au pãstrat în arhive afiºele de
mari dimensiuni tipãrite la 1969, cu
numele ansamblurilor care au acompaniat serile de spectacol – Orchestra Popularã „Doina Olteniei” a Filarmonicii de Stat din Craiova, Orchestra Ansamblului de Stat „Nicolae Bãlcescu”, Orchestra Casei de
Culturã a Municipiului Craiova, Orchestra Uzinelor „Electroputere” –,
precum ºi al soliºtilor în recital. Între ei, nume mari: Maria Lãtãreþu,
Doina Badea, Angela Buciu, Dumitru Zamfira, Ion Dolãnescu, Ana
Pacatiuº, Sofia Vicoveanca, Petre
Sãbãdeanu ºi alþii.

nesc 50 de ani de când numele Mariei Tãnase este
astfel cinstit, craiovenii sunt invitaþi sã (re)descopere, într-o expoziþie-document, istoria pãstratã în arhivele Casei Regionale a Creaþiei Populare din Oltenia – astãzi Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale (CJCPCT) Dolj.
Afiºele originale din 1969, extrase din presa vremii,
foile volante tipãrite pentru fiecare searã de spectacol, fotografii, diplome, discuri cu laureaþii ºi o mulþime de alte documente demonstreazã, deopotrivã,
importanþa evenimentului, seriozitatea ºi grija cu care
el era organizat.

Aflãm din tipãrituri cã juriul îi
avea preºedinte de onoare pe Ion
Dumitrescu, aflat în fruntea Uniunii
Compozitorilor din România, preºedinte – pe prof. D.D. Botez, maestru
emerit al artei, iar vicepreºedinte –
pe Mihai Bîrcã, compozitor. Cã au
fost 77 de concurenþi, soliºti vocali
ºi instrumentiºti din toate judeþele
þãrii. Cã au avut loc ºi alte activitãþi
conexe, precum o sesiune de comunicãri pe teme de folclor. Cã în fiecare din cele patru seri de concurs a
existat câte o „Fiºã cupon pentru
acordarea premiului pentru interpretul care s-a bucurat de cea mai largã
popularitate în rândul spectatorilor”,
aceasta urmând sã fie depusã apoi
„în urna special amenajatã la ieºire”.
Meticulozitatea cu care evenimentul a fost pus la punct este reflectatã de nu puþine documente, de
la Regulamentul de înscriere ºi participare a concurenþilor la planul de
mãsuri organizatorice pe perioada
desfãºurãrii, consemnat aici fiind
inclusiv faptul cã «va fi alcãtuit un
colectiv redacþional care va edita
„Foaia volantã a festivalului”».
Exemplare ale acesteia, din 1969, dar

Cursuri de pregãtire pentru profesori

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj organizeazã, în perioada 4 – 22
iunie, cursuri de pregãtire pentru
profesorii înscriºi la examenul de definitivat, sesiunea 2019, iar, între 25
– 28 iunie, pentru cei care îºi doresc
titularizarea. „Ne dorim sã venim în

sprijinul candidaþilor ºi anul acesta.
Pe site-ul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, existã graficul de desfãºurare a cursurilor, atât pentru titularizare, cât ºi pentru definitivat.
În grafic, sunt specificate: intervalul orar, locaþia ºi data desfãºurãrii.
La aceste cursuri pot participa toþi
candidaþii înscriºi în susþinerea concursului de titularizare ºi a examenului de definitivat. Cursurile sunt
organizate pentru toate disciplinele
de exament. Sunt 16 ore de curs, în
timpul cãrora se vor aprofunda atât
elementele de metodicã, cât ºi cele
de specialitate”, a precizat prof. Nicoleta Liþoiu, purtãtor de cuvânt al
ISJ Dolj. Cursurile se vor desfãºura, în funcþie de disciplinã, la unitãþile ºcolare din Craiova.
CRISTI PÃTRU

nu numai, fotografii, diplome, caiete-program, discuri cu laureaþii, cu
precãdere din anii ’70-’80, dar ºi de
la cea mai recentã ediþie, din 2017,
completeazã istoria de 50 de ani a
Festivalului „Maria Tãnase”.
Amelia Etegan, manager al
CJCPCT Dolj, spune cã expoziþia va
fi întregitã cu alte documente ºi va
fi redeschisã în aceastã toamnã, în
preambulul ediþiei a XXV-a, care se
va desfãºura în perioada 11-15 noiembrie, tot în sala Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. „Va fi o ediþie
în care se va simþi cã au fost 50 de
ani în spate, pe care ne-o asumãm
altfel decât pe celelalte. Este onorant, dar este ºi o mare emoþie ºi
chiar teamã, pentru cã doreºti, fireºte, ca un astfel de proiect sã iasã
foarte bine”, mai spune managerul.
Amelia Etegan apreciazã, de asemenea, cã „încã de la prima ediþie a fost
vorba de seriozitate în organizare,
rigoare ºi de un înalt grad de profesionalism”, pe care CJCPCT Dolj îºi
doreºte sã le pãstreze în continuare
în organizarea ºi desfãºurarea acestui prestigios eveniment.
MAGDA BRATU

Carnavalul copiilor, de 1 Iunie, în Piaþa „Mihai Viteazu”
De Ziua Internaþionalã a Copilului,
Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” organizeazã „Carnavalul copiilor: Poveºtile copilãriei”, în cadrul
Zilelor Craiovei, împreunã cu Primãria
ºi Consiliul Local Municipal.
Mâine, 1 iunie, între orele 18.0020.00, copiii de toate vârstele sunt
invitaþi în Piaþa „Mihai Viteazu” „cu
poftã de joacã, dans, costumaþi în
personajele lor preferate din poveºtile copilãriei ºi cu face painting”,
spun organizatorii. Îi vor aºtepta actorii Iulia Cârstea, Alla Cebotari, Geo
Dinescu, Ionica Dobrescu, Cosmin
Dolea, Marin Fagu, Alis Ianoº, Adriana Ioncu, Robert Iovan, Daniel Mirea, Emanuel Popescu, Rodica Prisãcaru, Mugur Prisãcaru ºi Oana
Stancu.
Aceºtia îi vor bucura pe participanþii la carnaval
cu momente ºi personaje din spectacole din reper-

toriu, ca „Alis în lumea pãpuºilor”,
„Vrãjitorul din OZ”, „Cenuºãreasa”,
„Cântãreþii din Bremen”, „Pinocchio”,
„Puiul de Om din Cartea Junglei”, „Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul Petriºor”, „Frumoasa din Pãdurea Adormitã”, „Zorro”, „Fata babei ºi fata moºneagului”.
Tot sâmbãtã, 1 iunie, Teatrul „Colibri” va deschide la sediu „Regatul
copilãriei”, unde, între orele 10.0013.00 ºi 16.00-19.00, cei mici sunt aºteptaþi cu cretã coloratã pentru desene pe asfalt cu personajul preferat, iar timp de o orã, în intervalul
18.00-19.00, vor putea mânui pãpuºi
pe scena teatrului.
Partenerii evenimentului „Carnavalul copiilor: Poveºtile copilãriei”
sunt Palatul Copiilor Craiova, Liceul de
Arte „Marin Sorescu”, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi Casa de Culturã „Traian Demetrescu”.
MAGDA BRATU

George Gogu Constantinescu, omagiat
la Colegiul Naþional „Carol I”
Ieri, la Colegiul Naþional „Carol I” din Craiova s- a cinstit memoria unuia dintre cei mai
importanþi elevi ai sãi, personalitate marcantã
a ºtiinþei, unul dintre cei mai mari savanþi ai
În Sala de festivitãþi a Colegiului Naþional „Carol I” , arhiplinã, a avut loc Simpozionul ªtiinþific Naþional „Gogu Constantinescu – un carolist din Academia Românã, în
panoplia savanþilor lumii”. George Constantinescu, Gogu, aºa cum âi plãcea sã i se spunã, s-a nãscut la Craiova, în 1881, pe strada
Brestei, dintr-o familie cu valenþe culturale
extraordinare, tatãl sãu fiind director al Colegiului Naþional „Carol I”, iar mama, originarã
din Alsacia, o femeie cu apetenþã culturalã,
o foarte bunã pianistã. În urmã cu 100 de ani,
Gogu Constantinescu a publicat Teoria Sonicitãþii ºi a uimit lumea. În memoria lui, ieri,
în ºcoala unde a învãþat, s-a desfãºurat sim-

lumii, aflat în compania unor nume care nu mai
au nevoie de prezentare: Einstein, Marie Curie, Kelvin, etc. Este vorba de George Gogu
Constantinescu.

pozionul amintit. „Suntem bucuroºi sã participãm , astãzi (ieri – n.r.) la acest eveniment.
În vacanþa de iarnã, am avut o întâlnire cu
domnul Alexandru Mironov, care a propus
sã evocîm personalitatea unor mari oameni
care au studiat la „Carol I”. Pentru acest an,
ne-am oprit la Gogu Constantinescu, cu atât
mai mult cu cât, în urmã cu 100 de ani, publica Teoria Sonicitãþii. Prin aceºti înaintaºi, ne
pãstrãm istoria vie”, a precizat prof. Angel
Cristian Stãiculescu, director al Colegiului
Naþional „Carol I”. La rândul sãu, Alexandru Mironov, fost elev al instituþiei de învãþãmânt din Craiova, prezent, în urmã cu câteva zile, la Craiova, la aniversarea a 60 de ani

de la terminarea cursurilor liceale, a menþionat: „Trebuie sã recuperãm importanþa acestui om,
unul dintre cei mai importanþi
savanþi ai lumii. Voi, elevii prezenþi acum în salã, vã veþi da
seama, peste ani, cã bagajul vostru de cunoºtiinþe este datorat profesorilor care v-au
îndrumat. Gogu Constantinescu a fost un vizionar ºi teoria sonicitãþii nici acum nu este
pusã în adevãrata sa valoare, dar, sunt convins cã, prin 2040 – 2050, inclusiv motoarele
navetelor spaþiale se vor axa pe aceastã teorie, cea prin comprimarea lichidelor, folosind
vibraþiile. Trãim într-o erã a civilizaþiei, în care

marele stãpân este inginerul. Mã bucur cã ºi
comunitatea craioveanã îl cinsteºte pe Gogu
Constantinescu, astãzi (ieri – n.r.) fiindu-i conferit titlul de Cetãþean de Onoare, post – mortem, al Municipiului Craiova ”. Gogu Constantinescu a decedat în 1965, în Anglia, dar,
cu patru ani înainte, s-a reîntors în þarã devenind membru al Academiei Române.
CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

DONI TRADE S.R.L. anunþã
solicitarea obþinerii avizului de
gospodãrire a apelor pentru investiþia: „SPAÞIU COMERCIAL
PARTER PENTRU MATERIALE DE
CONSTRUCÞII ªI AMENAJÃRI INTERIOARE ªI IMPREJMUIRE TEREN” - în com. Teasc, sat Teasc,
T33, P887, jud. Dolj - faza P.U.Z.
Relaþii la tel. 0732.016287.
S.C. Centrul Medical Sfinþii
Apostoli cu sediul în Craiova,
Dolj, anunþã organizarea unei
competiþii în vederea elaborãrii unui proiect de cercetare cu
tema ”Evaluarea riscului cardiovascular la pacienþii cu diabet
zaharat tip 2”. Depunerea propunerilor se va face în perioada 03–05.06.2019, zilnic între
orele 13-19, la sediul firmei din
Craiova, strada Sfinþii Apostoli
nr. 9 sau la adresa de e-mail
policlinicasfintiiapostoli@gmail.com.
Rezultatele competiþiei vor fi comunicate în data de 12.06.2019,
la sediul firmei.
Primãria Municipiului Craiova, prin SC Salubritate Craiova
SRL, va efectua, în perioada
08.06.2019-17.06.2019, în funcþie de
condiþiile meteorologice existente, lucrãri de dezinsecþie pe raza
municipiului Craiova (luciu de apã
ºi spaþii verzi). Lucrarea de dezinsecþie pentru combaterea insectelor dãunãtoare se va face prin
pulverizare aerianã. Se va folosi
pentru dezinsecþie substanþa din
grupa a III-a de toxicitate Solfac
Trio, avizatã de cãtre Ministerul
Sãnãtãþii. Conform fiºei de securitate a produsului, soluþiile de
lucru utilizate nu sunt periculoase pentru mediu ºi nu prezintã
niciun pericol pentru oameni, animale, peºti ºi pãsãri.

PRIMÃRIA comunei Dobreºti,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei publice
de execuþie vacant: Inspector, clasa I, grad profesional superior la
compartimentul financiar-contabil
din aparatul de specialitate al primarului Comunei Dobreºti, judeþul
Dolj. În data de 02.07.2019, ora 10.00
se va susþine proba scrisã ºi în data
de 05.07.2019, ora 10.00 se va susþine proba de interviu. Concursul
se va desfãºura în incinta Primãriei Dobreºti, Judeþul Dolj. Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevazute la art.54
din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã cu modificãrile ºi complectãrile ulterioare ºi cerinte specifice:
Studii economice (domeniul contabilitate) universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã; minim 7 ani în specialitatea studiilor necesãri exercitãrii funcþiei publice, pentru ocuparea funcþiilor publice de execuþie
de grad profesional superior, conform pct.11 din Legea nr.156/2018
pentru modificarea ºi completarea
Legii nr.188/1999 privind Statutul
Funcþionarilor Publici. Dosarele
candidatilor se vor depune la secretariatul instituþiei, în termen de
20 zile calendaristice de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, ultima zi de
depunere a dosarelor fiind data de
19.06.2019, ora 16.00. Relaþii suplimentare se pot obþine de la sediul
instituþiei sau de la: e-maill-dobresti.primaria@gmail.com ºi la telefon: 0251.338.000. Persoana de
contact: Matei Anca-Maria, telefon:
0765.435.882.

C.N.T.E.E. “Transelectrica”
S.A. – Sucursala de Transport
Craiova, cu sediul în mun. Craiova, str. Brestei nr. 5, jud. Dolj, scoate la concurs un post vacant de
“electrician” (duratã determinatã)
în cadrul Centrului Exploatare Tg.
Jiu - Formaþia de Admiteri ºi Recepþie Lucrãri, mun. Tg. Jiu, str.
George Coºbuc nr. 22, jud. Gorj.
Relaþii suplimentare se pot obþine
la numãrul de telefon: 0251/307.115;
0251/ 307.117.
Primãria Craiova, prin SC Salubritate Craiova SRL, vã aduce la
cunoºtinþã cã lucrãrile de dezinsecþie pe raza municipiului Craiova (luciu de apã ºi spaþii verzi) au
fost amânate din cauza condiþiilor
meteorologice nefavorabile iar
perioada de efectuare a acestora
va fi prelungitã pânã la data de
24.06.2019. În cadrul acestei acþiuni vor fi folosite substanþele din
grupa a treia de toxicitate Vectobac WG ºi Solfac Trio, avizate de
cãtre Ministerul Sãnãtãþii. Conform
fiºelor de securitate ale produselor, soluþiile de lucru utilizate nu
sunt periculoase pentru mediu ºi
nu prezintã niciun pericol pentru
oameni, animale, peºti ºi pãsãri.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
L uni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă
9.00 - 1
8.00,
18.00,
Duminică
9.00 - 1
8.00.
18.00.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon
0251/438.440 ºi vino
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand la
cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!
PRESTÃRI SERVICII LOC DE CASÃ,

REPARÃM TELEVIZOARE - ORICE
TIP. Telefon: 0722/
809.368.

VÂNZÃRI
CASE

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã nouã
P+M / 110 m amprenta Craiova, Bordei, str. Carpenului,
pomi fructiferi, viþã de
vie. Telefon: 0752/
641.487.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

2600 metri pãtraþi,
deschidere la drum 34 metri. Telefon:
0722/475.344.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon: 0722/943.220.
5000 mp Gara
Pieleºti lângã Fabrica Q Fort Termopane. Telefon:
0752/641.487.
Vând în Bãile Govora terenuri de 400 mp
ºi 1500 mp, toate utilitãþile, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.

VÂNZÃRI DIVERSE

Butoi de Zinc 200
litri, butoi de lemn 140
litri vin, moarã 220V0,8kw, uruitoare motor electric 220V380V-2,2 kw, lãzi
stupi, uºã lemn cu toc
– stejar. Telefon:
0720/115.936.
Vând cuptor cu miTERENURI crounde (Orion)
Vând teren 1000 mp 1800 W – 100 lei, teCârcea, Drum Ex- levizor cu tub color –
pres Ford. Telefon: 100 lei. Telefon:
0752/641.487.
0729/977.036.
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Societate comercialã cu capital strãin angajeazã în condiþii
avantajoase pentru punctul de
lucru din Craiova:
- ºofer categoria C+E cu autorizaþie de macaragiu grupa A
valabilã
- automacaragiu grupa A
(macara pe pneuri)
- ºofer categoria C
Vând groapã suprapuFax 0248/ 610.065 sau cv la adresa:
sã cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0770/304.207; office@metalimpexrom.ro
0351/456.907.
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.
Vând electromotor
nou, alternator ºi
oglinzi, Cielo Nexia
1600 - 2 axe cu
came - funcþionare
perfectã. Telefon.
0786/391.745.
Vând maºinã spãlat, grilaje fereastrã,
butoaie tablã, uºã
baie. Telefon: 0351/
802.459.
Vând cuverturã de
pat pluºatã grena
nouã, sãpun de casã
5 lei / kg, covor persan 220/210 - 80 lei,
frigider cu 2 uºi defect - 120 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând 1000 chiparoase florifere (tuberoze) cu 10-12 puieþi
pe bulb. Telefon:
0786/391.745.
Vând diferite componente agricole plug
cu roþi, tânjalã, proþap
pt. arat cu vaci, juguri
pt. 1+2 vaci. Telefon:
0766/886.735.
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,
discuri cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/
427.583.

Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor
(P.S.I)-Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului


CONDOLEANÞE

Colectivul Bibliotecii
Judeþene „ Alexandru ºi Aristia Aman”
este alãturi de colega Resteanu Liana,
la greaua durere pricinuitã de decesul
mamei, RESTEANU
CRISTINA ºi transmite sincere condoleanþe. Dumnezeu
s-o odihneascã în Relaþii la telefoanele: 0766/632.388
ºi 0760/678.231.
pace!
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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:
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Chelsea a avut arsenal feroce în finala
Europa League
Chelsea – Arsenal 4-1
Au marcat: Giroud 49, Pedro 60, Hazard 65-pen., 72 / Iwobi 69
Chelsea: Kepa 7 – Azpilicueta (cpt.) 7, Christensen 7, D. Luiz
7, Emerson 7 – Kante 8, Jorginho 7, Kovacic 7 (Barkley 76) –
Pedro 8 (Willian 70) 7, Giroud 9, Hazard 10 (D. Zappacosta
89). Antrenor: Maurizio Sarri.
Arsenal: Cech 4 – Sokratis 4, Koscielny (cpt.) 5, Monreal 4
(Guendouzi 66) 5 – Maitland-Niles 5, Torreira 6 (Iwobi 66) 8,
Xhaka 7, Kolasinac 5 – Ozil 4 (Willock 77) 5 – Lacazette 6, Aubameyang 5. Antrenor: Unai Emery.
Arbitru: Gianluca Rocchi (Italia) 7.
Chelsea este noua deþinãtoare
a Europa League, dupã ce a surclasat-o pe rivala londonezã Arsenal, scor 4-1, în finala din
Azerbaidjan. Chelsea are 19 meciuri la rând fãrã înfrângere în

aceastã competiþie, în sezonul
2012-2013 ºi în cel actual, în
care a ºi cucerit trofeul. Prima
reprizã a semãnat cu atmosfera
de pe stadionul Olimpic din Baku,
fadã, plictisitoare, pãrea cã fina-

Irina Begu, în turul 3
la Roland Garros

lenka, locul 11 în lume, scor 6-4,
6-2. În schimb, Sorana Cîrstea,
29 de ani, 84 WTA, a pãrãsit turneul de la Roland Garros în turul
secund, învinsã de Aliona Bolsova Zadoinov, 21 de ani, 137
WTA, scor 6-7 (5), 6-7 (3). Sportiva spaniolã de origine moldoveanã s-a impus dupã o orã ºi 40 de
minute de joc. Asearã a jucat ºi
Simona Halep, tot în turul second,
cu poloneza Magda Linette.

Irina Begu (28 de ani, 116
WTA) s-a calificat în turul III la
Roland Garros dupã ce a trecut
de jucãtoarea cehã Karolina Muchova, scor 1-6, 6-3, 6-4. Românca s-a impus dupã o orã ºi
56 de minute de joc, revenind de
la 0-1 la seturi. În turul 3, Begu o
va întâlni pe americanca Amanda
Anisimova, locul 51 WTA, care
a reuºit o suprizã în turul secund,
trecând de bielorusa Aryna Saba-

Liga I, Play-out, ultima etapã
Poli Iaºi – FC Botoºani, astãzi, ora 18
Dinamo – FC Voluntari, astãzi, ora 21
Hermannstadt – Cãlãraºi, duminicã, ora 18
Gaz Metan – Chiajna, duminicã, ora 21

CLASAMENT
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1. Mediaº
2. Dinamo
3. Botoºani
4. Poli Iaºi
5. Voluntari
6. Cãlãraºi
7. Hermanns.
8. Chiajna

13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
7
3
5
3
1
2

2
2
2
5
4
4
5
4

2
3
4
5
4
6
7
7

22-8
16-7
16-9
12-16
14-16
7-16
7-18
16-20

45
42
41
31
30
25
24
19

la se va îndrepta cãtre lovituri de
departajare. Partea secundã a
fost la polul opus, cu multe goluri ºi ratãri, spectaculoasã, captivantã. Chelsea a fost net superioarã, tripleta ofensivã fãcând
ravagii în defensiva “tunarilor”,
sabotatã ºi de portarul Cech, viitorul director sportiv al lui Chelsea. Giroud a marcat cu capul la
scurt, apoi a scos un penalty ºi a
oferit un assist, el fiind golgheterul acestei ediþii de UEL, cu 11
goluri. Pedro a schimbat colþul
pentru 2-0 ºi devine primul fotbalist care câºtigã toate trofeele,
la club ºi naþionalã. Hazard a pus
douã cireºe pe tort, prima de la
punctul cu var, ºi a devenit omul
finalei, mai ales prin ce a desenat pe teren. Este primul care

reuºeºte o dublã într-o finalã europeanã, de la galezul Mark Hughes, în Cupa Cupelor 1991,
Man United – Barca 2-1. Unica
reuºitã a lui Arsenal a fost ºi cea
mai frumoasã a finalei, Iwobi
reuºind-o la 3 minute dupã ce a
intrat ºi la câteva secunde dupã
o acþiune personalã excelentã,

opritã prin fault de galben. Finalul a adus câte douã ratãri spectaculoase de fiecare parte. Arsenal, depãºitã la toate capitolele,
pierde trofeul ºi totodatã ultima
ºansã de a obþine un loc în
Champions League. Dupã 3 finale UEL câºtigate cu Sevilla,
Unai Emery o pierde pe prima.

