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De la concursurile
de matematicã, elevii
buzeºteni s-au întors
cu premii, medalii ºi o cupã

Primele
Primele trei
trei produse
produse tradiþionale
tradiþionale
din
din Dolj,
Dolj, atestate
atestate oficial
oficial

Judeþul Dolj, prin intermediul unei ferme din
localitatea Dãbuleni, are primele trei produse
tradiþionale româneºti, atestate în teritoriu, cu
certificate eliberate de Ministerul Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale. În urmã cu câþiva ani,
Doru Vîrcan a demarat, împreunã cu fiul sãu,
Gilbert, o afacere, la Dãbuleni, cãreia puþini îi
dãdeau ºanse de reuºitã: creºterea porcilor din
rasa mangaliþa. Acum, au primit ateste de produs tradiþional, pentru trei sortimente, toate sub
sigla „Ferma lui Ghiþã” : „burtican de mangaliþa”, „piept oltenesc de mangaliþa”, respectiv

„cârnaþi trandafiri de mangaliþa”. „Este o rasã
de porc crescutã în condiþii de semisãlbãticie –
apã curatã, iarbã, nãmol, iar hran este asiguratã cu porumb, tãrâþe ºi iarbã. Avem, în prezent,
peste 300 de capete, un abator, o carmangerie,
dar ne lipseau certificatele de garanþe. Tocmai
le-am primit, astfel cã oamenii pot, de acum,
consuma, produse de calitate, autentice. Se va
vedea ºi în costul la galantare, TVA-ul scãzând
la 5%”, a precizat Dorin Vîrcan. Primirea celor trei certificate s-a fãcut într-un cadru festiv,
la Direcþia pentru Agriculturã Dolj. „Este un

moment foarte important pentru noi. Avem, de
acum, primele trei produse tradiþional româneºti
din Dolj. Vorbim de un adevãrat paºaport european, cu care se poate intra pe piaþa europeanã. Lucrurile nu se vor opri aici. Sunt în
pregãtire ºi alte dosare pentru produse tradiþionale, cum ar fi carnea de oaie de la Giurgiþa, laptele de vacã de la Ciuperceni, varza
muratã ºi zacusca de la Desa ºi multe altele..”,
a menþionat Adrian Popa, directorul Direcþiei
pentru Agriculturã Dolj.
CRISTI PÃTRU
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Cãlãraºi: Salariaþii Primãriei
pãrãsesc sindicatul „Forþa legii”!
Paginã realizatã de MIRCEA CANÞÃR
Ceea ce s-a petrecut luni, 27 mai
a.c., a doua zi dupã alegerile europarlamentare, la Primãria Cãlãraºi, rãmâne, fãrã îndoialã, o paginã neagrã a istoriei acestei instituþii a administraþiei
publice, care îºi desfãºoarã activitatea
în conformitate cu prevederile legii în
vigoare. Comuna Cãlãraºi, una din marile localitãþi rurale ale Doljului, cu cei
aproape 7.000 de locuitori ai sãi, conteazã de-a dreptul în economia agrarã a
judeþului, circumscriindu-se unui mare
bazin legumicol din zonã, prin producþia
deosebitã de cartofi timpurii ºi pepeni
verzi, care i-au adus excelent renume.
Este realmente bine gospodãritã, se
vede cu ochiul liber, ºi de ani buni are
ca primar pe Vergicã ªovãilã, desemnat
prin investiþia de încredere a oamenilor. În orice
top 10 al comunelor doljene bine gospodãrite, pliate pe exigenþele europene, Cãlãraºiul de Dolj se
regãseºte avantajos poziþionat. ªi nu de azi, de ieri.
Comuna este înfrãþitã, din 2010, cu localitatea fran-

cezã Chartres de Bretagne, cu care are schimburi reciproce de delegaþi. Pe 27 mai a.c., în jurul
orei 15, biroul primarului a fost realmente luat cu
asalt de un comando de „arhangheli ai dreptãþii”,
cum sã-l definim altfel, condus de Ringo Dãmu-

Ultraj... în formã cristalinã

Ca sã ne aflãm în vorbã

Sã admitem, per absurdum, cã Ringo
Dãmureanu, preºedintele sindicatului adminsitraþiei publice „Forþa legii” era îngrijorat, neputând sã doarmã, în temeiul unor
delaþiuni locale, de „folosirea nechibzuitã”
a apei – necontorizatã – în irigarea amenajãrii florale ºi dendrologice aparþinând Primãriei. Interensat, nimic de zis. Primãria
Cãlãraºi fiind ºi acþionar la Compania de
Apã „Oltenia”. Acuzaþia nu s-a confirmat.
Dar în discuþie intrã alte nuanþe, toate de
sorginte politicã. Prevalându-se de calitatea sa de lider a sindicalui menþionat, Ringo Dãmureanu a omis esenþialul: statutul
acestui organism nu are nicio prevedere expresã, care sã-i legitimeze un asemenea demers aberant, „sindicatul fiind o organizaþie independentã de autoritãþile publice, partidele politice ºi patronate,
constituitã în condiþiile legii”. Mesajele
sale, privind mobilizarea comandoului îi trãdeazã intenþiile „de bunã credinþã”. Justificative. Se spune cã un timp poþi sã minþi,
dar nu poþi minþi tot timpul. ªi apoi e cu
neputinþã ca o persoanã care a fost ani buni
funcþionar public în Consiliul Judeþean Dolj
sã nu cunoascã prevederile exprese ale legii administraþiei publice locale. Tot spectacolul sordid s-a dorit o provocare premeditatã în aºteptarea unei reacþii cel puþin
„proporþionale”. Amãgirea a fost deplinã.

În urma informaþiilor difuzate printr-o
postare pe pagina de Facebook a numitului
Sorin Sandu, din comuna Cãlãraºi, adversar înverºunat al primarului, din motive de
ei ºtiute, privind „apometrul” de la Primãria
Cãlãraºi, s-a constituit o comisie de verificare alcãtuitã din ing. Viºinel ªtefanache,
Vergicã Vancea, Ion Stancu, Florian Sandu,
concluzionând cã a fost vorba de un fakenews. Poate urma, dacã va fi cazul, o expertizã apoi o contra-expertizã, însã o comisie de aceastã facturã „nu se lega la cap”,
consemnând în procesul verbal, întocmit pe
25 mai a.c., lucruri neadevãrate. Te freci la
ochi, cu nedumerire, fiindcã e greu de înþeles tot ceea ce s-a petrecut acolo.

Salariaþii Primãriei pãrãsesc
sindicatul „Forþa legii”

Printr-un memoriu adresat personal lui
Ringo Dãmureanu, salariaþii Primãriei Cãlãraºi anunþã retragerea lor din sindicatului
adminstraþiei publice „Forþa legii”, argumentându-ºi decizia. De asemenea, printr-o „cerere de solicitare informaþii”, adresatã sindicatului menþionat, ing. Ion Tudor solicitã
o serie de date privind evidenþa încasãrilor
ºi cheltuielilor de orice fel, situaþia patrimoniului sindicatului, respectiv situaþia bunurilor mobile ºi imobile, a fondurilor bãneºti provenite din cotizaþia membrilor, si-

reanu, preºedintele Sindicatului administraþiei publice „Forþa legii”, acompaniat de alte circa 12 persoane, cu
care îºi dãduse premergãtor întâlnire
pe pagina sa de socializare (Facebook).
Motivul invocat? Folosirea „necontorizatã” a apei în udarea spaþiilor verzi
din incinta sediului ºi alte „derapaje”,
de data aceasta eminamente politice,
vizatã tendenþios fiind o recentã vizitã
a ministrului Agriculturii Petre Daea,
însoþit de Liviu Dragnea ºi alte oficialitãþi doljene, pentru extinderea la nivel naþional a programului pilot privind irigarea prin picurare. Toate acestea, simple pretexe pentru o gâlceavã aiuritoare ºi perturbarea activitãþii
Primãriei, prin ultragierea primarului,
viceprimarului, aflaþi în exerciþiul funcþiunii. Alertaþi, agenþii poliþiei locale, dar ºi jandarmii s-au deplasat la faþa locului, întocmind un proces verbal
de constatare. De la aceastã margine a lucrurilor
începe o altã poveste.

tuaþia cheltuielilor lunare cu salariile personalului de specialitate încadrat, organigrama cu structura posturilor, cheltuielile efectuate de sindicat în ultimii doi ani pentru
deplasãri (cazare ºi diurnã) pentru conducerea ºi angajaþii sindicatului º.a.m.d. Chestiuni de „bucãtãrie internã”. Spuneam cã
primarul comunei Cãlãraºi, viceprimarul
acesteia, restul angajaþilor, au fost ultragiaþi
în exerciþiul funcþiunii. Fapta este prevãzutã de Codul Penal. Se va merge, dupã
toate probabilitãþile, cum ni s-a spus, în
justiþie. Ceea ce e regretabil. Nu de cei cu
minte, spune un aforism, trebuie sã ne fie
fricã, ci de cei care fac pe deºtepþii. Animaþi de o funciarã stare conflictualã. Salariaþii mai multor primãrii din judeþ vor imita, cu siguranþã, gestul celor din Cãlãraºi.
Bunului simþ al liderului sindicatului „Forþa
Legii”, Ringo Dãmureanu, gurmand de
putere, i se face respiraþie gurã la gurã.
Încãrcat cu iluzia importanþei, acea stare
de mahmurealã permanentã, plastilina certitudinilor vaporoase, suferind de manii încã
neidentificate, poate urî oglinda, când va
cãdea în deznãdejne, dupã ce a adorat-o în
alte împrejurãri. Ceea ce s-a petrecut la Cãlãraºi mai zilele trecute, chiar descumpãneºte, proiectând „nostalgia” multora pentru
„justiþia popularã”, de altãdatã, sau a unui
robespierrism de mucava. Unul în „izmene”. Ar putea revedea dacã Robespierre, dar
e ceva de citit, a avut un sfârºit fericit.
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Giulia Bulugean, copilul care a adus
stelele mai aproape pentru alþi copii
Timp de trei luni, o datã pe sãptãmânã,
douã cete de copii voioºi s-au întâlnit la
biblioteca judeþeanã din Craiova pentru
a spune ºi asculta poveºti despre stele ºi
soare, despre planete ºi nori. Ora în care
se plimbau prin univers trecea cu viteza
luminii, iar micuþii cercetãtori se împrie-

teneau ºi mai mult cu universul minunat
ºi infinit. Cea care le-a descoperit cerul,
cu toate tainele sale, este Giulia Bulugean, ºi ea un elev care a învãþat, la rândul ei, sã zboare sus, tot mai sus, aducând Doljului medaliie strãlucitoare ale
olimpiadelor de astronomie.
acumulat foarte bine cunoºtinþele ºi aþi rãspuns de fiecare
datã. Asta se datoreazã vouã,
pentru cã aþi fost atenþi, chiar
dacã sunteþi, pânã la urmã, niºte copii foarte mici ºi ºtiu ºi eu
cum era la vârsta voastrã, nu îmi
era uºor sã reþin toate informaþiile. Tocmai de aceea m-am
strãduit sã ºi fac acest curs altfel, sã nu se asemene cu ceea
ce se obiºnuieºte sã se predea
la ºcoalã, am insistat mai mult
pe prezentãri ºi proiecte ºi mã
bucur cã aþi fost aºa de receptivi”, ºi-a lãudat elevii Giulia.

Micii iniþiaþi în tainele
universului

”Astronomie pentru începãtori”, aºa s-a intitulat cursul introductiv pe care Giulia Bulugean, elevã în clasa a XI-a la
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, l-a predat, timp de trei
luni, copiilor curioºi sã descopere tainele universului. În fiecare dupã-amiazã de marþi, sãptãmânã de sãptãmânã, cei pasionaþi de stele ºi soare se întâlneau într-una din sãlile Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman” ºi studiau planetele,
rãsfoind planºe colorate ºi atlase pe care Giulia le aducea cu
ea în rucsac. Copiii se strângeau
roatã în jurul ei ºi o ascultau cu
emoþia cu care urmãreºti cea
mai frumoasã poveste. Numai
ceasul care îi anunþa cã ora s-a
terminat îi scotea din aceastã

cãlãtorie minunatã ºi îi aducea
cu picioarele pe pãmânt: afarã,
în hol, aºtepta încã o grupã de
copii care rãmãseserã ºi ei cu
cãlãtoria la jumãtate.

Planetele de pe diplome

Marþi, pe 28 mai, cursul despre univers a ajuns la final.
Uºor stânjenitã de postura de
profesor, dar pãstrând în suflet
bucuria tuturor întâlnirilor cu
micuþii sãi elevi, Giulia le-a pregãtit o altfel de lecþie, una cu
diplome, pe care erau desenate
chiar planetele pe care le recunoºteau acum perfect. „Mulþumesc pãrinþilor voºtri pentru cã
v-au adus sãptãmânã de sãptãmânã aici, ceea ce este mare
lucru. Aþi fost activi ºi am fost
foarte încântatã de faptul cã aþi

Copilãria însãºi parcã ar fi
invadat în sala de curs, odatã
cu entuziasmul copiilor care îºi
primeau, de acum cu mândrie
renumele de mici iniþiaþi în tainele universului. Savurau bomboane ºi îºi doreau sã meargã
ºi mai departe, în special cu
serile în care cerul se curãþa de
nori ºi ieºeau cu toþii, pe pãturici, sã cerceteze astrele.
Atunci, Giulia deschidea sinpetul cu muchii nichelate ºi scotea binoclul pe care îl monta
arãtându-le fiecare pas. Rând
pe rând, copiii îºi fãceau apoi
loc ºi aruncau fericiþi priviri în
adâncul necunoscut al cerului.
Când Giulia i-a anunþat cã vor
avea posibilitatea sã priveascã
stelele printr-un telescop ºi mai
performant, bucuria a fost cu
adevãrat mare. „Sper sã pãs-

trãm colaborarea ºi aº vrea sã
invit de pe acum la o sesiune
de observaþii la Colegiul Naþional Carol I, unde vom fi asistaþi de domnul profesor Octavian Georgescu, care este ºi
profesorul meu de astronomie.
Cei care îºi doresc sã continue
acest drum deschis de mine pot
sã devinã membrii astroclubului
de acolo. Nu existã în ºcoalã
cursuri de astronomie, ci doar un
singur curs opþional ºi acela este
fãcut chiar de domnul profesor
Georgescu ºi doar la clasa a Va. ªi eu am început tot acolo ºi
vreau sã îi mulþumesc domnului
profesor cã mi-a îndrumat paºii
spre astronomie”, au fost cuvintele speciale adresate de elevul
Giulia Bulugean, de aceastã datã,
mentorului sãu, profesorul Octavian Georgescu.

Lecþia generozitãþii, predatã
de Giulia Bulugean, a câºtigat
inimile copiilor ºi a impresionat,

deopotrivã, pe pãrinþii lor, chiar
ºi pe gazde. „Îi mulþumesc, întrun mod special, Giuliei care ºia rupt din timpul ei ºi, cu multã
generozitate ºi devotament, v-a
învãþat câteva lucruri despre astronomie. În faþa voastrã aþi
avut, în tot acest timp, de trei
luni, un model, un elev care, din
prea multã modestie, nu v-a
spus cã învaþã la unul dintre
cele mai bune colegii din Craiova ºi cã este unul dintre cei mai
buni olimpici ai oraºului nostru,
unul dintre tinerii care se implicã ºi în diferite cauze nobile, participând la activitãþi de voluntariat. Este, deci, o persoanã proactivã, implicatã, de la care vã
puteþi inspira ºi voi, indiferent
de domeniul pe care îl veþi alege, fie cã este vorba de sport,
astronomie, istorie ºi orice alt
domeniu, puteþi obþine rezultate
deosebite”, a mãrturisit Alexandru Ionicescu, reprezentantul
Bibliotecii Judeþene „Alexandru
ºi Aristia Aman”.
LAURA MOÞÎRLICHE

1.100.000 de pasageri pe an. În
acelaºi timp, la AIC, colegii
noºtri lucreazã la definitivarea
documentaþiei necesare pentru
proiectul privind construirea
noilor terminale, ca parte a etapei de dezvoltare prevãzute în

Master Planul General de
Transport al României, cu o
valoare totalã estimatã la peste
85 de milioane de euro“, a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.
MARGA BULUGEAN

Un curs despre astre,
oferit în dar

7 hectare pentru extinderea
Aeroportului Internaþional Craiova
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj, Ion Prioteasa, anunþã faptul cã instituþia a reuºit sã obþinã un teren cu suprafaþa de peste 7 hectare, preluat din domeniul
Potrivit preºedintelui CJ
Dolj, Ion Prioteasa, transferul
recent realizat are un rol important în viitoarea dezvoltare
a AIC, o evoluþie care, de la
începerea procesului de revitalizare ºi pânã în prezent, se
traduce într-o creºtere de peste 35 de ori a numãrului de
pasageri. „Am trãit o mare satisfacþie, zilele trecute, sã vedem publicatã în Monitorul
Oficial al României hotãrârea
de Guvern ce încununeazã o
iniþiativã a Consiliului Judeþean
în care noi ne-am implicat cu

public al statului în vederea extinderii Aeroportului Internaþional Craiova (AIC), obiectiv strategic de interes regional aflat sub
autoritatea CJ.

întreaga convingere ºi pentru
materializarea cãreia colegii
noºtri au depus toate eforturile. Am reuºit astfel sã creºtem
patrimoniul Doljului, preluând
din domeniul public al statului
un teren de peste 73.000 de
metri pãtraþi, un teren necesar
ºi util pentru strategia privind
dezvoltarea Aeroportului Internaþional Craiova. Sã ne uitãm
doar la ceea ce s-a întâmplat
pe un orizont de timp de 10
ani: în 2009, când am început
demersurile investiþionale pentru revitalizarea aeroportului,

se înregistrau sub 14.000 de
pasageri, pentru a se ajunge în
2018 la un record de peste
493.000 de cãlãtori, ceea ce
presupune o creºtere cu peste
3.400 la sutã.
În prezent, noi, la CJ Dolj,
avem deja în faza evaluãrii procedura de achiziþie publicã pentru atribuirea contractului de
extindere a terminalelor de plecãri ºi de sosiri existente, o investiþie estimatã la aproape 7
milioane de euro, în urma cãreia capacitatea de procesare a
aeroportului va urca la peste
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De la concursurile de matematicã, elevii buzeºteni s-au întors
cu premii, medalii ºi o cupã
Elevii buzeºteni nu se lasã. ªi chiar dacã
Olimpiada Naþionalã de Matematicã s-a terminat, competiþiile la aceastã disciplinã continuã, iar elevii se întreg cu aceeaºi forþã ºi
ambiþie. În ultimele sãptãmâni au avut loc

Sâmbãtã, 11 mai, s-a desfãºurat la Colegiul Naþional Pedagogic
,,Stefan Velovan” Craiova, cea dea XIII-a ediþie a Concursul Interjudeþean de Matematica “Dorin
Popovici”. Un concurs captivant,
bine organizat, care a antrenat peste 200 de elevi de gimnaziu din clasele III – VIII, din mai judeþe din
Oltenia, inclusiv din Bucureºti. Simultan, aceiaºi unitate de învãþãmânt a gãzduit Simpozionul Interjudeþean de Matematica “DORIN
POPOVICI”. Referatele cadrelor
didactice interesate au fost transmise în format electronic la secretariatul Colegiului cu câteva zile
înainte de desfãºurarea simpozionului. Cei mai ambiþioºi au fost elevii din învãþãmântul primar. La clasa a III-a, elevii prof. Adela Badea, de la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” din Craiova au obþinut un
premiu I – Darius Papalã, un premiu II – Maria Mara ºi douã Menþiuni : Andreea Crãciun ºi Bogdan
Ghica. Tot premiul I a obþinut ºi

trei concursuri de matematicã, unul mai dificil ca altul, iar elevii de la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” au reuºit sã obþinã mai
multe premii ºi medalii, iar în plus, la clasa
a IV-a, s-a câºtigat ºi cupa.
conf. univ. dr. Andrei Vernescu,
elevul Calotã Bogdan de la Coledin cadrul Universitãþii Valahia, din
giul Naþional Elena Cuza, iar doi
Târgoviºte, prof. univ. Cristinel
elevi ai prof. Elena Alexie, de aseMortici. Cei care s-au ocupat de
memenea de la Colegiul Naþional
organizarea acestui concurs au
„Fraþii Buzeºti”, din clasa a IV-a
fost prof.dr Dorin Mãrghidanu ºi
au obþinut premiul II – Andrei
prof. Nicolae Tomescu.
Rareº ºi Carina Maria Viespescu –
Cupa, la clasa a IV-a a
premiul III. An de an o echipã de
ajuns la Craiova, la Coprofesori inimoºi coordoneazã cu
legiul Naþional Fraþii
profesionalism ºi dãruire aceastã
Buzeºti, fiind câºtigatã
competiþie. Anul acesta din ea au
de eleva Carina Maria
fãcut parte profesorii : Livia SmaViespescu, profesor
randache; Monalisa Gãleteanu; Sicoordonator fiind Elemina Vladimirescu; Ileana Stanciu;
na Alexie ºi tot prof.
Ionuþ Ivãnescu; Gabriela DrinceaElena Alexie a fost conu; Rãzvan Drinceanu; Cãtãlin
ordonatorul elevei EleCristea.
na Sorescu, de la ace„Danubius”, un concurs cu mizã laºi Colegiu, care a aobþinut locul I ºi medalie
La numai o sãptãmânã dupã
de aur. Elevul Matei
acest concurs, elevii buzeºteni au
Muºuroi, de asemenea
mai participat la douã competiþii de
de la CNFB a obþinut locul II ºi
matematicã. Una, în judeþul Olt, la
medialie de aur, fiind coordonat de
Corabia ºi cealaltã s-a desfãºurat
prof. Camelia Popescu. Elevii Cala Braºov. Astfel, pe 18 mai, ªcoala
rina Maria Viespescu ºi Mihai AnGimnazialã „Virgil Mazilescu” a
drei Ionescu sunt ºi foarte buni refost gazda celei de-a XIII-a ediþii
zolvitori ai Gazetei Matematice.
a concursului interjudeþean de
matematicã „Danubius”. Anul
Desfãºurat imediat dupã
acesta au participat peste 300 de
Olimpiada Naþionalã
elevi, din clasele III-VIII, din care
100 au fost din clasa a VIII-a.
Puternicul colectiv de intelec„Numãrul mare de elevi participanþi
tuali braºoveni a catalizat forþe lodin clasa a VIII-a se explicã prin
cale ºi naþionale pentru a lansa în
faptul cã structura subiectelor a
urmã cu niºte ani Concursul „Lafost extrem de interesantã, fiind
urenþiu Duican”. Pornit din suflet,
vorba de douã probleme din Gaalimentat permanent cu dragoste,
zeta Matematicã ºi un test grilã,
energie ºi abnegaþie, concursul a
subiect tip Evaluarea Naþionalã”, a
crescut de la an la an. ªase elevi ai
explicat profesorul Lucian TuþesColegiului Naþional “Fraþii Buzeºti”
cu, de la CN Fraþii Buzeºti. Condin Craiova au participat în perioada
cursul a avut loc sub egida Socie17-19 mai la ediþia de anul acesta
tãþii de ªtiinþe Matematice din Roalãturi de profesorul Lucian Tumânia, filiala Corabia ºi a Inspecþescu. Elevii s-au întors victorioºi
toratului Judeþean ªcolar Olt. Paacasã fiind recompensaþi cu pretronajul ºtiinþific a fost asigurat, ca
mii ºi bani. Elevul Mihai Teiºanu,
ºi la ediþiile anterioare, de cãtre
clasa a IX-a a obþinut premiul I –

prof. coordonator Cristian Moanþã; Denisa Drãghia, clasa a XII-a,
coordonatã de prof. Marin Popa a
obþinut premiul II iar Liviu Moanþã, clasa a X-a, premiul III, fiind
pregãtit de inimosul professor Lucian Tuþescu. Tot premiul III l-a
obþinut elevul Andrei Pãtularu, professor coordinator Mihai Dicu.
Menþiuni au luat elevii : Divia Negoiescu, clasa a IX-a, profesor îndrumãtor Cristian Moanþã ºi Alexandru Pascu, clasa a IX-a, prof.
coordinator Lucian Tuþescu. Concursul „Laurenþiu Duican”, dedicat memoriei unui tânãr talentat ºi
promiþãtor matematician, a devenit în ultimii ani o competiþie de
elitã. Desfãºurat de regulã dupã
Olimpiada Naþionalã de Matematicã, acesta reuneºte mulþi dintre premianþii fazei finale a olimpiadei. În
acelaºi timp, profesorii ce compun
sau aleg subiectele fac parte din
elita „problem solving”-ului româ-

nesc. Textul problemelor este perfect structurat, iar soluþiile elegante ºi complete.

La Constanþa, pe podium

La finele acestei sãptãmânil, elevii buzeºteni însoþiþi de profesorul
Lucian Tuþescu au participat la Concursul CN Mihãileanu, care s-a desfãºurat la Constanþa, la Colegiul Naþional Mircea cel Bãtrân. Concursul,
aflat la acea de-a XX-a ediþie, a fost
organizat de cãtre prof. Gabriel Constantinescu, ºef catedrã, prof. Gabriel Zarna ºi prof. Gache Florin. Elevul Mihai Teiºanu, clasa a IX-a a
obþinut premiul I, profesor coordonator Cristina Moanþã; Divia Negoescu, clasa a IX-a, premiul III, Andrei Pãtulare, clasa a X-a, premiul
III, prof.coordonator Mihai Dicu ºi
Emanuel Crãciunescu, clasa a XIa, premiul III, prof.coordonator
Lucian Tuþescu.
MARGA BULUGEAN

Expoziþie de fotografii în Parcul
Cartierele craiovene, scenã
„Nicolae Romanescu”
pentru actorii Teatrului „Colibri”

Începând de astãzi, pânã pe data de 9
iunie 2019, craiovenii pot vizita în Parcul „Nicolae Romanescu” expoziþia de fotografii „O vedere a Parcului Bibescu –
Craiova”. Organizatã de Muzeul Olteniei, aceasta surprinde aspecte din momentul transformãrii Grãdinii Bibescu
într-un monument de arhitecturã peisagisticã. Cele 40 de imagini prezentate se
regãsesc în „Albumul Ville de Craiova
– Parc Bibesco – Description generale

du parc”, oferit primarului Nicolae P.
Romanescu de arhitectul peisagist Edouard Redont, cel care a proiectat parcul.
Albumul cu dedicaþie, publicat în anul
1904, face parte din colecþiile Muzeului
Olteniei („Fondul Romanescu”).
«Lucrãrile de amenajare a Parcului Bibescu s-au desfãºurat între anii 19011903, dupã proiectul arhitectului peisagist francez Edouard Redont, care a câºtigat medalia de aur la Expoziþia Internaþionalã de la Paris, în anul 1900. Imaginat ºi construit ca un „tablou romantic” – un castel în ruinã, poduri
ºi podeþe, cascade ºi imitaþii de stânci
–, parcul a fost conceput atât ca un
spaþiu public de promenadã, de loisir,
cât ºi pentru sport», precizeazã reprezentanþii muzeului craiovean.
Expoziþia va fi deschisã în aer liber, în zona Casei Bibescu, ºi va
putea fi vizitatã, pe parcursul întregii sãptãmâni, zilnic, între orele 10.00
ºi 17.00.
MAGDA BRATU

Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” continuã, pe parcursul acestei sãptãmâni, evenimentele organizate în aer
liber, în cadrul Zilelor Craiovei, sub genericul „Prin lumea poveºtilor”.
Craiovenii sunt invitaþi astãzi, 3 iunie,
ora 18.00, în cartierul Valea Roºie (zona
piaþã), ºi mâine, 4 iunie, ora 18.00, în

cartierul Rovine (zona Poºtã), la „Invitaþie la joacã”.
Un spectacol vesel, interactiv, cu celebrul Zdreanþã, de ºi în regia Alexandrei
Davidescu, scenografia
Eustaþiu Gregorian, coloana sonorã Alin MacoveiMoraru, cu actorii Iulia
Cârstea, Daniel Mirea ºi Alis
Ianoº.
Poartã publicul prin lumea poveºtilor ºi „Jocuri
magice” – un spectacol
despre valorile prieteniei,
în regia lui Titus Jukov,
scenografia de Vladimir Cantor, cu actorii Adriana Ioncu, Alla Cebotari ºi Emanuel Popescu. Acesta va putea fi vãzut
miercuri, 5 iunie, ora 18.00, în cartierul
Brazda lui Novac (zona Temple-Rompetrol), ºi joi, 6 iunie, ora 18.00, în cartierul Craioviþa Nouã (zona Poºtã).
MAGDA BRATU
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Anunþul tãu!

LICEUL Teologic Adventist, cu
sediul în localitatea Craiova, str.
Paºcani, nr. 9A, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale vacante de
administrator de patrimoniu, grad
profesional III, conform HG nr.286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în data
de 26.06.2019, ora 9.00; -Proba
practicã în data de 27.06.2019, ora
9.00; -Proba interviu în data de
27.06.2019, ora 11.00. Pentru participarea la concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -studii: superioare cu
diplomã de licenþã profil inginerie,
economic; -vechime: minim 1 an
în specialitate; -aviz scris din partea Conferinþei Oltenia a Bisericii
Adventiste de Ziua a ªaptea; -cunoºtinþe în domeniul Securitãþii în
muncã ºi PSI. Candidaþii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Liceului
Teologic Adventist din Craiova,
str. Paºcani, nr. 9A, judeþul Dolj.
Relaþii suplimentare la sediul Liceului Teologic Adventist din
Craiova, str. Paºcani, nr. 9A, judeþul Dolj, persoanã de contact:
BadiþãAdriana,telefon:0251.433.305,
0351.414.294, fax: 0351.414.293,
e-mail: ltacv@yahoo.com.

Anunþ public: BVDM TRANSCO SRL titular al proiectului EXPLOATARE AGREGATE MINERALE DIN ALBIA MINORA A RAULUI
JIU-PERIMETRUL ISALNITA 3,
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
EXPLOATARE AGREGATE MINERALE DIN ALBIA MINORA A RAULUI JIU-PERIMETRUL ISALNITA 3,
propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Isalnita, albia minora a raului Jiu. Proiectul deciziei de
încadrare si motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
APM Dolj din Craiova, strada Petru
Rares, nr.1, în zilele de L-J, între
orele 8-16 ºi vineri între orele 8-14,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicãrii
anunþului pe pagina de internet
a APM Dolj.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.

luni, 3 iunie 2019
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IONESCU SORIN GEORGE
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE RESTAURANT P,
AMPLASARE CONTAINER PREFABRICATE GRUPURI SANITARE
P, AMENAJARE LOC JOACA COPII IN AER LIBER, AMENAJARE
PARCARE AUTO SI ALEI PIETONALE SI IMPREJMUIRE TEREN,
propus a fi amplasat în CRAIOVA,
STR. LIVIU REBREANU, NR. 23. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1, jud. Dolj, adresa de
internet htt://apmdj.anpm.ro ºi la
sediul Craiova, str. MITROPOLIT
NIFON CRIVEANU nr. 8, jud. Dolj,
în zilele de luni –joi, între orele 8,0016,30 si vineri între orele 8,0014,00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M.
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº nr.1,
jud. Dolj, fax: 0251/419 035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.
SC AURVILA SRL prin Radu
Mihaela , anunta public interesat
asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “CONSTRUIRE IMOBIL
LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM
DE INALTIME Stehnic+P+2”, proCENTRUL COMERCIAL SUCPI pus a fi amplasat in MUN. Craiova, str. Bariera Vilcii, nr. 33A, jud.
Unora le place
Dolj. Informatiile privind proiectul
sã munceascã
pot fi consultate la sediul
decât sã piardã timpul propus
A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Raºi sã aºtepte
res, nr. 1, jud. Dolj, adresa de intersperanþa unui „job”. net htt://apmdj.anpm.ro si la sediul
Sunã la telefon
SC AURVILA SRL, Com. Pielesti,
0251/438.440 ºi vino
sat. Pielesti, str. Magnolia, nr. 10,
jud. Dolj, in zilele de luni-joi, intre
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu, orele 8,00- 16.30 si vineri intre oresã închiriezi un stand la le 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.
cel mai bun preþ.
Dolj, Craiova, str. Petru Rares nr. 1,
Cu noi vei avea
jud Dolj, fax: 0251/419035, e-mail:
propriul „job”!
office@apmdj.anpm.ro.
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ANUNÞ PREALABIL PRIVIND AFIªAREA
PUBLICÃ A DOCUMENTELOR TEHNICE
ALE CADASTRULUI.

ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA
- ediþia a XXIII-a Programul zilei de luni, 3 iunie 2019
Dupã primele zile dedicate personalitãþilor ce duc renumele Craiovei peste hotare, copiilor, dar ºi Festivalului Craiova Street Food Festival, continuãm Zilele Municipiului Craiova – ediþia a XXIII-a, cu spectacole în cartiere, dar ºi la statuia lui
Mihai Viteazu!
LUNI, 3 IUNIE 2019
· VALEA ROªIE - zona Piaþã //18.00 – 22.00:
- Teatrul pentru copii ºi tineret COLIBRI
- Ansamblul Folcloric MARIA TÃNASE
- MARIANA IONESCU CÃPITÃNESCU
- Army Dancers
- CRBL
· STATUIA LUI MIHAI VITEAZU // 19.00 – 21.00:
- GENERAÞIA FOLK / Organizator: Mãdãlina Amon ºi Generaþia Folk.
(Piaþa Mihai Viteazul, la statuie)
Programul zilei de 3 iunie mai include:
· Foto-expoziþie O vedere a Parcului Bibescu - Craiova / aleile din Parcul
Nicolae Romanescu. Organizator: Muzeul Olteniei.
· Universul Florilor (Craiova Expoflora) – str. Theodor Aman, Centrul Vechi.
· Ateliere creative hand-made ºi Expoziþii / Centrul vechi, Str. Constantin Nicolaescu Plopºor. Organizator: Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman.

PRESTÃRI SERVICII Vând casã nouã Vând teren 1000 mp

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 (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

P+M / 110 m amprenta Craiova, Bordei, str. Carpenului,
pomi fructiferi, viþã de
vie. Telefon: 0752/
641.487.

TERENURI

Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon: 0722/943.220.
LOC DE CASÃ,
2600 metri pãtraþi,
deschidere la drum 34 metri. Telefon:
0722/475.344.
Vând 3000 m pãmânt lângã lac, pãdure bun de Camping
la Negoieºti 20 km de
Craiova sau parteneri. Telefon: 0723/
692884.

Comuna Mîrºani anunþã solicitarea obþinerii avizului de
gospodãrire a apelor pentru
investiþia: „CANALIZARE
MENAJERÃ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT ÎN COMUNA
MÎRªANI, JUDEÞUL DOLJ“.
Relaþii la tel. 0251.336.106,
sau la sediul primriei.

Cârcea, Drum Expres Ford. Telefon:
0752/641.487.
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 microunde (Orion) 1800 W
– 100 lei, televizor cu
tub color – 100 lei. Telefon: 0729/977.036.
Vând maºinã spãlat,
grilaje fereastrã, butoaie tablã, uºã baie. Telefon: 0351/802.459.

cuvântul libertãþii / 7

Unitatea Administrativ-teritorialã PODARI, din
judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.
52, începând cu data de 8.06.2019, pe o perioadã
de 60 de zile, la sediul Primãriei PODARI, conform
art.14, alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale
de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.
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.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând electromotor
nou,alternatorºioglinzi,
Cielo Nexia 1600 - 2
axe cu came - funcþionare perfectã. Telefon.
0786/391.745.
Vând groapã suprapusã cimitirul Romaneºti.
Telefon:0770/304.207;
0351/456.907.
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 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.

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

They’ll
They’ll never
never walk
walk alone...
alone...
Liverpool a câºtigat pentru a ºasea oarã Champions League,
iar Jurgen Klopp este la primul trofeu continental

Liverpool – Tottenham 2-0
Au marcat: Salah 2 – penalty, Origi 88.
Liverpool: Alisson 8 – Alexander-Arnold 7, Matip 7, Van
Dijk 8, Robertson 7 – Henderson 6, Fabinho 6, Wijnaldum 6
(Milner 62) 7 – Salah 7, Firmino 5 (Origi 58) 8, Mane 7 (Gomez 90). Antrenor: Jurgen Klopp 8.
Tottenham: Lloris 6 – Trippier 7, Alderweireld 7, Vertonghen 7, Rose 8 – Sissoko 5 (Dier 74) 6, Winks 5 (Lucas 66) 7
– Alli 5 (82 Llorente), Eriksen 6, Son 8 – Kane 4. Antrenor:
M. Pochettino 5.
Arbitru: Damir Skomina 5.
Liverpool este pentru a 6-a
oarã campioana Europei, dupã 20 în finala de la Madrid cu Tottenham. În sfârºit, Klopp câºtigã o finalã europeanã, chiar dacã
a fost cea mai urâtã din cele 4 pe
care le-a pregãtit. Liverpool ºi
Spurs ºi-au consumat doza de
savoare în semifinale, iar cele 3
sãptãmâni de pauzã le-a scos din
ritm. Salah ºi Origi au punctat,
la început ºi la final de meci, dar,
ca spectacol, Liverpool – Tottenham n-a fost departe de un alt
duel britanic pentru trofeu, hidoasa finalã Man United – Chelsea,
din 2008.

donezi, restul oferindu-ne prilej de
reevaluare pentru Carlos Fortes.
Finalul a mai estompat din dezamãgirea cã nu am vãzut o finalã
Barcelona – Ajax.

Delle Allis(Son)

Deºi Spurs era cea condusã,
Klopp a fãcut primele douã
schimbãri. Faþã de omologul sãu,
a realizat mult mai repede cã jucãtorii care l-au ajutat sã ajungã
în finalã trebuie totuºi rãsplãtiþi,
nu umiliþi. În schimb, Pocchetino le-a dat ºansa prea târziu lui
Lucas Moura ºi Llorente, deºi
falimentul duetului Kane-Alli era
constatat de mult. Argentinianul
a fost mai copleºit de moment
decât bãieþii sãi. A înlocuit în cele
din urmã cei doi mijlocaºi la închidere rudimentari ºi abia atunci
Spurs a avut ocazii. Pe final, Tottenham ºi-a dat seama cã e întrun moment istoric pentru ea ºi a
forþat, dar nu a avut norocul lui
Real Madrid de anul trecut, de al avea în faþã pe gafeurul Karius.
Brazilianul Alison ºi-a justificat inclusiv în finalã cele 73 de milioane de euro plãtite pe el, la ocaziile
lui Son, Lucas Moura, Delle Alli
sau Eriksen. Ca sã nu mai revenim la mingea incredibilã scoasã
lui Milik, în prelungirile meciului
cu Napoli, atunci când Liverpool
putea sã rateze ieºirea din grupe.
Rezumându-ne la sumele cheltuite din ultimul an ºi jumãtate, echipa care a plãtit peste 150 de milioane de euro numai pentru un
portar ºi un fundaº a bãtut for-

Penalty uºor acordat pentru
Liverpool

În prima orã de joc, unica fazã
interesantã a fost pãtrunderea pe
teren a unei blonde dotate. A fost
îndepãrtatã prea repede de stewarzi, la ce se juca pe Wanda
Metropolitano. N-am avut spectacol, deºi s-a dat gol repede.
Dupã 22 de secunde, slovenul
Skomina a dat prea uºor penalty
pentru Liverpool. Mingea se urcase pe braþul lui Sissoko dupã
ce l-a izbit în piept. De la 11 metri, Salah a tras de parcã în faþã
era Sergio Ramos, nu Lloris. Naveam însã sã-l mai vedem în
prim-plan pe egiptean în finalã.
Pânã la pauzã, parcã am asistat la
un fel Chiajna – Voluntari. Au lipsit ocaziile, nu ºi execuþiile penibile. Din triourile ofensive multlãudate, au confirmat Mane, de
la “cormorani”, ºi Son, de la lon-

Liga I, Play-out, ultima etapã
Poli Iaºi – FC Botoºani 0-2
Au marcat: Burcã 48, Holzmann 68.
Dinamo – FC Voluntari 0-0
Hermannstadt – Cãlãraºi ºi Gaz Metan – Chiajna
s-au jucat asearã.
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maþia care nu a fãcut nicio achiziþie. Origi, belgianul providenþial
pentru Klopp în semifinale, a închis meciul cu un ºut de vârf meseriaº. El, atacantul þintuit pe bancã de tripleta Mane-Saah-Firmino,

a dus practic a dus trofeul pe Anfield, prin dubla din minunea cu
Barcelona ºi reuºita din finalã.
Aºadar, “You’ll never walk
alone” este refrenul care acapareazã tot week-end-ul în capita-

la Spaniei, pentru triumful “cormoranilor”. Pentru a uita titlul
pierdut la potou în Premier League ºi pentru a-i face în sfârºit
dreptate lui Klopp. Probabil cel
mai bun antrenor din lume.

