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- De cînd a plouat cu politicienii
ãºtia, Popescule, nouã ne suflã
vântul prin buzunare.

culturã / 9
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Deºi lucrãrile au
început de la
mijlocul lunii
octombrie 2015,
Parcul
„Romanescu”
este interzis, de
astãzi, tuturor
celor care sunt
dornici de
plimbãri în aer
liber. Pânã la
terminarea
lucrãrilor de
reabilitare,
craiovenii
amatori de
miºcare sau de
o plimbare în
naturã  sunt
invitaþi de cãtre
autoritãþile
locale în Parcul
Tineretului sau
în Grãdinã
Botanicã.
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Organizaþie neguvernamen-
talã, cu caracter asociativ, deci
ºi autonom, de utilitate publi-
cã, având drept scop promova-
rea industriei ºi comerþului din
zonã, pe plan intern ºi extern,
Camera de Comerþ ºi Industrie
Dolj are cel mult doar o istorie
recentã, zbuciumatã, aproape
neverosimilã, debranºatã com-
pletamente de la entuziasmul
membrilor sãi fondatori (28 sep-
tembrie 1990) ºi ce care au ur-
mat imediat.

5.000 de doljence5.000 de doljence5.000 de doljence5.000 de doljence5.000 de doljence
incluse într-unincluse într-unincluse într-unincluse într-unincluse într-un
programprogramprogramprogramprogram
de reducere ade reducere ade reducere ade reducere ade reducere a
mortalitãþii maternemortalitãþii maternemortalitãþii maternemortalitãþii maternemortalitãþii materne

Peste 5.000 de femei din ju-
deþul Dolj, cu vârste cuprinse
între 15 ºi 40 de ani, vor benefi-
cia în urmãtorii trei ani de un
amplu program de reducere a
mortalitãþii materne. Proiectul
„Mame pentru viaþã. Viaþã pen-
tru mame” se va desfãºura în
comunele Argetoaia, Bralostiþa,
Breasta, Bucovãþ, Carpen, Cer-
nãteºti, Coþofenii din Dos, Pre-
deºti, Scãeºti ºi Sopot ºi vizeazã
persoanele vulnerabile din aces-
te comunitãþi rurale.

dezvoltare ruralã / 6

Zootehnia în Dolj,Zootehnia în Dolj,Zootehnia în Dolj,Zootehnia în Dolj,Zootehnia în Dolj,
cenuºãreasacenuºãreasacenuºãreasacenuºãreasacenuºãreasa
agriculturiiagriculturiiagriculturiiagriculturiiagriculturii

„Limba românã„Limba românã„Limba românã„Limba românã„Limba românã
ocupã un lococupã un lococupã un lococupã un lococupã un loc
de prim ordinde prim ordinde prim ordinde prim ordinde prim ordin
în sufletul meu.”în sufletul meu.”în sufletul meu.”în sufletul meu.”în sufletul meu.”
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Cioloº, întrebat dacã a vorbit cu ºeful
ANAF despre dosarele Panama:
Nu, nu am vorbit, e problema lor

Premierul Dacian Cioloº a declarat, ieri,
cã nu a discutat cu ºeful ANAF despre
dosarele Panama ºi a precizat cã inspec-
torii agenþiei nu au nevoie de dispoziþie
de la primul-ministru pentru a-ºi face trea-
ba dacã ei considerã cã s-a încalcat le-
gea. Premierul a fãcut aceste afirmaþii la
finalul participãrii sale la Adunarea Ge-
neralã a Asociaþiei Oraºelor din Româ-
nia, în momentul în care jurnaliºtii l-au
întrebat dacã a discutat cu ºefului ANAF,
Dragoº Doroº, referitor la dosarele Pana-
ma, iar el a negat. “Nu, nu am avut, e
problema lor. Nu au nevoie de dispoziþie
de la prim-ministru ca sã-ºi facã treaba
acolo unde considerã cã s-a încãlcat le-
gea”, a spus Cioloº.

Direcþia de Investigare a Infracþiunilor
de Criminalitate Organizatã ºi Terorism
(DIICOT) analizeazã informaþiile apãru-
te în urma investigaþiilor “Panama Pa-
pers”, pentru a se stabili dacã în dosare-
le actuale sau cele deja soluþionate exis-
tã date care pot confirma detaliile apãru-
te în urma anchetei. “DIICOT va face o
analizã pentru ceea ce a avut ºi are în
lucru, pentru a vedea dacã existã necu-
noscute ºi dacã putem corobora infor-
maþiilor. O posibilitate mai mare de anali-
zã ar avea Oficiul pentru Combaterea
Spãlãrii Banilor. Aceasta ar fi ordinea
competenþei”, a precizat pentru Media-
fax biroul de presã al DIICOT.

Un grup de mass-media internaþional,
coordonat de Consorþiul Internaþional al
Jurnaliºtilor de Investigaþie, a dezvãluit,
duminicã searã, faptul cã mai multe perso-
nalitãþi sportive, lideri politici, oameni de
afaceri ºi celebritãþi, beneficiazã de siste-
mul de conturi offshore, în paradisuri fis-
cale cu reglementãri opace, pentru a-ºi
ascunde averile. Potrivit Rise Project, omul
de afaceri Vasile Frank Timiº s-a numãrat
printre românii care au apelat la avocaþii
din Panama City pentru a demara afaceri
pe teritoriul þãrii noastre, la jumãtatea ani-
lor ’90. Vasile Frank Timiº a folosit firma
Castle Europa Limited, înfiinþatã în Baha-
mas de avocaþii Mossack Fonseca, susþin
junaliºtii de la Rise Project, care au fãcut
parte din echipa de investigaþii. Corneliu
Iacobov este un alt român al cãrui nume
apare în actele ‘’Panama Papers’’, dupã ce
a folosit o firmã înfiinþatã de avocaþii Mos-
sack Fonseca, care vizeazã deschiderea
de conturi bancare ºi desfãºurarea de afa-
ceri inclusiv cu terenuri în Emiratele Ara-
be, susþin jurnaliºtii de la Rise Project.

Ministrul Dezvoltãrii Regionale, Vasile Dîn-
cu, a declarat, ieri, cã va prezenta în sãptãmâ-
nile urmãtoare Strategia de formare a funcþiei
publice, afirmând cã primarii care vor câºtiga
alegerile din iunie ar putea urma cursuri de pre-
gãtire ºi perfecþionare. ‘’Strategia de formare
a funcþiei publice pe care o avem în acest mo-
ment în vedere ºi pe care o pregãtim o voi

Deputaþii din Comisia juridicã au adoptat,
ieri, în unanimitate, legea dãrii în platã, ei eli-
minând programul Prima Casã de sub inci-
denþa actului normativ ºi majorând plafonul
de la 150.000 la 250.000 de euro. Potrivit pro-
iectului adoptat, legea se va aplica ºi celor
care sunt în proces de executare silitã.

Scoaterea programului Prima Casã din
legea dãrii în platã a generat dezbateri
aprinse în Comisia juridicã, BNR ºi MFP
susþinând excluderea programului din tex-
tul legii, în timp ce iniþiatorul propunerii
legislative, Daniel Zamfir, le-a cerut cole-
gilor sã ia act de un nou amendament po-
trivit cãruia dispoziþiile prezentei legi a dãrii
în platã ‘’nu afecteazã garanþiile statu-
lui român acordate pentru Prima
Casã’’, afirmând cã adoptarea amenda-
mentului ar permite continuarea progra-
mului Prima Casã.

Ministrul Justiþiei, Raluca Pru-
nã, ºi preºedintele Comisie juridi-
ce a Senatului, Cãtãlin Boboc, au
decis, ieri, sã amâne cu o sãptã-
mânã ordonanþa privind intercep-
tãrile în condiþiile la care la ºedinþã
erau prezenþi doar doi senatori –
Cãtãlin Boboc ºi Doina Federovici.
“Trebuia acum sã susþin aceastã
Ordonanþa 6/2016, faimoasa ordo-
nanþã privind interceptãrile în Co-
misia juridicã din Senat. Din cauza
unor chestiuni de agendã am cã-
zut de acord, Comisia ºi cu mine,
cã vom pune acest lucru pe agen-
dã sãptãmâna viitoare. Nu este ni-
mic altceva decât o chestiune de
timing ºi de agendã”, a declarat
Prunã la Palatul Parlamentului.

Referitor la faptul cã în sala de
ºedinþe erau doar Cãtãlin Boboc ºi
încã un membru al comisiei, Doi-
na Federovici, ministru a spus cã
are o pãrere ca cetãþean. “Eu sunt
în slujbã publicã, m-am prezentat
exact aºa cum m-aº fi prezentat ºi

VVVVVasile Dîncu: Noii primari vor urma un cursasile Dîncu: Noii primari vor urma un cursasile Dîncu: Noii primari vor urma un cursasile Dîncu: Noii primari vor urma un cursasile Dîncu: Noii primari vor urma un curs
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prezenta sãptãmânile
viitoare ºi în comisia de
administraþie. (…) Unul
dintre principiile noas-
tre cele mai importante
este ca indiferent de
modul în care cineva
ajunge sã lucreze în ad-
ministraþia publicã, prin
alegeri sau prin con-
curs, trebuie sã partici-
pe la un sistem de for-
mare pentru orice
funcþie publicã’’, a pre-
cizat Dîncu la finalul
ºedinþei Comisiei de ad-
ministraþie a Camerei De-

putaþilor, unde a participat în calitate de invitat.
El a apreciat cã ºi în cazul prefecþilor, indife-

rent dacã vor fi numiþi politic sau nu, aceºtia
trebuie sã aibã un curs de pregãtire prealabilã
pentru aceastã funcþie. Ministrul Dezvoltãrii a
subliniat cã, în cazul primarilor, o astfel de in-
struire este ‘’mult mai necesarã’’, afirmând cã
cei care vor câºtiga alegerile din 5 iunie ar pu-

tea lua parte la aceste cursuri.
‘’În cazul primarilor este un lucru mult mai

necesar. Avem deja câteva proiecte de forma-
re continuã, o formare iniþialã la începutul man-
datului ºi una continuã pe tot parcursul man-
datului. Existã ºi o viziune europeanã în acest
sens. Noi ne gândim la o serie de cursuri care
vor fi realizate, în prima fazã, de Institutul
Naþional de Administraþie pe care îl creãm anul
acesta, dar pânã atunci vom face câteva pro-
grame de formare cu ajutorul universitãþilor
din România care au secþii puternice de Admi-
nistraþie’’, a explicat Dîncu.

MADR va gândi cu ANFP un sistem de cur-
suri care ar putea fi la început opþionale pentru
cã nu sunt prevãzute de lege, urmând ca aces-
tea sã devinã o componentã obligatorie a for-
mãrii celor care lucreazã în administraþie, a pre-
cizat Dâncu. ‘’Vor fi cursuri de formare inten-
sivã ºi apoi cursuri la care vor veni din când în
când pe teme specifice. Tema achiziþiilor publi-
ce ar putea însemna un curs de câteva zile, te-
mele care sunt legate de dezvoltarea localitãþi-
lor, ar putea fi dedicate ºi primarilor, dar ºi con-
silierilor locali’’, a detaliat vicepremierul.

Doar doi senatori prezenþi la ºedinþa Comisiei juridice
din Senat despre OUG privind interceptãrile

în faþa unei sãli pline. Am o pãrere
ca cetãþean, dar nu sunt aici ca sã
spun care e pãrerea mea de cetã-
þean. Ca ministru, m-am prezentat
ieri în faþa unei sãli care a fost aºa
cum a fost exact la fel cum m-aº
fi prezentat în faþa unei sãli pline”,
a adãugat Prunã.

La rândul sãu, liberalul Cãtãlin
Boboc a spus cã cei mai mulþi se-
natori au fost prinºi în alte activi-
tãþi la comisii ºi cã ºedinþa a fost
amânatã cu o orã iniþial din cauza
altor evenimente din Senat. “Cei
mai mulþi dintre dumnealor înþe-
leg cã sunt prinºi în alte activitãþi
la comisii. De regulã, comisia
noastrã avea loc la ora 13,00, am
mutat-o astãzi pentru ora, douã,
deºi nu este în obiºnuinþa noastrã
asta, din cauza altor evenimente
din Senat, probabil cã sunt ocu-
paþi ºi cu alte lucruri. Am solicitat
grupurilor sã trimitã înlocuitori,
sunt la ora asta deja prea puþini
parlamentari aici ca sã poatã asi-

gura cvorumul”, a explicat pre-
ºedintele Comisiei juridice.

“Nu este foarte comod ºi da, pe
calea asta vreau sã-i mulþumesc
doamnei ministru, nu mulþi miniºtri
vin la comisie sã-ºi susþinã iniþiati-
vele Guvernului ºi poate cã da, si-
gur fãrã sã jignesc pe colegii mei,

a fost o lipsã de respect”, a mai
spus Boboc. El a mai adãugat cã
ordonanþa ar fi intrat doar într-o
scurtã dezbatere, urmând sã se ia
o decizie sãptãmâna viitoare pen-
tru cã se aºteptã un punct de ve-
dere de la CSM ºi de la alte institu-
þii direct implicate în aplicarea ei.

Comisia juridicã a adoptat Legea dãrii în platã.
Programul Prima Casã va fi scos de sub incidenþa acesteia

Reprezentantul MFP, secretarul de stat Ena-
che Jiru, a susþinut la rândul sãu cã garanþiile
statului se emit ‘’irevocabil ºi necondiþionat’’,
afirmând cã existã riscul de a ajunge în situa-
þia în care statul ºi banca devin coproprietari
ai aceluiaºi imobil.

Prim-viceguvernatorul BNR Florin Geor-
gescu a susþinut cã garanþia statului este afec-
tatã, reafirmând cã va creºte avansul solici-
tat de bãnci, se va scumpi creditul ºi perioa-
da de aºteptare necesarã pentru a obþine un
împrumut va fi mai îndelungatã.

Deputatul PNL Cãtãlin Zamfir a criticat
poziþiile BNR ºi MFP, reafirmând cã legea
nu ‘’omoarã’’ programul Prima Casã. ‘’Nu
pot sã nu consemnez ipocrizia din aceastã
salã. (…) Am introdus special acest amen-
dament ca sã lãmurim aceastã treabã. Ris-
cul bãncii în acest program este zero. Cetã-
þeanul care este în situaþia în care a luat un
credit prin programul Prima Casa, dacã aces-
ta dã (locuinþa – n.r.) în platã, ANAF îl va
urmãri pentru suma pe care statul o plãteºte
pentru el. Noi, practic, vrem un echilibru so-
cial’’, a susþinut Zamfir. În cele din urmã,
liberalul a renunþat la amendamentul sãu.
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MIRCEA CANÞÃR

Organizaþie neguvernamenta-
lã, cu caracter asociativ, deci ºi
autonom, de utilitate publicã,
având drept scop promovarea
industriei ºi comerþului din zonã,
pe plan intern ºi extern, Came-
ra de Comerþ ºi Industrie Dolj
are cel mult doar o istorie recen-
tã, zbuciumatã, aproape nevero-
similã, debranºatã completa-
mente de la entuziasmul mem-
brilor sãi fondatori (28 septem-
brie 1990) ºi ce care au urmat
imediat. Ca sã nu ne lungim cu
vorba, a fost o vreme când Ca-
mera de Comerþ ºi Industrie Ol-
tenia – cu o consistentã aduna-
re generalã, robust colegiu de
conducere, sobru comitet exe-
cutiv, preºedinte rezonabil –

chiar a existat, nu puþine fiind
acþiunile sale concrete, menite
sã reprezinte interesele comu-
nitãþii de afaceri. Colaborarea sa
cu celelalte camere de comerþ
ºi industrie din România, dar ºi
din Oltenia, cu reuniuni de lucru
periodice, sub egida consiliului
camerelor de comerþ ºi industrie
din regiune, se dovedea fertilã.
Dar ce a fost e o amintire. Pen-
tru data de 7 aprilie a.c., este
anunþatã adunarea generalã a
membrilor, deloc mulþi la numãr,
pe ordinea de zi figurând ºi mo-
dificarea statutului. Actualmen-
te funcþia de preºedinte neremu-
nerat o deþine, din 27 noiembrie
2013, Gabriel Vlãduþ, dar moº-
tenirea este irespirabilã, din ca-

uza poverii financiare: datorii
imense la bancã, Ministerul Dez-
voltãrii, serviciul de taxe ºi im-
pozite, finanþele publice, sediul
ipotecat, doar 7 salariaþi, un liti-
giu aiuritor cu Camera Naþiona-
lã, de unde fusese exclusã, re-
primitã în sistemul cameral doar
prin demersurile stãruitoare ale
lui Gabriel Vlãduþ º.a.m.d. Ca-
mera de Comerþ ºi Industrie
Dolj s-a asfixiat dupã alegerile
din 2008, când Ioan Vigaru (S.C.
Mercur S.A.) s-a vãzut câºtigã-
tor, dupã o acerbã disputã, cu
reprezentatul S.C. Parc Turist,
la “masa verde”. În urma unei
soluþii a instanþei de judecatã.
Un inventar al greºelilor de tot
felul nu-ºi are rostul. Numai cã

disponibilizarea abuzivã a câtor-
va angajaþi, cu vechime (I. P.
Surdu, Adrian Belu ºi alþii), care
au câºtigat ulterior în instanþe
drepturile salariale retro, a con-
dus la acumularea de tensiuni in-
utile. A urmat, din 2012, manda-
tul lui Cristi Dobre, care ºi-a do-
rit mult funcþia, deºi nu bãtaia de
cap de la propriile firme (Polys-
tart, Civitas) îi lipsea. Alte nere-
guli, toate cu impact economic,
ca de pildã preluarea Direcþiei
Agricole, care era chiriaºã la Ca-
mera de Comerþ, la... Proiect
S.A., au avut consecinþe nefas-
te. Încet-încet, Camera de Co-
merþ ºi Industrie Dolj ºi-a estom-
pat singurã prestigiul firav ºi ro-
lul sãu bine statornicit în peisajul

economic. ªi de la târguri ºi ex-
poziþii (Electroutil, Agrotext), par-
ticipãri, prin protocoale de cola-
borare ºi acorduri pe bazã de re-
ciprocitate, la evenimente simila-
re din Franþa, Belgia, Italia, Bul-
garia, Serbia, Germania, Olanda,
s-a ajuns la o luptã surdã, iraþio-
nalã, motiv pentru care majorita-
tea firmelor s-au retras. Nemai-
plãtind cotizaþii. Sã ne înþelegem:
problemele Camerei de Comerþ
ºi Industrie Dolj îi aparþin ºi nu fac
obiectul judecãþilor noastre. Însã
faptul cã o organizaþie neguver-
namentalã de utilitate publicã, cu
rostul ei în peisajul economic, a
ajuns de compãtimit – nimeni nu
a mai înþeles miza pusã în joc –,
meritã o discuþie responsabilã.

ªi aceastã mãsurã de atenþio-
nare în mod special a publicului a
fost impusã de comisia ministe-
rialã care a vizitat, la sfârºitul
lunii martie, Parcul „Nicolae Ro-
manescu” din Craiova. Pe lân-
gã oprirea parþialã a lucrãri-
lor, specialiºtii din minister au
fãcut municipalitãþii ºi reco-
mandarea de a le spune cra-
iovenilor care ajung în parc
cã se supun unor riscuri,
dat fiind faptul cã se plimbã
printr-un ºantier. „Beneficia-
rul va emite comunicate de
presã care sã avertizeze utili-
zatorii parcului ºi populaþia
Craiovei cu privire la riscurile
la care se expun în urma neres-
pectãrii indicaþiilor de utilizare a
parcului în perioada de execuþie”,
se precizeazã în comunicatul de
presã, emis anterior de Primãria
Craiova.

„Interzis” la comanda
comisiei de la Culturã

În noul comunicat de astãzi,
municipalitatea spune cã acce-
sul publicului în Parcul Roma-
nescu este interzis, mãsura fi-
ind solicitatã de SC Mitliv, care
executã lucrarea de reabilitare a
parcului. „Aceastã mãsurã a fost
impusã la solicitarea expresã a
executantului lucrãrii pentru a se
putea lucra concomitent pe toa-
te aleile. S-au luat mãsurile ne-
cesare de semnalizare prin benzi
fluorescente, panouri de averti-
zare ºi afiºe expuse pe fiecare
poartã de acces ºi pe gardurile

Primãria Craiova dã interzis în Parcul „Romanescu”Primãria Craiova dã interzis în Parcul „Romanescu”Primãria Craiova dã interzis în Parcul „Romanescu”Primãria Craiova dã interzis în Parcul „Romanescu”Primãria Craiova dã interzis în Parcul „Romanescu”
Deºi lucrãrile au început de la mijlocul lunii octom-

brie 2015, Parcul „Romanescu” este interzis, de astãzi,
tuturor celor care sunt dornici de plimbãri în aer liber.
Pânã la terminarea lucrãrilor de reabilitare, craiove-
nii amatori de miºcare sau de o plimbare în naturã  sunt
invitaþi de cãtre autoritãþile locale în Parcul Tineretu-
lui sau în Grãdinã Botanicã.

ce împrejmuiesc ºantierul în lu-
cru”, se spune în atenþionarea
Primãriei Craiova. „Fiind un ºan-
tier în lucru, considerãm cã fi-
ind necesar cã toþi cetãþenii sã
fie informaþi cu privire la riscu-
rile la care se expun”, motivea-
zã autoritãþile locale.

Pericole la tot pasul
În perioadã de execuþie a lucrã-

rilor, cei care viziteazã Parcul „Ro-
manescu” trebuie „sã adopte un
comportament preventiv pentru a
evitã eventualele situaþii de urgen-
þã”. Potrivit autoritãþilor, cele mai
întâlnite situaþii de risc identifica-
te sunt de lovire sau rãnire de cã-
tre piesele ºi utilajele grele. De ase-

menea, cei care
pleacã la plimbare

prin parc pot sã
cadã în golurile nea-

coperite sau în ºanþurile
rezultate în urmã sãpãtu-

rilor. Autoritãþile îi avertizea-
zã pe craioveni cã se pot elec-

trocuta prin atingere directã sau
indirectã. Este periculoasã ºi tre-
cerea prin zona de acþiune a mij-
loacelor de transport ºi a utilaje-
lor. Pot sã fie atinºi de obiecte sau
de scule care cad, se pot împiedi-
ca sau aluneca, pot fi loviþi de ma-
teriale sau de miºcãrile necontro-
late ale utilajelor sau pot fi suferi
tãieturi ºi înþepãturi.

Parcul Tineretului
ºi Grãdina Botanicã,

variante pentru plimbãreþi
 Aceºtia fiind factorii de risc,

Primãria Craiova a decis sã în-
chidã oficial Parcul „Romanes-
cu”. „Pânã la terminarea lucrãri-

lor de reabilitare, craiovenii dor-
nici de miºcare sau de o plimba-
re în naturã sunt invitaþi în Par-
cul Tineretului sau în Grãdinã
Botanicã”, se mai specificã în
comunicatul municipalitãþii. Par-
cul Tineretului nu a mai fost pro-
movat în ultima vreme ºi nu a mai
fost nici vizitat de foarte mulþi
craioveni, deºi acolo se aflã des-
tule terenuri de sport. Ca ºi la des-
chidere, ºi acum se pune proble-
ma distanþei faþã de oraº. Grãdi-
na Botanicã se aflã la polul opus.
De mai bine de un an, aici s-au
început lucrãrile de reabilitare,
care nu s-au terminat nici acum,
dar avantajul este cã este un spa-
þiu de recreere foarte aproape de
oraº, adicã la kilometrul zero al
oraºului.

Lucrãrile sunt oprite
pânã pe 14 aprilie

Comisia trimisã de ministrul
Culturii, Vlad Alexandrescu, care

a postat pe Facebook cã „se lup-
tã pentru Parcul Romanescu”, a
venit în control sãptãmâna trecu-
tã ºi a fãcut verificãri timp de trei
zile. Pânã la raportul oficial, care
este aºteptat pe 14 aprilie, o parte
dintre lucrãri s-au sistat. Este vor-
ba de sãpãturile de la gardul ce
împrejmuieºte parcul, precum ºi
lucrãrile de la gardurile din jurul
insulelor ºi a malurilor de lac. Tot-
odatã, comisia condusã de secre-
tarul de stat Mihai Ghika a cerut
mãsuri stricte pentru protejarea
copacilor seculari, ºi anume un
plan cu cãile pe care vor circula
utilajele, care pânã acum a lipsit.
Respectivul plan urmeazã sã fie
realizat de executantul SC Mitliv,
împreunã cu Primãria Craiova ºi
sã îl punã la dispoziþia comisiei în
termen de o sãptãmânã.

Lucrãrile din parc se ridicã la
suma de 11 milioane de euro ºi ar fi
trebuit sã fie gata în martie 2016.

LAURA MOÞÎRLICHE



4 / cuvântul libertãþii miercuri, 6 aprilie 2016evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Judeþu-
lui Dolj, poliþiºtii din cadrul Postu-
lui de Poliþie Bistreþ au fost sesi-
zaþi de Vasile Mihai, din localitate,
cu privire la faptul cã miercuri,
30 martie a.c., ºi-a gãsit avariat
autoturismul marca Renault, pro-
prietate personalã, care se afla
parcat pe stradã, în faþa locuin-
þei. Oamenii legii au demarat cer-

Reprezentanþii Direcþiei Naþio-
nale Anticorupþie – Serviciul Teri-
torial Craiova au anunþat, ieri, cã
au dispus trimiterea în judecatã a
inculpatelor Floarea Roºca, acu-
zatã de folosire sau prezentare de
documente ori declaraþii false, ine-
xacte sau incomplete, care are ca
rezultat obþinerea pe nedrept de
fonduri europene, în formã conti-
nuatã, înºelãciune în formã conti-
nuatã, fals în declaraþii, fals mate-

Tânãr de 19 ani, „campion” la dosare penale, în arestul IPJ Dolj
Un tânãr de 19 ani, din comuna doljeanã Bistreþ, a fost

arestat preventiv pentru 30 de zile, ieri dupã-amiazã, dupã
ce poliþiºtii doljeni au stabilit, în urma cercetãrilor, cã este
cercetat în nu mai puþin de opt dosare penale, în cinci
cazuri fiind vorba despre infracþiuni la regimul circulaþiei.
Tânãrul, obiºnuit sã conducã fãrã permis, a fost reþinut
luni, când oamenii legii au reuºit sã afle cã el lovise, sãptã-
mâna trecutã, autoturismul unui localnic ºi dispãruse.

cetãrile, iar în cursul zilei de luni,
4 aprilie a.c., în urma verificãri-
lor efectuate de poliþiºti, a fost
identificat fãptuitorul în persoana
lui Mãdãlin Roºculete, de 19 ani,
din comuna Bistreþ.

S-a stabilit cã tânãrul, la data
evenimentului, a condus un au-
toturism marca Dacia fãrã a po-
seda permis de conducere. De
asemenea, prin extinderea cerce-

tãrilor, împreunã cu poliþiºti din
cadrul Secþiei de Poliþie Ruralã
Rast, a mai reieºit faptul cã tânã-
rul era cercetat în alte 4 dosare
la regimul circulaþiei rutiere, toa-
te pentru conducere fãrã permis.
Mai mult decât atât, oamenii le-
gii spun cã pe numele tânãrului
mai sunt deschise încã trei do-
sare penale, douã dintre ele pen-
tru ameninþare ºi unul pentru vio-
lare de domiciliu.

 „Pe numele celui în cauzã a
fost întocmit un nou dosar de cer-
cetare penalã, ajungând astfel la
cel de-al optulea, iar în baza pro-
batoriului administrat, procurorul
de caz a dispus mãsura reþinerii
pe bazã de ordonanþã de reþinere
pentru 24 ore. Tânãrul a fost in-
trodus în arestul IPJ Dolj, astãzi
(n.r.-ieri) a fost prezentat instan-

þei de judecatã cu propunere de
arestare preventivã, propunere
admisã de judecãtori, care au
emis mandat de arestare pe o pe-

rioadã de 30 de zile pe numele
acestuia”, a precizat agent-ºef
adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

TTTTTrei doljence trimise în judecatãrei doljence trimise în judecatãrei doljence trimise în judecatãrei doljence trimise în judecatãrei doljence trimise în judecatã
de DNA pentru infracþiuni de corupþiede DNA pentru infracþiuni de corupþiede DNA pentru infracþiuni de corupþiede DNA pentru infracþiuni de corupþiede DNA pentru infracþiuni de corupþie

Procurorii din cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie –
Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în jude-
catã, în stare de libertate, a douã funcþionare publice, una
angajatã a Primãriei Gighera, iar cea de-a doua la APIA
Dolj la momentul comiterii faptelor, acuzate cã au ajutat o
doljeancã sã obþinã ilegal fonduri în valoare de peste
70.000 lei de la Ministerul Agriculturii. Dosarul în care
cele trei femei vor fi judecate pentru infracþiuni de corup-
þie s-a înregistrat la Tribunalul Dolj, fiind analizat, în
prezent, în procedura camerei preliminare. Culmea este
cã angajata APIA Dolj este judecatã, în prezent, într-un
alt dosar, în care a fost trimisã în judecatã tot de procuro-
rii DNA Craiova, care au acuzat-o cã a ajutat-o pe Lili
Maria Schutz, fosta ºefã a pesedistelor doljene, a cãrei
finã este, sã obþinã ilegal bani europeni. Aflat tot pe rolul
Tribunalului Dolj, acest dosar are termen chiar astãzi.

rial în înscrisuri oficiale, Gina
Ghiþã, acuzatã de complicitate la
folosire sau prezentare de docu-
mente ori declaraþii false, inexacte
sau incomplete, care are ca rezul-
tat obþinerea pe nedrept de fonduri
europene, în formã continuatã,
complicitate la infracþiunea de în-
ºelãciune, în formã continuatã, fals
intelectual, ºi Mihaela Bunciu
(fostã Pîrvãnuºi), consilier supe-
rior în cadrul Agenþiei de Plãþi ºi

Intervenþie pentru Agriculturã –
Centrul Judeþean Dolj, la data fap-
tei, acuzatã de sãvârºirea infracþi-
unii de abuz în serviciu, în formã
continuatã. Mihaela Bunciu este
finã a fostei ºefe a pesedistelor
doljene, Lili Maria Schutz, împre-
unã cu care este judecatã într-un
alt dosar (instrumentat tot de DNA
– Serviciul Teritorial Craiova), pen-
tru aceeaºi infracþiune.

În rechizitoriul întocmit la fina-
lizarea cercetãrilor, procurorii au
reþinut urmãtoarea stare de fapt: în
perioada 2009-2010, inculpata
Roºca Floarea, beneficiind de aju-
torul inculpatei Ghiþã Gina, în
calitate de inspector de speciali-
tate pe probleme de agriculturã în
cadrul Biroului Agricol al Primã-
riei comunei Gighera, judeþul
Dolj, a completat, semnat ºi de-
pus mai multe documente false la

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã – Centrul Ju-
deþean Dolj, în vederea acordãrii
sprijinului financiar, în cadrul
schemei de platã unicã pe supra-
faþã, pentru un teren de 72,05 ha,
pe care nu-l deþinea în realitate.
În acelaºi context, inculpata Bun-
ciu (fostã Pîrvãnuºi) Mihaela, în
calitate de consilier superior în
cadrul Agenþiei de Plãþi ºi Inter-
venþie pentru Agriculturã – Cen-
trul Judeþean Dolj, ºi-a îndeplinit
în mod defectuos atribuþiile de ser-
viciu, cu prilejul administrãrii ce-
lor douã cereri unice de platã pe
suprafaþã, formulate de inculpata
Roºca Floarea la Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agriculturã
– Centrul Judeþean Dolj, deºi cu-
noºtea faptul cã fermierul nu pre-
zentase documente doveditoare cu
privire la suprafeþele declarate, în

sensul cã nu deþinea documente
din care sã rezulte dreptul de folo-
sinþã ºi dovezi ale faptului cã uti-
lizeazã terenurile pentru care s-au
depus cererile. Ca urmare a aces-
tor demersuri, inculpata Roºca
Floarea a încasat nelegal
73.856,25 lei, sumã cu care Mi-
nisterul Agriculturii ºi Dezvoltã-
rii Rurale – Agenþia pentru Fi-
nanþarea Investiþiilor Rurale s-a ºi
constituit parte civilã în cadrul
procesului penal.

Procurorii DNA Craiova au in-
stituit sechestru asigurator asupra
mai multor bunuri mobile ºi imo-
bile ce aparþin inculpaþilor. Dosa-
rul a fost trimis spre judecare Tri-
bunalului Dolj, cu propunere de a
se menþine mãsurile asigurãtorii
dispuse în cauzã, în acest moment
fiind analizat în procedura came-
rei preliminare.
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Fiat lux, pereat mundus: vechiul ada-
giu latin îºi declamã actualitatea astãzi
parcã mai mult decât oricând. Fiindcã,
dacã în societãþi aflate sub dictaturã me-
canismul ei de funcþionare era – ºi este –
iremediabil compromis, când nu de-a
dreptul anulat prin convertirea legislaþiei
la finalitãþi cu totul strãine spiritului ei,
în democraþiile mai vechi ori mai noi, dic-
tonul respectiv poate fi, deseori, compro-
mis prin imixtiuni ºi interpretãri ad libi-
tum. ªi mai precis spus, printr-un crite-
riu de selectivitate care îi transformã pe
slujitorii legii nu de puþine ori într-un soi
de „vânãtori de vrãjitoare”, cãrora, sub
presiunea unor presiuni acerbe, ºi cu con-
cursul linºajului mediatic, le pot cãdea
victime ºi judecãtorii, adicã cei cãrora le
revine ultimul cuvânt.

Se afirmã cu o mare largheþe cã inde-
pendenþa justiþiei nu trebuie deranjatã; se
reacþioneazã, de prin ambientul acesteia,

cu duritate contra celor care îºi îngãduie
sã-ºi exprime îndoieli faþã de o speþã ori
de o decizie. ªi nu e rãu cã se întâmplã
aºa, dar nici nu e recomandabil sã se igno-
re, sub pretextul unei necondiþionalitãþi
absolute, controlul societãþii civile, inclu-
siv al media, asupra unor excese ori erori,
de vreme ce e omeneºte a greºi (humanus
est…, tot strãvechii latini o spun), iar jus-
tiþia e ºi ea, asemenea societãþii înseºi,
supuse greºelii. Subiectivismul poate tul-
bura câteodatã chiar probe, oricât de in-
dubitabile ar pãrea la prima vedere. ªi
atunci când ai introdus în sistem, aºa cum
se întâmplã acum la noi, adjuvanþi „legi-
feraþi” (?) precum denunþul ºi/sau delaþi-
unea, se deschide o cale a abuzurilor cu
consecinþe majore în actul de subminare
a statului de drept ºi a democraþiei.

Toate aceste preliminarii, pe care cine-

va s-ar grãbi sã le taxeze drept vane con-
sideraþii „teoretice”, nu sunt în realitate
deloc gratuite, iar controversele ce se re-
gãsesc, din ce în ce mai multe ºi aplicat
cazuistice, în mediul politic, public ºi în
cel jurnalistic devine un indiciu al actuali-
tãþii ºi al legitimitãþii dezbaterii.

Iar când e vorba de corupþie, lucrurile
ating un grad de complexitate ce impune,
din partea justiþiei, nu doar un profesiona-
lism indubitabil – ºi confirmat, validat într-
un proces infailibil de recrutare ºi de se-
lectare a „operatorilor” legislaþiei – ci ºi,
la aceeaºi parametri, caractere puternice,
cãrora dreptatea sã le devinã un corolar
existenþial suprem. Îndoieli cã nu este aºa
nu lipsesc, ba prisosesc, fie ºi la o simplã
evaluare a slabei calitãþi a învãþãmântului
superior de specialitate, în care improvi-
zaþia a prevalat, dovada la îndemânã con-

stituind-o întinsa reþea de instituþii de pro-
fil, uneori prin târguºoare ce n-au exce-
lat, în timp, nici prin vreun învãþãmânt li-
ceal de anvergurã.

Fapt e cã existã riscul major, cu sem-
ne tot mai iminente, ca actul de justiþie
sã urmeze  un mecanism de selectivitate
la baza cãruia sã se afle postulate – mo-
nitorizante –  de naturã politicã. Nu spun
cã aºa este, o susþin însã prea mulþi,
majoritatea de pe margine, dar chiar ºi
din interiorul sistemului. ªi într-o astfel
de perspectiva „lumina” din dictonul ti-
trat, care nu-i altceva decât sinonimul
dreptãþii, în loc sã strãluceascã liberã
pentru toþi, ºi-ar distribui niºte „licãriri”
în funcþie de interese care, cu siguranþã,
ºubrezesc societatea, paralizând-o ori
anesteziindu-i, parþial, cum se spune în
medicinã, organismul ºi aºa slãbit.

Este justiþia selectivã?Este justiþia selectivã?Este justiþia selectivã?Este justiþia selectivã?Este justiþia selectivã?

Evenimentul de lansare a pro-
iectului „Mame pentru viaþã. Viaþã
pentru mame”, derulat de Funda-
þia World Vision, alãturi de com-
pania farmaceuticã Merck Sharp
and Dohme (MSD) România, a
avut loc ieri, în sala Consiliului Ju-
deþean Dolj. La eveniment au par-
ticipat reprezentanþi ai autoritãþilor
locale, instituþiilor medicale ºi de
protecþia copilului, ai societãþilor
profesionale, dar ºi reprezentanþi ai
societãþii civile.

„Am convingerea cã prin acest
proiect putem schimba radical viaþa
femeilor din comunitãþile rurale, le
putem ajuta sã îºi cunoascã ºi sã
îºi exercite drepturile de accesare
a serviciilor de sãnãtate maternã ºi

5.000 de doljence incluse într-un program
de reducere a mortalitãþii materne

Peste 5.000 de femei din judeþul
Dolj, cu vârste cuprinse între 15 ºi
40 de ani, vor beneficia în urmãtorii
trei ani de un amplu program de re-
ducere a mortalitãþii materne. Pro-
iectul „Mame pentru viaþã. Viaþã pen-

tru mame” se va desfãºura în comu-
nele Argetoaia, Bralostiþa, Breasta,
Bucovãþ, Carpen, Cernãteºti, Coþo-
fenii din Dos, Predeºti, Scãeºti ºi So-
pot ºi vizeazã persoanele vulnerabile
din aceste comunitãþi rurale.

reproductivã, de planning familial.
Doar dezvoltând ºi capacitând
comunitãþile locale, crescând gra-
dul de informare, educaþie ºi res-
ponsabilizare ne putem atinge ob-
iectivul de a preveni decesele ma-
terne evitabile ºi de a avea copii
doriþi ºi sãnãtoºi. România meritã
alte statistici în privinþa sãnãtãþii
materno-fetale ºi sunt convinsã cã
vom reuºi sã le schimbãm împre-
unã”, a declarat dr. Cornelia Pa-
raschiv Scãrlãtescu, managerul
de proiect.

Proiectul se va derula în Dolj,
Vâlcea ºi Vaslui

Proiectul desfãºurat de World

Vision se va derula în urmãtorii trei
ani ºi se va adresa unui numãr de
15.000 de femei din 30 de comu-
nitãþi vulnerabile din trei judeþe –
Dolj, Vaslui ºi Vâlcea, cu obiecti-
vul de a crea un model de succes
pentru reducerea cazurilor de mor-
talitate maternã, prin prevenirea
sarcinilor nedorite ºi prin susþine-
rea accesului la servicii medicale
de calitate pentru sarcinile dorite.
În Dolj, evaluarea iniþialã a comu-
nitãþilor a identificat 101 gravide ºi
11 minore însãrcinate care vor
putea beneficia de sprijin ºi consi-
liere în cadrul acestui proiect, încã
de la început.

Proiectul „Mame pentru viaþã.
Viaþã pentru mame” este finanþat

din fonduri câºtigate de World Vi-
sion România ca parte a unui grant
global MSD for Mothers, ce se ri-
dicã la 500.000 de dolari pentru
urmãtorii 3 ani. MSD for Mothers
este o iniþiativã cu o duratã de 10
ani, ce aplicã expertiza MSD ºi
experienþa în abordarea provocã-
rilor medicale de la nivel mondial
pentru a reduce mortalitatea ma-
ternã în întreaga lume.

Rata mortalitãþii materne
în România, dublã faþã de UE
Rata mortalitãþii materne în Ro-

mânia este de peste douã ori mai
mare faþã de media UE, de trei ori
mai mare decât în Slovacia, Slo-
venia ºi Bulgaria, de aproape ºase
ori mai mare decât în Italia ºi Spa-
nia ºi de aproape zece ori mai mare
decât în Austria ºi Polonia. Româ-
nia ocupã primul loc în Uniunea
Europeanã în privinþa sarcinilor ºi
avorturilor la minore, ceea ce indi-
cã atât lipsa educaþiei pentru sãnã-
tate, cât ºi accesarea redusã a ser-
viciilor de planning familial. Inter-
venþiile din cele 30 de comunitãþi –
selectate pe baza ratei sãrãciei ºi a
ratei mortalitãþii materne – vor con-
tribui la îmbunãtãþirea competen-
þelor cadrelor medicale, prin ser-
vicii medicale integrate, pre ºi post
natale.

În cadrul proiectului vor fi des-
fãºurate campanii educaþionale de
cãtre educatorii voluntari recrutaþi
din cadrul comunitãþilor, va fi fa-
cilitat accesul femeilor vulnerabile
la servicii medicale ºi vor fi folosi-
te, într-un mod inovator ºi adaptat
acestor comunitãþi, soluþii tehno-
logice pentru asistenþa prenatalã ºi
planning familial. 225 de furnizori
de servicii medicale din aceste ju-
deþe vor fi incluºi în proiect, alã-
turi de autoritãþi locale, participând
la crearea unui model sustenabil de
oferire a unor servicii integrate,
adaptate nevoilor grupului þintã.

Printre acþiunile incluse în proiect
se numãrã elaborarea ºi promova-
rea de cursuri de învãþare de la dis-
tanþã pentru personalul medical, puse
la dispoziþie prin intermediul unei plat-
forme online, prin utilizarea infras-
tructurii digitale existente. De ase-
menea, va fi facilitat accesul femei-
lor la îngrijire maternalã, prin crea-
rea de grupuri care sã sprijine dise-
minarea informaþiilor ºi va fi media-
tizatã relaþia dintre personalul medi-
cal ºi femeile din cadrul grupului
vulnerabil. Nu în ultimul rând se do-
reºte creºterea capacitãþii autoritãþi-
lor locale ºi centrale de a asigura
accesul neîntrerupt al femeilor la
servicii integrate de îngrijire mater-
nalã ºi de planificare familialã.

RADU ILICEANU
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Cele 23 de amendamente ale de-
putatului european Siegfried Mure-
ºan la Raportul referitor la orientã-
rile generale privind Bugetul Uniu-
nii Europene pentru anul 2017 au
fost depuse în cadrul Comisiei pen-
tru bugete a Parlamentului Euro-
pean, în calitate de raportor al Gru-
pului Partidului Popular European

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Parlamentul European a aprobat,
ieri, Raportul referitor la orientãrile
generale privind Bugetul Uniunii Eu-
ropene pentru anul 2017, care include
ºi 23 de amendamente ale deputatului
european Siegfried Mureºan, ce vizeazã

creºterea alocãrilor financiare pentru
proiectele de investiþii, îmbunãtãþirea
gestionãrii fondurilor menite sã stope-
ze fluxul de refugiaþi cãtre Europa, pre-
cum ºi alocãri suplimentare pentru sta-
tele din vecinãtatea esticã.

(PPE), ºi au fost aprobate în ºedin-
þa comisiei din data de 18 februarie
a.c. „Propunerile mele de cretere a
alocãrilor financiare pentru proiec-
tele de investiþii ºi pentru stoparea
fluxului de refugiaþi se regãsesc
printre prioritãþile bugetare de anul
viitor fiindcã este esenþial sã avem
soluþii la cele douã mari provocãri

cu care ne confruntãm acum în Eu-
ropa: nevoia de creºtere economicã
ºi oprirea fluxului de refugiaþi. Aces-
te prioritãþi sunt la fel de importan-
te pentru Grupul PPE ºi ne vom lup-
ta, inclusiv în negocierile privind
revizuirea Bugetului multianual al
UE 2014 - 2020, pentru a ne asigu-
ra cã Uniunea alocã suficiente re-
surse pentru coeziune, infrastructu-
rã, cercetare, inovare, pe de o par-
te, dar ºi pentru criza refugiaþilor
pe de alta”, a declarat deputatul
european Siegfried Mureºan, vice-
preºedinte al Comisiei pentru bu-
gete a Parlamentului European.

„Noi, cei de la graniþa Uniunii
Europene, nu trebuie sã uitãm
despre tensiunile din aceastã
regiune”

Deputatul european a mai spus
cã a solicitat în amendamentele pe
care le-a depus la raportul votat ieri
în plenul Parlamentului European-

 creºterea finanþãrii pentru IMM-
uri, pentru cercetare, pentru ino-
vare pentru cã aceasta este soluþia
de a ajunge la o creºtere economi-
cã sãnãtoasã ºi durabilã. „În ceea
ce priveºte stoparea fluxului de re-
fugiaþi, am solicitat sã se gãseascã
resursele necesare în Bugetul UE
pentru 2017 astfel încât sã putem
combate cauzele migraþiei în þãrile
de origine ale refugiaþilor. Chiar dacã
în prezent se vorbeºte doar despre
criza refugiaþilor, noi, cei de la gra-
niþa Uniunii Europene, nu trebuie sã

uitãm despre tensiunile din aceastã
regiune ºi trebuie sã acordãm un
mai mare sprijin financiar statelor
din Vecinãtatea esticã, mai ales Re-
publicii Moldova, Ucrainei ºi Geor-
giei, care implementeazã acorduri
de asociere cu Uniunea Europea-
nã. Aceste state au nevoie de un
sprijin mai puternic din partea noas-
trã pentru a putea duce la bun sfâr-
ºit angajamentele pe care ºi le-au
luat ºi pentru a implementa refor-
mele atât de necesare”, a adãugat-
 Siegfried Mureºan.

“Utilizatorii M-Pesa pot folosi, acum, ser-
viciul de transfer de bani în toate staþiile de
alimentare Rompetrol, cu acces la fonduri
imediat ºi în regim non-stop. Parteneriatul
strategic cu Rompetrol pune la dispoziþia
clienþilor un numãr crescut de locaþii mo-
derne, inclusiv în zonele de tranzit unde uti-
lizatorii se aºteaptã sã gãseascã o varietate
de servicii. Promoþional, clienþii care vor
face retrageri de numerar din staþiile Rom-
petrol vor primi un bonus constând în mi-
nute naþionale ºi internaþionale ºi trafic de
date în reþeaua Vodafone”, a spus Valentin
ªtefan, director Business Development,
Vodafone România.

Raportorul Parlamentului European, vice-
preºedintele EPP, responsabilul pentru poli-
ticile bugetare ºi structurale, eurodeputatul
Marian-Jean Marinescu, a subliniat necesi-
tatea unui verificãri mai amãnunþite. „Am
propus sã votãm în favoarea descãrcãrii de
gestiune, dar pentru trei dintre aceste IMM-
uri am solicitat amânarea pânã la toamnã.
Clarificarea este necesarã pentru unele pro-
bleme privind administrarea acestor parte-
neriate de tip public-privat. Douã dintre
IMM-uri, ARTEMIS ºi ENIAC au fuzionat

Ieri, la Bruxelles:

Marian-Jean Marinescu a solicitat
Curþii de Conturi mai multe informaþii

Europarlamentarii s-au reunit sãptãmâna aceasta la Bruxelles. Reprezen-
tanþii Comisiei pentru control bugetar au decis prin votul de ieri sã nu acor-

de o descãrcare de gestiune pentru trei întreprinderi europene mixte.
Este forma de urmãtoarele IMM-uri: ARTEMIS, ENIAC ºi Fusion for

Energy - F4E (ITER), fiind vorba de cheltuielile lor aferente anului 2014.

în iunie 2014, aºadar, este foarte important
ca toate operaþiunile prin conturile acestor
firme sã fie transparente astfel încât sã nu
lase loc de nicio interpretare”, a spus euro-
parlamentarul român.

În ceea ce priveºte F4E ca parte a ITER,
deputatul european Marinescu a subliniat
faptul cã acesta este un proiect european
foarte important ºi a realizat progrese în ul-
tima perioadã. „Noi în acest moment aºtep-
tãm decizia Consiliului ITER în ceea ce pri-
veºte viitorul program, inclusiv activitãþile
ºi nevoile de finanþare”.

Raportorul Parlamentului European este,
de asemenea, preocupat de calitatea rapoar-
telor de audit cu privire la toate aceste par-
teneriate public-privat importante.  “Curtea
de Conturi Europeanã ar trebui sã furnizeze
Parlamentului informaþii mai detaliate în ra-
poartele sale viitoare, inclusiv prevederi con-
crete referitoare la partenerii privaþi, care sã
contribuie la procedura de evaluare”, a spus
ieri, Marian Jean Marinescu.

În 2014, ARTEMIS, întreprinderea comu-
nã pentru sistemele informatice integrate, ºi
ENIAC, un consorþiu cu accent pe nanoe-
lectronica, au fost comasate în ECSEL, un
parteneriat între sectorul public ºi cel privat
pentru avansarea de stat-of-domeniu în com-
ponente ºi sisteme electroni.

Vodafone România, în partene-
riat cu Rompetrol Downstream,
pune la dispoziþia clienþilor servi-
ciul de transfer de bani M-Pesain
reþeaua de staþii de alimentare
Rompetrol. Utilizatorii M-Pesa pot
acum sã retragã sau sã depunã
bani, în regim non-stop, în cele 135
de staþii de alimentare ale Rompe-
trol din toata þara. În plus, prin M-
Pesa, clienþii Rompetrol îºi pot
alimenta cardul Fill&Go direct de
pe telefonul mobil, fãrã costuri
suplimentare.

În 2015, 118 staþii de alimentare
au parcurs procesul de rebranding

Pe lângã transferul de bani, M-Pesa per-
mite plata direct de pe telefonul mobil a fac-
turilor de utilitãþi, plata la diverºi comercianþi
sau reîncãrcarea Cartelei Vodafone.“Rom-
petrol are ambiþia de a se dezvolta în mod
constant, fiind o companie competitivã, sus-
tenabilã ºi diversificatã. Prin intermediul par-
teneriatului cu Vodafone România, clienþii
noºtri beneficiazã de un pachet de servicii
noi, care continuã programul de moderniza-
re ºi extindere a întregii reþele de distribuþie
ºi a celui de diversificare a experienþelor ofe-
rite clienþilor. În 2015, 118 staþii de alimenta-
re au parcurs procesul de rebranding. Rom-
petrol îmbinã calitatea produselor ºi înalta teh-
nologie, valori ce se regãsesc în carburanþii
premium comercializaþi în staþiile de distribu-
þie”, a declarat Mihaela Ungar, Chief Officer
CEO Block, KMG International.

Serviciul de plãþi ºi transfer de bani
M-Pesa poate fi accesat indiferent de mode-
lul de telefon ºi nu necesitã conexiune inter-
net, credit pe Cartela sau existenþa unui cont
sau card bancar. De curând, utilizatorii M-
Pesa au posibilitatea de a primi bani din strãi-
nãtate, prin serviciul de transfer internaþional.
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Dupã declinul populaþiei, puternic afecta-
tã de 26 de ani încoace, Doljul pare sã nu se
bucure de aºezarea geograficã privilegiatã cu
care a fost binecuvântat. Cã ne-am întors în
timp cu aproape o jumãtate de secol este
evident la orice pas. Din unele statistici neli-
vrate publicului, Craiova ar avea aproxima-
tiv 100.000 de persoane adulte fãrã ocupa-
þie. Dacã la acest numãr adãugãm ºi popula-
þia din mediul rural, unde locurile de muncã
sunt cvasi-inexistente, cu excepþia câtorva
ferme agricole puternice, la care specialiºtii
au gãsit cadenþa zilnicã ºi, deci, schema de
personal este ocupatã, avem ceea ce am se-
mãnat. Un judeþ care mai pâlpâie ºi se þine în
viaþã prin autogospodãrire. Ca-n sãlbãticie.
Doar nu de alta avem cel mai mare numãr
de gospodãrii individuale, în care cocoºul
cântã pentru câteva zeci de gãini, un purcel

ºi, la familiile mai înstãrite ºi în putere, ºi
pentru o vacã.

Câþiva temerari ce nu se lasã
Din datele centralizate de Direcþia pen-

tru Agriculturã Dolj, la finele lunii martie
2016, ne putem considera norocoºi cã
„mortul mai miºcã”. Situaþia este deplora-
bilã ºi, rãgazul de cinci mandate în Parla-
mentul României nu a însemnat mai nimic
pentru distinºii apãrãtori ai intereselor dol-
jenilor. Cu majoritãþi covârºitoare de-a lun-
gul timpului, fiecare mare partid politic sau
coaliþie parlamentarã ar fi putut, dacã aveau
interesul, sã reglementeze o legislaþie în fa-
voarea fermierilor locali. Cei care s-au zbã-
tut cu îndârjire sã creeze o micã afacere în
sectorul zootehnic s-au lovit ºi se lovesc
de o concurenþã acerbã, adesea neloialã.
Dar, pentru cine mai conteazã dramele fer-
mierilor, când parlamentarii vin o datã prin
comune, strâng mâna cu þãranii prostiþi la
nesfârºit de vorbe mieroase ºi îi lasã aºa
cum i-au gãsit. Poate mai rãu.

O insulã în pustietate
Una dintre cele mai bune afaceri, ni se tot

îndrugã de la amvonul agenþiilor statului, ar
fi cea a creºterii caprinelor. Dar cruda reali-
tate îi contrazice, ca întotdeauna. De pildã,
în Dolj, o singurã exploataþie comercialã de
acest fel figureazã în actele oficiale. Este cea
din comuna Mischii, cu un efectiv de apro-
ximativ 440 de capete. Mai sunt trecute în
scripte douã unitãþi din comuna Coþofenii din
Dos, care au câte 5 capete fiecare! Parado-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Doar cinci exploataþii comerciale de creºtere a bovinelor mai avem în
Dolj, ce încã reuºesc sã comercializeazã laptele produs. Dintr-un total de
peste 33.000 de bovine, doar 1.939 sunt crescute în cadrul fermelor de

profil, având o medie de 380 de capete. Declinul zootehniei nu este singu-
lar pe acest segment. Cutremurãtor este cã avem doar o singurã fermã de
caprine, cea de la Mischii; iar în cazul oilor, doar opt exploataþii comercia-
le. Sã ne mai întrebãm de unde provine laptele din supermaketurile, care
au rãsãrit prin Craiova ca ciupercile dupã ploaie? Rãspunsul îl deducem

din explicaþia precizatã pe etichetã... lapte praf!

xal, în gospodãriile populaþiei se regãsesc
aproape 292.000 de caprine. Raportul este
elocvent pentru a arãta cât de mult am re-
gresat ºi cã þãranul doljean creºte animalele
pentru consumul propriu ºi, eventual, pro-
dusele lactate pe care le vinde în zilele de
târg comunal. Au apus ºi vremurile de odi-
nioarã, când pe uliþele satului se strângeau,
dimineaþa, peste o sutã de capre, în drumul
lor spre pãºunat. O realitate care se petre-
cea, pânã puþin dupã anul 1989, în mai toate
comunele doljene, de la sud pânã în zona de
nord, mai ales, binecuvântatã cu dealuri
mãnoase ºi pãduri pline de vegetaþie.

Nici mãcar 2.000 de vite
în ferme autorizate

La capitolul exploataþii comerciale de bo-
vine suntem actori consecvenþi la filmul „Prã-

buºirea”. Se mai încumetã sã supravieþuias-
cã cinci ferme de profil. Mãcar, în semn de
respect pentru tenacitatea cu care se luptã
sã rezite pe piaþã, se cuvine sã le precizãm:
SC Fenov – Robãneºtii de Sus (685 cape-
te), SC Vacrom – Cioroiaºi (441 capete),
Penitenciarul Pelendava (326 capete), SCDA
ªimnic (312 capete), I.I. Popescu Luminiþa
– Robãneºtii de Sus (175 capete). Cum, în
gospodãriile populaþiei avem înregistrate pes-
te 33.500 de bovine, rezultã cã, nici mãcar
1% din totalul efectivelor nu este în sistem
comercial monitorizat sanitar-veterinar.
Mulþumim din inimã... cui se ºtie!?

Fãcând o deducþie sumarã, la cele 2.000
de capete de bovine, producþia zilnicã de
lapte ar fi undeva în jur de 24.000 litri. Or,
numai în magazinele de desfacere cu amã-
nuntul, retailul alimentar ºi engrosiºtii de
profil cantitatea de lapte supusã comercia-
lizãrii este infinit mai mare. Dar nu trebuie
se ne facem speranþe, cã preþul de achiziþie
de la fermieri ar putea creºte de la 0,60 lei/
litru cât este în prezent. Sã ne pãstrãm op-
timismul ºi sã nãdãjduim cã aceºti temerari
în zootehnie o vor mai duce ani buni de
activitate. Cât despre laptele din vitrinele
magazinelor ne-am convins de unde provi-
ne, cel puþin cea mai mare parte a sa. Din
laptele praf. Cã tot praf s-a fãcut ºi secto-
rul zootehnic din Dolj.

O cincime din suine,
în exploataþii comerciale

Niþel mai rezonabil se prezintã segmentul
de creºtere a suinelor. Aici, Doljul bifeazã
opt mari exploataþii. Cele mai bogate în efec-
tive sunt cele din Bãileºti – SC MC Porky
SRL ºi SC Agri Meat Solutions SRL, urmate
de Penitenciarul Pelendava cu peste 2.300
de porci, SC G&V Agrointernational SRL
Periºor (1.800) ºi SC Leoveanu Company
SRL (1.000). Contorizate, efectivele din
aceste ferme ajung la aproximativ 20.000 de
capete. În gospodãriile oamenilor sunt cres-
cute alte 95.843. Comparativ cu celelalte
categorii zootehnice, suinele din sistemul
comercial privat controlat reprezintã o cin-
cime din total.

Embargoul rusesc le poate pune lacãtul
Vremurile se anunþã a fi tot mai tulburi ºi

pentru fermierii din acest segment. Impor-
turile masive de carne de porc din SUA, Bra-
zilia se fac la un preþ ameþitor pentru produ-

cãtorii interni – 5 lei/kg. Embargoul rusesc
la importurile de carne de porc din Europa a
provocat o gravã crizã în rândul producãto-
rilor interni din România. Într-o scrisoare
deschisã cãtre autoritãþi, Asociaþia Producã-
torilor de Carne de Porc din România aver-
tizeazã fãrã menajamente: „Importul de car-
ne de porc a crescut cu 9,5% în anul 2014,
comparativ cu anul 2013 ºi cu 11% în anul
2015, comparativ cu anul 2013,  piaþa ro-
mâneascã fiind  sufocatã de oferta de carne
la preþuri foarte mici din comerþ intracomu-
nitar. Producãtorii de porci au fost constrânºi
sã scadã preþul de vânzare a porcilor, vând
în pierdere ºi sunt vulnerabili în toate planu-
rile: credite neachitate, încãlcarea termene-
lor de platã la datoriile bugetare ºi a regulilor
de vânzare la nivelul costurilor, neachitarea
furnizorilor, nerespectarea programelor de
producþie la investiþiile din fonduri europe-
ne, nerespectarea angajamentelor privind
aplicarea standardelor superioare de bunã-
stare  º.a.m.d., toate  împingând cãtre fali-
ment. În luna februarie 2015 ºi în luna ia-
nuarie 2016, Comisia Europeanã a activat
mãsura „stocajului privat” prin care, pentru
o perioadã de timp, se stocheazã oferta su-
plimentarã de carne de pe piaþã ºi costurile
stocãrii sunt suportate din fonduri europe-
ne. Mãsura nu a ajutat producãtorii români
care nu dispun de capacitãþi de depozitare a
cãrnii congelate. În acelaºi timp, producã-
torii români de porcine nu pot face nici ex-
port pe alte pieþe din cauza restricþiilor sani-
tare – veterinare, deºi cazuri de pestã porci-
nã clasicã nu au mai fost în România de 7
ani ºi condiþiile tehnice sunt realizate. Inca-
pacitatea autoritãþilor sanitare – veterinare de
a susþine producãtorii români în plan extern
a determinat aceastã situaþie.”

Cotcodãcitul, doar prin ºapte combinate
Exploataþiile comerciale de pãsãri totali-

zeazã un efectiv de 124.260 capete. Cele mai
multe sunt la SC Vital SRL – Coºoveni
(48.023 capete), SC Hause Ana Tour – Vâr-
vor (20.080) ºi la Maglavit (5.976), SC Avi-
cola Raggi – Cârcea (22.890), SC CTL Fram
– Brãdeºti (17.059). Cum pe bãtãturile dole-
jenilor sunt aproximativ 1.200.000 de pãsãri,
putem constata cã, doar 10 % din efective
fac obiectul unor ferme specializate.

În lumina recentelor declaraþii ale minis-
trului Agriculturii, Achim Irimescu, conform
cãrora mâncãm unele dintre cele mai nocive
alimente din Europa, al prefiguratelor dispu-
te mondiale ce se vor declanºa urmare a cri-
zei alimentare inevitabile, Doljul, ºi la scarã
la mare, România, sunt acum pe banca de
rezervã într-un meci, unde doar granzi ºi
antrenorii agreaþi de sistemul de creditare au
parte de un meci cu câºtigãtori prestabiliþi.
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 Lucrãrile au fost deschise de av.
Lucian Stuparu, care este ºi mo-
derator. „ªtiu ce înseamnã ELSA,
am fost ºi preºedinte, la Craiova, în
2008-2009, ºi îmi pare rãu cã nu
am putut aduce aici, la noi, o ase-
menea conferinþã. Dar, mai bine mai
târziu decât niciodatã. Lângã mine
sunt personalitãþi care vã vor arãta,
prin expunerile dumnealor, ceea ce
înseamnã siguranþa: prof.univ.

dr.Sevastian Cercel– decan al Fa-
cultãþii de Drept a Universitãþii din
Craiova; prof. univ.dr. Horia Dia-
conescu, ani de zile prim-procuror
al Parchetului de pe lângã Curtea
de Apel Craiova; prof.univ.dr. Dan
Claudiu Dãniºor, ex-decan al Fa-
cultãþii de Drept ºi fost rector al Uni-
versitãþii din Craiova; asistent.u-
niv.dr. Theodor Dumitrescu, me-

Ieri, Facultatea de Drept a Universitãþii
din Craiova a fost gazda primei Conferinþe
Naþionale „Siguranþa Integritãþii Corpora-
le”. Manifestarea este organizatã de „The
European Law Student’s  Associat ion”
(ELSA – Filiala Craiova) ºi va dura trei zile,
timp în care se vor discuta mai multe teme,
cele principale fiind donarea ºi traficul de

organe, cu respectarea legislaþiei. La lu-
crãri sunt participanþi de la importante cen-
tre universitare, care fac parte din Hexa-
gonul Facultãþilor de Drept din România
(Universitatea din Bucureºti, Universita-
tea „Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca, Univer-
sitatea „Lucian Blaga” Sibiu ºi Universi-
tatea din Craiova).

Ministerul Educaþiei, a adoptat,
ieri, noul plan-cadru pentru cla-
sele V-VIII care urmeazã sã fie
pus în aplicare începând cu anul
ºcolar 2017-2018. Ministrul Edu-
caþiei Adrian Curaj a anunþat într-
o conferinþã de presã, ieri, cã pro-
gramele ºcolare ar urma sã fie ela-
borate ºi adoptate pânã atunci.

În documentul adoptat de Mi-
nisterul Educaþiei se aratã cã la cla-
sa a V-a elevii vor face patru ore
obligatorii de Limbã ºi literaturã
Românã, faþã de cinci câte sunt
în prezent, astfel fiind eliminatã
ora destinatã acum remedierii în-
târzierilor celor din ciclul primar.
Tot aici, va fi introdusã Informa-
ticã ºi TIC, materie ce rãmâne,

dic primar, specialist în chirurgie
generalã.ªi nu putem trece cu ve-
derea prezenþa în salã a acad.prof-
.univ.dr. Ion Dogaru. Primul care
vã va expune din ceea ce înseamnã
percepþia legatã de subiectul discu-
tat va fi domnul Dan Claudiu Dãni-
ºor, dar, înaintea sa, va face o scurtã
prezentare prof.univ.dr.  Lavinia
Stuparu,prodecan al Facultãþii de
Drept”.

„ªtiu ce înseamnã ELSA ºi ceea
ce fac studenþii, noi fiind alãturi de
ei în toate demersurile lor. La eve-
nimentul de acum sunt prezente
echipe din Sibiu, Bucureºti, Cluj-
Napoca ºi, bineînþeles, din Craio-
va. Mã bucur sã vãd cã, pe lângã
colaborarea existentã între institu-
þiile de învãþãmânt superior, existã
ºi o apropiere între studenþi, una pe

care ne-o dorim cu toþii sã fie per-
petuatã”, a spus Lavinia Stuparu.

Libertatea cetãþeanului,
mai presus de orice

Cum s-a ºi spus, prelegerea de
deschidere a aparþinut prof.univ.dr.
Dan Claudiu Dãniºor. „Sigur, vor
urma foarte multe dezbateri, în cele
trei zile, referitoare la ceea ce þine
la siguranþa persoanei, dar mai im-
portantã este libertatea acesteia, una
care nu trebuie încorsetatã în pre-
vederi restrictive, decât atunci
când este nevoie. Orice om este
liber sã facã ceea ce-i dicteazã con-
ºtiinþa, dacã nu pune în pericol viaþa
celor din jurul sãu. Personal, cred
cã mai avem urmãri ale trecutului
totalitar ºi, dacã vorbim de Euro-
pa, de unde facem parte, ºi din sis-
temul cãreia ne-am inspirat, mi-e
teamã cã suntem la un pas de a
veni înapoi spre totalitarism, în
sensul cã o anumitã rasã este vi-
novatã pentru toate relele. Nu toþi
musulmanii sunt teroriºti, aºa cum
nu toþi creºtinii sunt fãrã pãcat.
Am fãcut aceastã prelegere pentru
a pune în valoare libertatea cetã-
þeanului, cu apãrarea integritãþii sale
fizice, dar, în acelaºi timp, prin res-
pectarea legii. Fiecare cetãþean tre-
buie sã dispunã de dreptul sãu ce-
tãþenesc, iar mai multe vã vor spu-
ne, sunt convins, colegii mei”, a
precizat Dan Claudiu Dãniºor.

Începutul este,
cum va fi continuarea?

Amfitrion, prof.univ.dr. Sevas-

tian Cercel, decan al Facultãþii de
Drept a Universitãþii din Craiova, a
fost foarte volubil ºi nu a ezitat sã
îºi expunã pãrerile: „Pentru noi, este
o onoare sã organizãm astfel de
Conferinþã Naþionalã, una pe care
ne-o dorim sã devinã tradiþionalã.
Studenþii din toatã þara au observat
cã este vorba despre teme de ac-
tualitate, vorbim despre siguranþa
cetãþeanului ºi, mai mult, despre
ceea ce înseamnã donarea, trans-
plantul ºi traficul de organe, ºi s-au
hotãrât sã le punã în dezbatere pu-
blicã. Este un lucru extraordinar, cu
atât mai mult cu cât, relativ recent,
România a adoptat standarde noi,
atât juridice, cât ºi medicale în ceea
ce priveºte integritatea corpului
omenesc, cu tot ceea ce presupu-
ne aceasta. Este vorba, pe undeva,
ºi despre schimbarea unei percep-
þii. Dacã vorbim despre transplant,
donare sau orice þine de prelevarea
de organe, mai este nevoie de
schimbare în mentalul colectiv ºi,
pe undeva, aceastã inerþie socialã
admisibilã. Sã nu uitãm cã, pânã în
1990, un asemenea subiect era
„tabu”, dar, dacã nu mã înºel, în
urmã cu 15 ani, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române a fãcut apel, prin
ceea ce a dat publicitãþii, la salvarea
de vieþi omeneºti, fiind vorba ºi de

transplant ºi de prelevare de orga-
ne. Însã, despre acest subiect, vã
poate spune mai multe invitatul
nostru de astãzi, domnul doctor
Dumitrescu”.

Se cere o intervenþie legislativã
La început, deºi invitat sã ia loc

la prezidiu, Theodor Dumitrescu a
þinut sã stea în salã, lângã ceilalþi
participanþi. La insistenþele gazde-
lor, a luat loc la masa oficialã, dar,
înainte, ne-a precizat câte ceva:
„Sigur, vorbim de prelevare de or-
gane, de transplant ºi de tot ceea ce
þine de acest proces. Sunt multe la-
cune judiciare, de aceea suntem lân-
gã specialiºtii în drept. Avem o difi-
cultate cu persoanele care ajung în
moarte clinicã, iar pentru preleva-
rea de organe trebuie acceptul fa-
miliei. Pânã la obþinerea permisiu-
nii, se pierd minute importante ºi alte
vieþi nu mai pot fi salvate. Ne do-
rim o conºtientizare a populaþiei, în
aºa fel încât, din timpul vieþi, omul
sã îºi poatã da acordul pentru pre-
levarea de organe, în aºa fel încât
sã nu mai fie nevoie de consimþã-
mântul familiei. Credem cã ar fi
foarte bine ca un asemenea accept
sã fie, cumva, ºi inscripþionat, in-
clusiv pe cardul de sãnãtate”.

CRISTI PÃTRU

Planul-cadru pentru învãþãmântul gimnazial,
adoptat. Ce schimbãri vor fi la clasele V-VIII

Eliminarea unei ore de Limba Românã de la clasa a V-a,
Latinã la clasa a VII-a, ore separate de studiu pentru Muzicã
ºi Arte Plastice ºi mai mult timp pentru studierea materiilor
opþionale – acestea sunt câteva dintre modificãrile aduse de
Ministerul Educaþiei prin noul plan-cadru pentru gimnaziu.

cu o orã pe sãptãmânã, obligato-
rie pentru toþi cei patru ani de ci-
clul gimnazial.

Potrivit noului plan-cadru, Edu-
caþia Socialã va intra ca materie
obligatorie pe durata celor patru
ani. Elevii vor avea o orã pe sãp-
tãmânã ºi vor fi studii diferite în
funcþie de ani, “la clasa a V-a Gân-
dire criticã ºi drepturile copilului,
la clasa a VI-a Educaþie intercul-
turalã, la clasa a VII-a Educaþie
pentru cetãþenie democraticã ºi la
clasa a VIII-a Educaþie economi-
co-financiarã”. “Se schimbã ac-
centul de la manual la pedagogie.
Programa ºcolarã ºi manualul vor
acoperi 75% din numãrul de ore,
25% va fi la dispoziþia profeso-

rului (...) Vom recompensa ino-
varea”, a mai spus Curaj.

În cazul orelor de Educaþie
Tehnologicã acestea vor fi pãs-
trate pe durata celor patru ani,
dar va fi pus accent mai mult pe
latura aplicativã, se aratã în do-
cumentul adoptat.

Întrebat cum se vor putea des-
fãºura orele de Informaticã ºi
TIC, în condiþiile în care nu toate
ºcolile din þarã pot pune la dispo-
ziþia elevilor calculatoare ºi cone-
xiune la internet, Adrian Curaj a
declarat: “Sunt foarte multe ºcoli
care au internet. Suntem în legã-
turã cu firmele care se ocupã de
asta. Haideþi sã ne gândim la noi-
le device-uri. Importante sunt re-
sursele educaþionale.(...) Se poa-
te învãþa informaticã ºi pe tele-
foane, sigur cã da”.

La clasa a V-a creºte numãrul
orelor de studiu al Istoriei la

douã, faþã de una cum este în
prezent. În cazul studiului limbii
Latine, materia se va numi “Ele-
mente de limbã Latinã ºi de cul-
turã romanicã” ºi va fi mutatã la
clasa a VII-a, se aratã în planul-
cadru adoptat.

În cazul materiilor opþionale
numãrul orelor de studiu va
creºte la un maxim de trei ore pe
sãptãmânã în clasa a VII-a ºi

patru ore pe sãptãmânã în clasa
a VIII-a, iar pentru studiul Artei
Plastice ºi a Muzicii se vor aloca
sãptãmânal douã ore diferite,
susþin reprezentanþii Ministerului
Educaþiei.

Începând cu 6 aprilie, profe-
sorii care vor sã facã parte din
echipa care va elabora programele
ºcolare se vor putea înscrie la Mi-
nisterul Educaþiei.
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Interviu cu Marco Lucchesi, profesor universitar, scriitor
ºi traducãtor, membru al Academiei Braziliene de Litere

1 document folosit în Evul Me-
diu, sub forma unei scrisori,  prin
care se acorda garanþie ºi drept de
tranzit printr-un altteritoriu

(n. red.)

Casa de Culturã „Tra-
ian Demetrescu” va orga-
niza mâine, 7 aprilie, ora
17.00, dezbaterea „Elo-
giul limbii române” ºi lan-
sarea cãrþii „Caligrafia
silenciosa”, de George
Popescu. Invitat de onoa-
re la întâlnirea ce va avea
loc în Salonul Medieval al
instituþiei este academicia-
nul Marco Luchesi, poet,
prozator, eseist ºi tradu-
cãtor brazilian, profesor
de literaturã comparatã la
Universitatea Federalã din
Rio de Janeiro. Prezintã:
Mihai Ene, Viorel Pîrligras
ºi Petriºor Militaru. Mo-
derator: Nicolae Marines-
cu, directorul Editurii
„Aius” din Craiova. Intra-
rea este liberã.

- Stimate domnule Marco Luc-
chesi, mai întâi de toate, am aflat
cu bucurie cã sunteþi din nou oas-
petele Craiovei. Din câte ºtim, ne
vizitaþi pentru a cincea ori a ºasea
oarã. Cãrui fapt se datoreazã
aceastã relaþie a dumneavoastrã cu
oraºul nostru, unde v-aþi fãcut
mulþi prieteni ºi admiratori ºi unde
sunteþi aºteptat de fiecare datã cu
deosebit interes?

- Craiova a devenit pentru mine
un punct-cheie de referinþã, poarta
ºi ferestrele mele spre România; e
ca ºi cum aº fi devenit cetãþean cra-
iovean, însã fãrã taxe ºi documen-
te. Aºa cum am spus de mai multe
ori, e un mare adevãr cã – datoritã
prieteniei mele cu George Popescu
– limba românã a început sã aibã o
influenþã puternicã asupra mea.

Craiova e alfa ºi omega mea în ceea
ce priveºte limba românã. Atâtea
ierni petrecute aici, care se hrãnesc
cu amintiri albe, înzãpezite, la aproa-
pe minus treizeci de grade ºi, cu toa-
te acestea, vii, înflãcãrate înlãuntrul
meu. Un util stagiu de practicã în
limba românã, trãit aproape tainic
în adâncul tenebrelor unei limbi so-
lare care-mi era necunoscutã la acea
vreme. Fiecare afiº publicitar de pe
stradã, fiece persoanã pe care-o în-
tâlneam era pentru mine un filolog
cu abilitãþi multiple. Din parte-mi,
eram un „sãrman” în cãutarea celor
mai mãrunte monede în vorbe, cu
valoare în lei, pentru a-mi strânge,
puþin câte puþin, tezaurul meu lin-
gvistic. Modest, dar trãit ºi, prin
urmare, doar al meu. Aº putea vorbi
mult despre Craiova ºi aº putea face
o listã de prieteni mai lungã decât
cea a lui Don Giovanni, un Don Gio-
vanni în sens invers. Care nu cuce-
reºte, ci e cucerit. Prietenii mei dragi
au simþit, fiecare în parte, stima pe
care o nutresc faþã de ei. De-acum
mã consider oltean.

- În postura dumneavoastrã de po-
liglot (ºtim cã aveþi acces la un nu-
mãr impresionant de limbi, de o cu-
ceritoare diversitate, din moment ce
printre ele se numãrã, alãturi de
limbile de largã circulaþie – engle-
za, franceza, spaniola, italiana, ger-
mana, ca sã nu mai vorbim de portu-
gheza nativã –, chineza, araba,
rusa), ce loc ocupã limba românã pe
care aþi adãugat-o acestui impresi-
onant patrimoniu ºi, prin ea, cultu-
rii româneºti ºi valorilor acesteia?

- Limba chinezã încã nu intrã în
rândul acestora ºi cred cã, pe viitor,
limbii chineze îi voi acorda un timp
mai redus. Acum studiez puþin limba
hindi ºi limba tupi, o limbã indigenã
din Brazilia. M-am nãscut bilingv, din
pãrinþi provenind din Toscana mea
iubitã, de piatrã ºi de vis. Studiul pa-
sionat al limbilor a fost de lungã du-
ratã, constant ºi hotãrâtor în istoria
vieþii mele, destul de devreme. În pri-
mul rând datoritã frumuseþii cuvin-
telor, apoi din nevoia de a comuni-
ca, dar mai ales pentru a ajunge la
poeþii celor mai diferite tradiþii, pen-
tru a ºti cum puteau numi albastrul
lui Eminescu, lumina lui Goethe, glo-
ria lui Dante. Româna ocupã un loc
de prim ordin în sufletul meu. Câte o
surprizã la fiecare rând, câte un su-
net fascinant la fiece paginã nevã-

zutã, adiatã de vântul cuvintelor.
Limba românã m-a fermecat cu par-
fumul adierii sale, cu libertatea unei
alegeri semantice mereu înnoitoare.
E aproape imposibil sã te plictiseºti
cu turnurile sintactice pe care ni le
oferã, cu cântul sãu de frumuseþe ºi
de pietate, cu lejeritatea metafonii-
lor, cu accentele ce acoperã precum
„cãciulile” vocalele, spre a le proteja
de roua limbajului, cu rãdãcinile de
iotacisme ºi de rotacisme ce se rãs-
pândesc pe terenul latin cu tubercu-
lii ºi rizomii lor, cu cantitatea rodnicã
a diftongilor ºi a triftongilor, flori
colorate ce dau limbii române o strã-

lucire orbitoare, inconfundabilã. Lim-
ba românã m-a inspirat foarte mult,
ca bazã, ca fond, ca idee primã atunci
când am scris mica mea carte despre
gramatica unei limbi pe care am in-
ventat-o, ºi anume Laputar.

- Aþi tradus ºi aþi scris în Brazi-
lia din ºi despre Eminescu, Baco-
via, Sorescu, ªtefan Peticã, Ion
Barbu, Lucian Blaga, Noica, spre
a nu mai vorbi de marii exilaþi Elia-
de, Cioran, Ionescu, ca ºi de cori-
feii avangardei Tzara, Fondane,
Gherasim Luca, mai târziu Paul
Celan. Ce resort personal ºi cul-
tural v-a apropiat de aceºti autori
ºi ce loc acordaþi contribuþiei lor
în contextul gândirii ºi literaturii
universale moderne?

- Un spaþiu determinant, impu-
nãtor, de care trebuie sã se þinã
cont. Nu vom putea niciodatã în-
frunta ruinele, visurile ºi nebuniile
veacului trecut fãrã a ne folosi de o
altã hermeneuticã, pluralã ºi diver-
sã, produsã în mãreþia gândirii ºi
artei româneºti. Aparþinem cu toþii
– de la rãsãrit la apus – patrimoniu-
lui sau moºtenirii atâtor fortãreþe de
gândire ºi de simþire. Dacã ar trebui
vreodatã sã disparã (din nefericire)
un astfel de patrimoniu, ar fi impo-
sibil sã trãim ºi sã umblãm în mijlo-
cul atâtor ruine luminoase ale vre-
mii noastre, sã atingem un trecut
mitic ºi sã simþi nostalgia viitorului
fãrã farmacopeea – în sensul lui
Derrida – acestei mari ºi totuºi di-
verse, inconfundabile ereditãþi, ai
cãrei fii, apropiaþi ori îndepãrtaþi,
suntem cu toþii.

- Am aflat cã dupã popasul la Cra-
iova vã deplasaþi la Timiºoara pen-
tru a primi o înaltã ºi meritatã dis-
tincþie academicã, dumneavoastrã
fiind ºi membru al Academiei de Li-
tere din Brazilia. Cu acel prilej veþi
rosti ºi o Laudatio, de fapt, un in-
citant Elogiu al Limbii Române.
Puteþi etala, succint, câteva dintre
argumentele pledoariei dumnea-
voastrã pentru limba lui Emines-
cu, a lui Blaga, în dialogul aceste-
ia cu portugheza brazilianã în
postura lor de coduri „extreme”
ale latinitãþii care le conferã un
regim de fraternitate, aºa cum aþi
susþinut într-un interviu pe care l-
aþi acordat cu aproape 15 ani în
urmã, cu prilejul primei dumnea-
voastrã vizite aici, în Craiova?

- Ce frumoasã este expresia pe
care o foloseºti: „regim de fraterni-
tate”! Sunt absolut de acord. Sunt
fericit sã primesc nemeritata onoa-
re a distincþiei de Doctor Honoris
Causa din partea Universitãþii „Ti-
biscus” din Timiºoara. Sunt fericit
ca pentru un document produs de
registrul statistic al prietenilor din
România. Probabil cã unul dintre
ultimii ºi cei mai puþin importanþi,
dar unul care crede în ea ºi care o
considerã ca pe o misiune. Sunt
convins, de fapt, cã ar trebui sã cre-
dem în asta ºi mai mult. Spre exem-
plu, Amita Bhose studiazã influen-
þa sanscritei asupra limbii lui Emi-
nescu, aºa cum o face ºi Sergiu Al-
George, în câteva eseuri deosebit
de frumoase. Însã portugheza ºi
româna ar trebui, din obligaþie cul-
turalã, sã se simtã ºi mai apropiate.
Cu ceva ani în urmã vorbeam de-
spre necesitatea unui paºaport la-
tin, asemenea unei guidaticum1

printre obstacolele unor anumite
politici culturale ce ne îndepãrtea-
zã, în loc sã ne apropie. ªi nu vor-
besc despre comerþ sau despre

produse de nu ºtiu ce fel. Vorbesc
despre culturã, care cimenteazã un
întreg proces de corelãri ºi de le-
gãturi luminoase. Mã gândesc la
splendidul studiu al lui Eliade de-
spre Camões þi Eminescu, douã
exemple glorioase ale limbilor noas-
tre de hotar, limbi deschise ca un
burete, care investigheazã, ase-
meni detectorului de metale, pre-
þioasele zãcãminte ce ne îngãduie
sã ne deschidem, din latina noas-
trã elasticã, spre ceilalþi, ca o pre-
lungitã alteritate. În felul acesta am
ajuns aici, ºi în inimã vã port, la
rândul meu.

- Mulþumim din inimã, Marco
Lucchesi!

NICOLETA CÃLINA
Facultatea de Litere,

Universitatea din Craiova
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Premierul britanic, David Cameron, se aflã
în centrul unui scandal politic, cerându-i-se
sã dea socotealã în ceea ce priveºte averea
familiei sale, în contextul în care numele tatã-
lui sãu, decedat în 2010, este menþionat în

Statul Islamic avertizeazã
cã va comite noi atentate
în Europa, menþionând Londra,
Roma ºi Berlinul

Reþeaua teroristã Stat
Islamic avertizeazã, într-o
înregistrare video, cã va comite
noi atentate în Europa, preci-
zând cã are ca þinte oraºele
Londra, Roma ºi Berlin. “Ieri a
fost atacat Parisul, recent a fost
vizat Bruxellesul, cine ºtie ce va
fi mâine?! Poate vom ataca
Londra, Berlinul sau Roma”, a
declarat un membru al reþelei
teroriste Stat Islamic într-o
înregistrare video difuzatã ieri.
În înregistrare sunt prezentate
imagini ale Camerei Comune-
lor din Londra ºi ale Colosseu-
mului, situat în Roma. Înregis-
trarea video realizatã de
organizaþia teroristã sunnitã a
fost difuzatã de Grupul media
islamist Al Waad. Sãptãmâna
trecutã, Stat Islamic avertiza cã
va comite noi atentate în
Statele Unite ºi în þãri europe-
ne, menþionând Ungaria ºi
Portugalia. Organizaþia
fundamentalistã sunnitã, care
ocupã teritorii în Siria, Irak,
Libia ºi Egipt, avertizeazã cã
atentatele comise pe 22 martie
în Bruxelles, soldate cu 32 de
morþi, sunt doar începutul
uneii serii de atacuri în Europa
ºi în Statele Unite. Guvernul
Ungariei a anunþat cã ia în
serios ameninþãrile organizaþiei
teroriste. “Organizaþia teroristã
Stat Islamic a ameninþat
Europa cu noi atacuri ºi a
menþionat Ungaria printre
posibilele þinte”, a declarat
Gyorgy Bakondi, consilier al
premierului Viktor Orban.
Reþeaua teroristã sunnitã Stat
Islamic ocupã teritorii în nord-
estul Siriei, în nord-vestul
Irakului, în nordul Egiptului ºi
în nordul Libiei, unde a
instituit un “califat”. Organi-
zaþia fundamentalistã a
revendicat atentatele comise în
noiembrie 2015 la Paris,
soldate cu 130 de morþi, ºi cele
din 22 martie, de la Bruxelles,
soldate cu 32 de morþi.

Oficial sud-coreean: Coreea
de Nord poate monta focos
nuclear pe rachete
cu razã medie

Coreea de Nord deþine
capacitatea de a instala un
focos nuclear pe o rachetã cu
razã medie de acþiune, afirmã
un specialist din Coreea de
Sud. Preºedintele Coreei de
Nord, Kim Jong-Un, anunþa
luna trecutã cã þara sa a reuºit
sã miniaturizeze o armã
nuclearã pentru a o putea
monta pe o rachetã. Însã
serviciile secrete occidentale
erau sceptice în legãturã cu
acest lucru. “Credem cã
regimul nord-coreean a reuºit
miniaturizarea unui focos
nuclear pentru a-l monta pe o
rachetã de tip Rodong”, a
declarat, sub protecþia anoni-
matului, un oficial guverna-
mental sud-coreean. Rachetele
de tip Rodong au raze de
acþiune de 2.000 de kilometri.

Reþeaua teroristã Stat Islamic a folosit gaz
muºtar împotriva armatei siriene în cadrul ofen-
sivei asupra aeroportului militar din oraºul Deir
Zor, din estul Siriei, de la frontiera cu Irak, a
anunþat televiziunea naþionalã sirianã. “Teroriºtii
au lansat rachete cu gaz muºtar”, se aratã într-
un comunicat citat de televiziunea naþionalã siri-
anã. Oraºul Deir Zor este o locaþie strategicã,
care face legãtura cu Raqqa, fieful reþelei tero-
riste Stat Islamic, ºi luptãtorii din Irak. Agenþia
de ºtiri Amaq, care susþine miºcarea militanþilor
islamiºti, anunþase anterior cã reþeaua Stat Isla-

Confruntãrile din regiunea Na-
gorno-Karabah riscã sã se trans-
forme într-un rãzboi de amploare
în Caucaz, avertizeazã preºedinte-
le Armeniei, Serj Sargsyan, cerând
comunitãþii internaþionale sã nu
permitã ingerinþe ale Turciei, pe
care o acuzã cã susþine Azerbai-
djanul. “Armata azerã continuã sã
atace civili cu obuze de artilerie”,
acuzã Serj Sargsyan. “Orice esca-
ladare a confruntãrilor militare poa-
te avea consecinþe imprevizibile ºi
ireversibile, riscând sã degenereze
într-un rãzboi de amploare”, atra-
ge atenþia liderul de la Erevan, con-
form publicaþiei germane Die Zeit.
În acelaºi timp, preºedintele Arme-
niei a cerut comunitãþii internaþio-
nale sã nu permitã ingerinþele Tur-
ciei în conflict. Turcia ºi Azerbai-
djanul refuzã sã recunoascã “ge-
nocidul armean” atribuit Imperiu-
lui Otoman în anul 1915, soldat,
potrivit estimãrilor, cu 800.000 -
1,5 milioane de morþi. Aproape 30
de þãri - inclusiv Rusia, Brazilia,
Germania, Italia ºi Canada - recu-
nosc “genocidul armean”. “Turcia
are o poziþie care instigã la rãzboi
regional ºi încurajeazã politicile

David Cameron, criticat pentru implicareaDavid Cameron, criticat pentru implicareaDavid Cameron, criticat pentru implicareaDavid Cameron, criticat pentru implicareaDavid Cameron, criticat pentru implicarea
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Reþeaua SI a folosit arme chimice în atacul
asupra aeroportului din oraºul sirian Deir Zor

Preºedintele Armeniei: Conflictul din Nagorno-Karabah
riscã sã degenereze în rãzboi. Turcia sã nu se implice

scandalul fraudei fiscale “Panama Papers”.
Potrivit The Guardian ºi BBC, care au repre-
zentanþi în Consorþiul Internaþional al Jurna-
liºtilor de Investigaþie (ICIJ), Ian Cameron,
tatãl lui David Cameron, gestiona un fond de

investiþii în Bahamas, Blair-
more Holding, iar profitul
generat de acesta nu a fost
impozitat de autoritãþile bri-
tanice timp de treizeci de
ani, datoritã unor manevre
complicate operate de ca-
binetul panamez de avoca-
turã Mossack Fonseca.
Întrebat dacã averea actua-
lã a familiei sale este în con-
tinuare plasatã în acele fon-
duri offshore, David Ca-
meron a rãspuns printr-un
purtãtor de cuvânt cã este
vorba despre o “chestiune
privatã”. Pe de altã parte,
o sursã guvernamentalã
britanicã a dat asigurãri,
ieri, cã “premierul nu are

nicio parte din averea sa într-un fond offsho-
re”. Acest scandal în care este implicat David
Cameron a izbucnit în contextul în care aces-
ta trebuie sã prezideze, luna urmãtoare, la Lon-
dra, un summit anticorupþie. Premierul brita-
nic susþine în mod constant lupta împotriva
corupþiei ºi transparenþa. Potrivit The Guar-
dian, pentru fondurile de investiþii ale lui Ian
Cameron lucrau aproximativ cincizeci de per-
soane în Bahamas. Aceastea se ocupau cu sem-
narea documentelor, activitãþi de trezorerie ºi
de secretariat. ªeful partidului laburist brita-
nic de opoziþie, Jeremy Corbyn, a cerut pre-
mierului “sã înceteze sã se învârtã în jurul co-
zii” ºi sã acþioneze împotriva evaziunii fiscale.
“Nu pot exista douã reguli, una pentru elita
bogatã, ºi alta pentru noi ceilalþi”, a subliniat
acesta ieri, estimând cã “bogaþii trebuie sã plã-
teascã”. Peste 11 milioane de documente, care
dovedesc acþiuni întreprinse de oameni bogaþi
ºi celebri, precum ascunderea averilor, spãla-
rea de bani, evitarea sancþiunilor ori a taxelor,
au fost fãcute publice în urma unei scurgeri
de documente interne ale firmei panameze de
avocaturã Mossack Fonseca.

aventuriere ale autoritãþilor din
Azerbaidjan”, a precizat liderul ar-
mean. Potrivit Ministerului azer al
Apãrãrii, cel puþin trei persoane au
murit luni în conflictul militar din
Nagorno-Karabah. În total, bilanþul
confrunãrilor militare izbucnite
sâmbãtã se ridicã la 33 de morþi, de
ambele pãrþi. Administraþia din Azer-
baidjan a anunþat cã a decis, dumi-
nicã, încetarea unilateralã a focului
în conflictul cu forþele armene din
Nagorno-Karabah. “Azerbaidjanul,
în semn de bunãvoinþã, a decis uni-
lateral încetarea ostilitãþilor”, a
transmis Ministerul Apãrãrii de la
Baku. “Este vorba de un rãspuns la
apelurile internaþionale de încetare
a focului”, precizeazã instituþia,
avertizând cã armata azerã va ri-
posta la atacuri. Zeci de militari azeri
ºi armeni au murit în confruntãrile
armate din regiunea separatistã Na-
gorno-Karabah, în ceea ce este cea
mai gravã crizã din ultimele douã
decenii. Armenia a anunþat cã a pier-
dut 18 combatanþi în luptele din Na-
gorno-Karabah. De partea cealaltã,
12 militari azeri au murit în con-
fruntãrile cu separatiºtii armeni.
Printre victime se numãrã ºi civili.

Luptele au continuat în cursul nop-
þii de duminicã spre luni. Rusia, care
alimenteazã cu armament ambele
pãrþi, a reiterat apelul de încetare a
focului. Atât Azerbaidjanul, cât ºi
Armenia se acuzã reciproc de ini-
þierea actualei serii de atacuri. Inci-
dente similare au fost raportate în
regiunea separatistã ºi în martie.
Conflictul dintre cele douã pãrþi a
izbucnit la sfârºitul anilor 1980 ºi a
escaladat în rãzboi în 1991, soldân-

du-se cu 30.000 de morþi pânã la
acordul de încetare a focului, intrat
în vigoare în 1994. Regiunea Na-
gorno-Karabah, o enclavã în Azer-
baidjan, este sub controlul separa-
tiºtilor armeni, care au propriul gu-
vern ºi surse proprii de finanþare.
Confruntãrile militare nu sunt un
fapt neobiºnuit în aceastã regiune.
Preºedintele Rusiei, Vladimir Putin,
a îndemnat sâmbãtã ambele pãrþi sã
înceteze atacurile.

mic a lansat un atac imens asupra localitãþii Ju-
frah din apropierea aeroportului aflat în sudul
oraºului Deir Zor, atac în care doi kamikaze au
intrat cu maºinile în militari, producând “zeci de
morþi”. Organizaþia Observatorul Sirian pentru
Drepturile Omului a avertizat în privinþa intensi-
ficãrii ofensivei islamiºtilor în zonã, pe care ar-
mata sirianã, susþinutã de raidurile aeriene ale
forþelor ruse, a reuºit sã-i împiedice în ianuarie
sã ocupe mai multe sate din apropierea aeropor-
tului, dar nu ºi sã-i alunge. Din 27 februarie, un
armistiþiu parþial este în vigoare în Siria, dar nu

este valabil ºi în cazul organizaþiilor teroriste Stat
Islamic ºi Al-Nusra, afiliatã Al-Qaida. Siria se
confruntã din martie 2011 cu un conflict între
forþele regimului Bashar al-Assad ºi grupãri re-
bele, printre care se aflã ºi organizaþii teroriste
precum Stat Islamic. Potrivit unui raport realizat
de Centrul Sirian pentru Studii Politice, prezen-
tat la începutul lunii februarie, circa 470.000 de
persoane au murit în acest conflict, peste 1,9
milioane au fost rãnite ºi 45% dintre locuitori
(peste 10,5 milioane) ºi-au pãrãsit locuinþele,
mutându-se în alte zone ale þãrii sau emigrând.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!Anunþul tãu!
1. INFORMAÞII generale privind

concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numãrul de te-
lefon, telefax ºi/sau adresa de e-
mail ale persoanei de contact: UAT
Drãnic, Strada Principala, Nr. 79,
Drãnic, judeþul Dolj, telefon
0251.351.070, fax 0251.351.070,
email: primariadranic@gmail.com.
2.  Informaþii generale privind ob-
iectul concesiunii, în special de-
scrierea ºi identificarea bunului
care urmeazã sã fie concesionat:
Concesionarea prin licitaþie publi-
cã a unui spaþiu comercia, în supra-
faþã de 68mp, situat în incinta fostei
Grãdiniþe, Strada Principalã, nr. 99
aparþinând domeniului public al
UAT Comuna Drãnic, pe o perioadã
de 49 de ani, destinat dezvoltãrii
diverselor activitaþi economice în
localitate, oportune cetãþenilor cât
ºi Primãriei prin realizarea de inves-
tiþii ºi aducerea de venituri la buge-
tul local al comunei. 3. Informaþii
privind documentaþia de atribuire:
Documentaþia de atribuire a fost în-
tocmitã în conformitate cu prevede-
rile OUG nr.54/2006. 3.1.Modalitatea
sau modalitãþile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaþiei de
atribuire: Documentaþia de atribui-
re poate fi cumpãratã din data de
07.04.2016, de la sediul Primãriei
Drãnic. 3.2. Denumirea ºi adresa ser-
viciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obþine un exemplar din documen-
taþia de atribuire: Biroul Secretar,
Primãria Comunei Drãnic, Str.Prin-
cipalã, nr. 79, Drãnic, jud. Dolj. 3.3.
Costul ºi condiþiile de platã pentru
obþinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor Or-
donanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 54/2006: Costul documentaþiei de
atribuire pentru obþinerea acestui
exemplar este 50Lei care va fi achi-
tatã la casieria din sediul Primãriei
Drãnic. 3.4. Data limitã pentru soli-

citarea clarificãrilor: 20/04/2016, ora
14.00. 4. Informaþii privind ofertele:
Ofertele vor conþine cerinþele spe-
cificate prin documentaþia de atri-
buire ºi instrucþiunile privind modul
de elaborare ºi prezentarea oferte-
lor. 4.1. Data limitã de depunere a
ofertelor: 27/04/2016, ora 10.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primãria Comunei Drãnic, Str.
Principalã, nr. 79, Drãnic, Jud. Dolj.
4.3. Numãrul de exemplare în care
trebuie depusã fiecare ofertã: Ofer-
ta trebuie depusã în douã exem-
plare. 5. Data ºi locul la care se va
desfãºura sedinþa publicã de des-
chidere a ofertelor: 27/04/2016, ora
11.00, la sediul Primãriei Comunei
Drãnic, judeþul Dolj. 6. Denumirea,
adresa, numãrul de telefon, tele-
fax ºi/sau adresa de e-mail ale in-
stanþei competente în soluþionarea
litigiilor apãrute ºi termenele pen-
tru sesizarea instanþei: Tribunalul
Dolj, Secþia de Contencios Admi-
nistrativ, Str.Brestei, nr.12, telefon
0251/418.612, fax 0251/419.851, tr-
dolj@just.ro. 7.Data transmiterii
anunþului de licitaþie cãtre institu-
þiile abilitate, în vederea publicã-
rii: 04/04/2016.

Anunþ În conformitate cu pre-
vederile art. 1 din Regulamentul-
cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant cores-
punzãtor funcþiilor contractuale si
a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat su-
perioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plãtit din fon-
duri publice, aprobat prin Hotara-
rea nr.286/2011, astfel cum a fost mo-
dificat prin Hotarârea de Guvern nr.
1027/2014, Direcþa Judeþeanã de
Pazã ºi Servicii Dolj  organizeazã
concurs la sediul din str. Constan-
tin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea a
sase posturi vacante în regim con-
tractual, pe perioadã nedetermina-
tã de paznic din cadrul Serviciului

Pazã. Concursul pentru ocuparea
postului vacant va consta în 3 eta-
pe succesive, dupã cum urmeazã: -
selecþia dosarelor de înscriere; -
proba scrisã - 27.04.2016 ora 10,oo;
- interviul – 03.05.2016 ora 10,oo.
Potrivit art.3 din acelasi Regula-
ment-cadru, in vederea participãrii
la concurs, candidatul trebuie sa
îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale: a) are cetãþenia
românã, cetãþenie a altor state mem-
bre ale Uniunii Europene sau a sta-
telor aparþinând Spaþiului Economic
European ºi domiciliul în România;
b) cunoaºte limba românã, scris ºi
vorbit; c) are vârsta minimã regle-
mentatã de prevederile legale; d) are
capacitate deplinã de exerciþiu; e)
are o stare de sãnãtate corespun-
zãtoare postului pentru care candi-
deazã, atestatã pe baza adeverinþei
medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitãþile sanitare abi-
litate; f) îndeplineºte condiþiile de
studii ºi, dupã caz, de vechime sau
alte condiþii specifice potrivit cerin-
þelor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnatã definitiv pen-
tru sãvârºirea unei infracþiuni con-
tra umanitãþii, contra statului ori
contra autoritãþii, de serviciu sau în
legãturã cu serviciul, care împiedi-
cã 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 si-
tuaþiei în care a intervenit reabilita-
rea. Condiþii specifice: - studii me-
dii/generale ºi atestat specialitate
agent de securitate; Dosarele de în-
scriere la concurs se vor depune
pânã pe data de 20.04.2016, la se-
diul Direcþiei Judeþene de Pazã ºi
Servicii Dolj  din str. Constantin Lec-
ca, nr. 32. Informaþii suplimentare ºi
bibliografia se pot obþine de la Di-
rectia Judeteana de Paza si Servi-
cii Dolj, Compartiment Resurse
Umane, la telelefon  0251/415841.
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SOCIETATE COOPERATIVÃ DE

CONSUM POIANA MARE. CONVOCA-
TOR al adunãrilor generale ordinare
ºi extraordinare la SCC Poiana Mare
la data de 23.04.2016. Consiliul de ad-
ministraþie al Societãþii Cooperative
de Consum Poiana Mare, în temeiul
art. 34 alin. 3 din Legea nr. 1/2005 ºi al
Actului Constitutiv al societãþii coo-
perative de consum convoacã Adu-
narea generalã ordinarã a membrilor
cooperatori ai societãþii cooperative
la data de 23.04.2016 ora 10,00 la se-
diul societãþii cooperative de consum
din comuna Poiana Mare str. Indepen-
dentei nr. 16 jud. Dolj ºi Adunarea ge-
neralã extraordinarã a membrilor co-
operatori la data de 23.04.2016 la ora
11,00 la aceeaºi adresã a societãþii
având urmãtoarea ordine de zi: I. Pen-
tru Adunarea generalã ordinarã 1.
Prezentarea, discutarea ºi aprobarea
raportului Consiliului de Administra-
þie pe anul 2015. 2. Prezentarea ºi dis-
cutarea raportului cenzorului. 3. Dez-
baterea situaþiei financiare anuale ºi
stabilirea modului de repartizare a
profitului, acoperirea pierderilor pe
anul 2015. 4. Descãrcarea de gestiu-
ne a administratorilor. 5. Adoptarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli a
programului de activitate pe anul
2016. 6. Stabilirea delegatului socie-
tãþii cooperative de consum pentru
adunarea generalã ordinarã ºi extra-
ordinarã a UJCC Dolj. 7. Diverse. II.
Pentru Adunarea Generalã Extraordi-
narã 1. Aprobarea bunurilor aparþi-
nând societãþii cooperativã de con-
sum Poiana Mare care pot face ob-
iectul ipotecii, gajãrii, închirierii sau în-
strãinãrii. 2.  Aprobarea procentului
de 15% din vânzãri de active consti-
tuite din fondurile UJCC Dolj. 3. Di-
verse. În cazul în care la data ºi ora
stabilitã anterior nu se întruneºte
cvorumul de ºedinþã cerut de lege
pentru desfãºurarea adunãrilor, aces-
tea se reconvoacã pentru data de
30.04.2016 la aceeaºi orã, în acelaºi
loc ºi cu aceeaºi ordine de zi.

ANUNT privind informarea ºi con-
sultarea publicului în conformitate cu
ordinul nr. 2701/30dec.2010 al MDRT asu-
pra propunerilor preliminare din “ELA-
BORARE P.U.Z pentru CONSTRUIRE
IMOBIL S+P+3E cu destinaþia de SER-
VICII (SPAÞIU COMERCIAL ªI RESTAU-
RANT), amplasament: strada Amaradia,
nr. 90, beneficiar VLÃDESCU GABRIE-
LA, proiectant S.C. Giurgiulescu Proiect
S.R.L.. Publicul este rugat sã transmitã
observatii asupra documentaþiei expu-
se/disponibile la sediul Primãriei Munici-
piului Craiova - Serviciul Urbanism: str.
A.I.Cuza, nr. 7, sau pe pagina de internet
a Primãriei Craiova www.primariacraio-
va.ro - în perioada 06.04.2016-13.04.2016
, între orele 8.00-16.00. Publicul este in-
vitat sã participe la comentarea propu-
nerilor supuse procesului de avizare ºi
elaborarea propunerii finale, care inclu-
de toate observatiile si se supune pro-
cedurii de transparenþã decizionalã. Ras-
punsul la observaþiile transmise va fi pu-
blicat pe pagina de internet a Primãriei
Craiova ºi va fi prezentat, timp de 10 zile
de la încheierea perioadei de consultare
a publicului, la sediul propriu.

Compania de Apã Oltenia SA,
anunþã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de obþinere a avizelor de
gospodãrire a apelor pentru investiþiile
aferente „PROIECTULUI REGIONAL DE
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE
APÃ ªI APÃ UZATÃ DIN JUDEÞUL
DOLJ, ÎN PERIOADA 2014 – 2020” pen-
tru aglomerarile Coþofenii din Dos (sis-
tem apã – canal), Iºalniþa (sistem apã –
canal), ªimnicu de Sus(sistem apã – ca-
nal), Poiana Mare(sistem apã – canal),
Rast (sistem canal) ºi “Conductã de
Aducþiune Fir II Izvarna – Craiova (sis-
tem apã Dolj + Gorj). Persoanele care
doresc sã obþinã informaþii suplimen-
tare sau care intentioneazã sã transmi-
tã observaþii, sugestii ºi recomandãri se
pot adresa solicitantului la adresa:
Compania de Apã Oltenia SA, Craio-
va,str. Brestei nr. 133, judeþul Dolj Unita-
tea pentru Implementarea Proiectului –
Fonduri de Coeziune - persoana de con-
tact ing.Naidin Marinel; tel: 0728283625.

Gradiniþa „Floarea  Soarelui”, Cra-
iova, strada  Nicolae Coculescu nr. 20
organizeazã  concurs  ocupare  2
posturi  contractuale vacante ÎNGRIJI-
TOR, perioadã nedeterminatã , studii
medii,vechime în muncã-nu necesitã.-
Depunerea  dosarelor :  06-20 aprilie
2016; Proba scrisã: 28.04.2016, ora
10,00- la sediul instituþiei. Informaþii:
0251/484450 sau  la sediul instituþiei.

Primãria Orodel organizeazã în data
de 10.05.2016 concurs de recrutare pen-
tru ocuparea urmãtoarelor funcþii publi-
ce: Consilier, clasa profesionalã I , grad
profesional asistent- compartiment Asis-
tent Social, Inspector, clasa profesionalã
I grad profesional superior – comparti-
ment impozite ºi taxe locale. Relaþii supli-
mentare la telefon: 0251/ 367.538.

SORA CRISTIAN cu domiciliul în
municipiul Craiova, str. Fraþii Goleºti nr.
12, anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj Fãrã acord de mediu în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului Fãrã evaluare adecva-
tã pentru proiectul: „CONSTRUIRE STA-
ÞIE ALIMENTARE TIP GPL”, propus a fi
amplasat în municipiul Craiova, str. Emil
Racoviþã nr.11, judeþul Dolj. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul
APM DOLJ cu sediul în Craiova, str. Pe-
tru Rareº nr. 1 în zilele de L-J între orele
8-16.30 ºi Vineri între orele 8-14, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet: http/
apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poa-
te înainta comentarii/ observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare pânã la data
de 11.04.2016.

Consiliul de Administraþie al Socie-
tãþii Cooperative de Consum, Craiova,
convoacã Adunarea Generalã Ordina-
rã ºi Extraordinarã membrilor coope-
ratori, în data de 25.04.2016, ora 10.00,
la sediul societãþii din Craiova, str. Pe-
trache Poenaru nr. 1. Ordinea de zi este
afiºatã la sediul societãþii. Pentru do-
cumente ºi relaþii la telefon: 0251/
544.242; 0747/ 502.311.
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OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ o persoanã
pentru îngrijire viþei.
Ofer masã, cazare, sa-
lariu. Telefon: 0764/
539.011.
Angajez personal fri-
zerie / coafurã, mani-
chiurã, pedichiurã. Te-
lefon: 0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Espe-
ro. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând apartament 2
camere, semideco-
mandat, 3/4, zona
Mc Donalds. Telefon:
0744/657.138; 0745/
396.171

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând imobil str. Pãru-
lui nr. 33. Telefon:
0755/074.742

Vând casã de vacan-
þã comuna Întorsura
sau schimb cu aparta-
ment Craiova. Telefon:
0351/409.372; 0758/
572.396.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Casã bãtrânescã (nelo-
cuibilã) sat Dobromira,
3700 mp. 25000 lei, ne-
gociabil Telefon: 0744/
648.927; 0741/197.391.
VÂND casã+teren, zona
Izvoru Rece. Telefon:
0763/359.072.
Vând casã nouã Bordei
cu 700 m teren vie, pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/418.864.

Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând vatrã de sat 2100
mp în comuna Giubega
preþ 3000 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã ora
16.00.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp la
10 km de Craiova, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 1000 m Câr-
cea 10.000 Euro. Tele-
fon: 0752/641.487.

Vând terenuri locuri casã
la ªoseaua Naþionalã
Craiova- Bechet, localita-
tea Secui. Preþ convena-
bil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând 5000 m gara Pie-
leºti, 20.000 Euro ºi par-
celat. Telefon. 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul Is-
toric. Telefon: 0744/
581.777.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
Vând LOGAN 1400 La-
ureat, fabricat 2005,
89518 km, toate opþiu-
nile în funcþiune, preþ
2100 euro, primul pro-
prietar. Telefon: 0799/
740.210.

STRÃINE
Vând auto Volkswagen
Golf 4 din 2002, înma-
triculat în România,
benzinã. Detalii la tele-
fon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã, su-
per întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice; In-
chidere centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior reca-
ro; Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil terase,
grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
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Consiliul Judeþean  Dolj organizeazã
în data de 20.04.2016, ora 1000, licitaþie
publicã în vederea închirierii unor spa-
þii medicale libere situate în Centrul Me-
dical Brazda lui Novac (Craiova, Stra-
da General ªtefan Fãlcoianu Nr. 1).

Documentaþia de licitaþie se poate ri-
dica de la Serviciul Administrarea ºi Ex-
ploatarea Domeniului Public ºi Privat al
Judeþului Dolj din Str. Jieþului  Nr. 19,
Craiova, începând cu data publicãrii
anunþului.

Ofertele se depun la registratura
Consiliului Judeþean Dolj, Calea Unirii
Nr. 19, Craiova, pânã la data de
20.04.2016, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea
mai avantajoasã din punct de vedere
economic.

Alte informaþii suplimentare se pot
obþine la numãrul de telefon 0351/
415.414 sau la Serviciul Administra-
rea Domeniului Public ºi Privat al Ju-
deþului Dolj.

Producãtor - vând pu-
iet florifer, gladiole
Olandeze la kg ºi cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) anul III. Te-
lefon: 0727/714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând fotolii vechi în
stare bunã, aparat de
radio cu Pickup, timbre
(clasoare). Telefon:
0729/684.222.
Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut - 80 lei, cru-
ce marmurã scrisã
1200/400/100- 80
lei, sãpun de casã 5
lei kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrã-
midã completã, po-
lizor 2500W. Tele-
fon: 0768/083.789.

Vând 8 jaluzele metalice
(4 gri ºi 4 albe). Telefon:
0251/452.233.
Vând 1 loc de veci Cimi-
tir Lascãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând COMBINÃ CP.12
ºi LADA 1025 (eventual
subansamble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANETA-
RIA) 3 funcþii marcã ger-
manã, hainã de piele de
cãprioarã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cusut
goblen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcula-
tor instruire copii prin te-
levozor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon: 0735/
445.339.

Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele
mãrimea 43 îmblãniþi.
Telefon: 0771/385.734.
Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20 litri
noi, reductor oxigen su-
durã, alternator 12vV
nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil,
cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.

Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 3
camere, mobilat, cu cen-
tralã, zona A Ciupercã.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/510.581.
Închiriez camere la casã
(zona Brestei). Telefon
0762/484.755; 0351/
464.628.
Închiriez apartament 3
camere mobilat cu cen-
tralã, zona A, Ciupercã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/510.581.
Închiriez apartament 2
camere, decomandate,
etaj 2, ultracentral, micro-
centralã, aer condiþionat,
liniºte ºi igienã deplinã,
înconjurat de verdeaþã.
Telefon: 0722/956.600.
Închiriez camerã mobila-
tã la casã. Telefon: 0746/
532.385.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Tele-
fon: 0744/629.775.

DIVERSE
Caut specialist pentru
emailat cãzi din fontã.
Telefon: 0748/195.954.
Achiziþionez cãrþi pentru
bibliotecã. Telefon: 0351/
449.469 dupã ora 20,30.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
S.C YUKO GROUP SRL,
solicitã Aviz de Amplasa-
ment pentru investiþia
“INSTALAÞIE DESCÃR-
CARE, INCÃRCARE,
DISTRIBUÞIE, PRO-
DUSE PETROLIERE
CU IMPREJMUIRE,
LUCRÃRI HIDROTEHNI-
CE AFERENTE CHEU-
LUI ªI PLATFORMEI IN
PORTUL BECHET JUD.
DOLJ”,  persoanele inte-
resate se pot adresa la
sediul Primaria Bechet
sau la telefon contact
0732/707099.

Solicit menajerã curãþe-
nie generalã în aparta-
ment, o zi pe sãptãmâ-
nã, vârsta peste 55 ani.
Telefon: 0727/226.367.

PIERDERI
Pierdut ªTAMPILÃ EX-
PERT CONTABIL
OSIAC IOANA- 11404-
VALABIL 2016. SE DE-
CLARÃ NUL.
PIERDUT Legitimaþie
de student ºi cãlãtorie
eliberate de UMF Cra-
iova pe numele ªer-
ban Robert Emmanu-
el. Se declarã nul.
Pierdut certificatul de în-
registrare împreunã cu
anexele aparþinând S.C.
RIANMIREX SRL,
având J16/ 2311/ 1994
ºi CUI 6210664. Se de-
clarã nul.
Pierdut certificatul de în-
registrare al S.C. ON-
DRUªCU SRL, având
J16/ 2282/2004 ºi CUI
17015715 ºi anexele. Se
declarã nul.
Pierdut certificatul de înre-
gistrare împreunã cu ane-
xele aparþinând S.C. PA-
DALIS SRL, având  J16/
1998/2004 ºi CUI
16903986. Se declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Fãrã a mai putea sãlta sau regresa de pe
locul 4, SCM U Craiova întâlneºte, în aceastã
searã, în deplasare, în runda finalã din sezo-
nul regulat F2, pe BC Mureº, formaþie cu
care sunt ºanse extrem de mari sã se duele-
ze ºi în play-off, dacã nu cumva Atlassib-ul
va obþine mai mult pe terenul Stelei, decât
mureºenii în aceastã partidã.

Rivale ºi în Cupa României, cu ardelenii
calificându-se dramatic, SCM ºi BC au dis-

Ultima reprezentaþie înainteUltima reprezentaþie înainteUltima reprezentaþie înainteUltima reprezentaþie înainteUltima reprezentaþie înainte
de “eliminatorii”de “eliminatorii”de “eliminatorii”de “eliminatorii”de “eliminatorii”

SCM U joacã, astãzi, în fief-ul lui BC Mureº, formaþie cu care, probabil, se va duela ºi în play-off

Grupa 1-6
Astãzi, 19:30: BC Mureº Tg. Mureº – SCM

U CRAIOVA (netelevizat), Steaua CSM Exim-
bank – CSU Atlassib Sibiu, CSM CSU Ora-
dea – U-BT Cluj.

1. Steaua 22/9 53
2. Oradea 22/9 53
3. U-BT Cluj 20/11 51
4. CRAIOVA 19/12 50
5. BC Mureº 16/15 47
6. Sibiu 16/15 47

Grupa 7-12
Astãzi, 19:30: CS Dinamo Bucureºti – CS

Energia Tg. Jiu, CS Phoenix Galaþi – CS Gaz
Metan Mediaº, BCMU Piteºti – BC SCM Timi-
ºoara.

1. Galaþi 15/16 46
2. Dinamo 14/17 45
3. Timiºoara 12/19 43
4. Piteºti* 14/17 42
5. Tg. Jiu 11/20 42
6. Mediaº 5/26 36
* BCMU Piteºti a început campionatul cu o

penalizare de trei puncte.
- Primele douã echipe din grupa 7-12 se alã-

turã echipelor din grupa 1-6 ºi se va forma play-
off-ul, unde se vor juca trei tururi (sferturi, se-
mifinale ºi finala), dupã regula “:cel mai bun
din 5 partide” (cu mai multe meciuri acasã pen-
tru echipa plasatã pe poziþia superioarã).

- În play-off-ul Ligii Naþionale de baschet
masculin, echipele se vor împerechea dupã cum
urmeazã: Locul 1 – cu 8, 2 cu 7, 3 cu 6 ºi 4 cu 5.

- Echipele rãmase pe locurile 9-12 nu vor mai
juca, pãstrându-ºi poziþiile din clasamentul gru-
pei 7-12.

- Ultimele douã locuri retrogradeazã.

putat în actuala stagiune cinci partide, iar
alb-albaºtrii sunt conduºi cu 3-2. Cel mai
recent, în turul din Top 6, Craiova a bãtut
cu 98-91. Dacã punem pe tapet ºi cele pe-
trecute în precedenta ciocnire de la Târgu
Mureº, a fost 88-79 în favoarea gazdelor, în
antepenultima etapã din sezonul regulat F1.

Craiovenii traverseazã una dintre perioa-
dele lor faste, venind dupã trei victorii con-
secutive, cu Oradea ºi Steaua (a), respectiv

cu Atlassib (d). În schimb, mureºenii trec
prin cea mai negrã serie a sezonului, având
cinci înfrângeri la rând, serie începutã chiar
cu acel 91-98 din Bãnie.

Craiova trimite o întreagã echipã
la All Star Game

Ieri a fost stabilitã componenþa echipelor
care se vor înfrunta în All Star Game. În
cea a “Sudului”, Craiova ºi Steaua sunt cel
mai bine reprezentate, cu câte 5 jucãtori,
cum are ºi Clujul în cea a “Nordului”.

Sud: Aaron Johnson; Darius Hargrove,
Travis Bureau, Cãtãlin Burlacu, Bogdan Po-
pescu (toþi SCM U Craiova), Mihai Paul,
Nikola Malesevic, Porter Troupe,  Titus Ni-
coarã, Bill Amis (toþi Steaua), Vlad Corpo-
dean (Dinamo), Szabolcs Santa (Energia).
Antrenori: Claudiu Fometescu (Steaua), Flo-
rin Nini (Phoenix Galaþi).

Nord: Filip Adamovic, Kyndall Dykes,
Adrian Guþoaia, Rolland Torok, Cãtãlin Ba-
ciu (toþi U-BT Cluj), William Franklin, An-
drei Mandache, Sean Barnette, Lucian Þâ-
bârnã (toþi CSM CSU Oradea), Octavian
Popa-Calotã, Kevin Hardy (ambii CSU Atlas-
sib Sibiu), Alhajji Mohammed (BC Mureº).
Antrenori: Cristian Achim (CSM CSU Ora-
dea), Marcel Þentre (U-BT Cluj).

Publicul, mass-media, dar ºi Colegiul Cen-
tral de Antrenori, au stabilit cum vor arãta
cele douã echipe

Potrivit unui comunicat remis de FRB, în

selecþionata Sud, sportivii care au adunat cele
mai multe voturi din partea publicului au fost
Darius Hargrove (1.920) ºi Porter Troupe
(1.434), iar în selecþionata Nord au fost Sean
Barnette (2.011) ºi William Franklin (1.627).

La alcãtuirea echipelor s-a þinut cont ºi
de regulamentul din baschetul românesc, în
care se specificã faptul cã în fiecare selecþi-
onatã pot fi incluºi cel mult 6 sportivi strãini.

All Star Game-ul se va disputa la Oradea,
în 12 aprilie, de la ora 19:00, în direct la Digi
Sport 3.

Astãzi are loc ultima rundã a sezonului regulat, iar
partida cea mai tare se anunþã cea de la Ostroveni, între
gazdele de la Recolta ºi Viitorul Cârcea, echipe poziþio-
nate pe locurile 3 ºi 4.

Dunãrenii, care în tur obþineau un succes cu 3-2, vin
dupã sincopa de la Calafat, 2-4, în timp ce Cârcea realiza,
pe teren propriu, un “set” cu SIC Pan Unirea, 6-2.

Încleºtarea de la Ostroveni va fi arbitratã de o brigadã
compusã din Viorel Nicuºor Flueran – Ionuþ Cristinel
Luicã ºi Ionuþ Vieriu. Observatori vor fi Marcel Florea
ºi Vasile Smarandache.

Pe de altã parte, interesantã se anunþã ºi disputa de la
distanþã pentru ultimul loc de play-off (6), dintre Bistreþ
ºi Segarcea. Progresul, care va juca la Iºalniþa, pare
avantajatã, dat fiind faptul cã Dunãrea evolueazã pe
terenul liderului Cetate. Totuºi, Bistreþul a demonstrat cã
ºtie sã batã Tractorul chiar în fief-ul acesteia, 3-2,
miercurea trecutã, în turul patru al fazei judeþene din
Cupa României.

Paris SG ºi Manchester City,
grupãrile patronate de ºeici cu
mare dare de mânã, se întâlnesc
desearã pe terenul celei dintâi, în
turul “sferturilor” UCL. Englezii
se aflã în premierã în aceastã
fazã a competiþiei, dupã ce au
trecut de Dinamo Kiev (3-1 la
general). Cât o priveºte pe PSG,
campioana Franþei a eliminat o
altã formaþie din Regat, Chelsea
Londra (4-2 la general).

O singurã datã s-au mai întâl-
nit cele douã pânã acum, într-un
meci din grupele Cupei UEFA,

LIGA A IV-A – ETAPA A 22-A

Se trage cortina peste sezonul regulat.
Meciul zilei se disputã la Ostroveni

Astãzi: SIC Pan Unirea – Luceafãrul Craiova, Me-
tropolitan Iºalniþa – Progresul Segarcea, Tractorul
Cetate – Dunãrea Bistreþ, Unirea Leamna – ªtiinþa
Danubius Bechet, ªtiinþa Malu Mare – Dunãrea Ca-
lafat (toate 17:30), Recolta Ostroveni – Viitorul Câr-
cea (18:00).

1. Cetate 48 7. Segarcea 34
2. Calafat 47 8. Unirea 23
3. Ostroveni 47 9. Iºalniþa 21
4. Cârcea 45 10. Leamna 13
5. Bechet 40 11. Luceafãrul 13
6. Bistreþ 34 12. Malu Mare 1
Dupã aceastã rundã, clasamentul se va împãrþi în

douã, primele ºase mergând în play-off, iar celelalte
în play-out. Punctele se înjumãtãþesc, unde este ca-
zul rotunjundu-se ascendent. Se vor juca “duble”
fiecare cu fiecare, primul loc din play-off urmând sã-
ºi asigure prezenþa într-un baraj de promovare în Liga
a III-a, în timp ce ultimele douã clasate din play-out
vor retrograda în liga secundã judeþeanã.

DIGI SPORT 1
19:45 – HANDBAL (M) – Play-off Campionatul Eu-

ropean 2018: Israel – România..
DIGI SPORT 2
17:00, 2:00 – TENIS (F) – Turneul de la Charleston, în

SUA: ziua a 3-a.
DIGI SPORT 3
19:30 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM CSU

Oradea – U-BT Cluj.
DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Paris SG – Man-

chester City / 3:30 – BASCHET NBA: Dallas Mavericks
– Houston Rockets.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Wolfsburg –

Real Madrid.
EUROSPORT 1
10:30 – CURLING (M) - Campionatul Mondial, la Ba-

sel, în Elveþia, grupe: Norvegia – Statele Unite / 13:00 –
TENIS (F) – Turneul de la Katowice, în Polonia: ziua a 3-
a / 16:30 – CICLISM – Turul Þãrii Bascilor, în Spania /
19:00, 21:30 – TENIS (F) – Turneul de la Katowice.

EUROSPORT 2
15:00 – TENIS (F) – Turneul de la Katowice, în Polo-

nia: ziua a 3-a / 20:30, 22:20 – BASCHET (M) – Eurocu-
pa: Trento – Strasbourg, Gran Canaria – Galatasaray.

LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Miliardarii se ciocnesc pe “Parc des Princes”,
“galacticii” presteazã în Germania

Astãzi, 21:45: Paris SG – Manchester City (Dolce Sport 1),
Wolfsburg – Real Madrid (Dolce Sport 2)

ediþia 2008-2009, când
au remizat alb la Man-
chester. Acesta a fost ºi
singurul joc disputat de
City în compania unei
formaþii din Hexagon. În
schimb, Parisil a disputat
alte 12 partide, înregis-
trând un bilanþ perfect
egal, 4 victorii ºi tot atâ-
tea remize ºi eºecuri.

În competiþiile interne,
PSG a câºtigat deja cam-
pionatul, în vreme ce
City riscã sã nu prindã un
loc de Champions, pozi-
þionându-se deocamdatã

pe 4 (ultimul calificabil, în pre-
liminarii).

În cealaltã partidã a zilei, Real
Madrid, pe trei în La Liga ºi ve-
nitã dupã victoria din “El Clasi-
co” (2-1 la Barcelona), pleacã
uriaºã favoritã cu Wolfsburg,
formaþie care ocupã doar locul
8 în Bundesliga. Ca ºi City,
nemþii se aflã în premierã în
aceastã fazã.

Turul primelor douã sferturi
de finalã, Barcelona – Atletico
Madrid ºi Bayern Munchen –
Benfica, a avut loc asearã.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 32-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 32-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 32-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 32-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 32-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 32-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 32-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 32-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 32-A
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Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Steaua 5 4 1 0 9-3 35
2. Astra 4 3 0 1 7-3 35
3. Dinamo 5 1 3 1 5-7 30
4. Pandurii 4 1 2 1 4-3 29
5. Viitorul 5 0 2 3 4-9 25
6. ASA 5 0 2 3 2-6 20

Straton – Nu pare capabil sã
prindã vreo minge, le respinge ºi
pe cele facile, mai rãu e cã le res-
pinge în faþã. Practic, a deschis
scorul ºi pentru Botoºani ºi pen-
tru Iaºi, doar în primul joc coe-
chipierii având reacþie. Golul al
treilea de la Iaºi l-a luat aproape
de la centrul terenului. Iese prost
pe centrãri ºi are prizã deficitarã,
fapt dovedit încã din turneul de
Antalya. Probabil cã oficialii echi-
pei ºi-au asumat însã aceste gre-
ºeli când l-au concediat pe Bãl-
grãdean mai devreme.

Popov – Nu face faþã în ban-
dã, cel puþin în faza de apãrare, e
lent, se întoarce greu. Centreazã
bine, în schimb, dar nu prea a avut
ocazia la Iaºi.

Iliev – Calitatea sa de lider,
de profesionist, este indiscutabi-
lã, dar pur ºi simplu nu mai poate.
Dacã rateazã momentul intercep-
þiei, al clinciului, dacã este depar-
te de adversar nu mai are nicio
ºansã sã intervinã regulamentar.
Echipa are nevoie de un cãpitan
precum Iliev, dar nu ºi de un sto-
per precum bulgarul.

Steaua – ASA 2-1
Au marcat: Ad. Popa 30, Ivan Gonzales 83 – aut. / Brandan 61 – pen.
Viitorul – Dinamo 1-2
Au marcat:  Fl. Tãnase 16 / Romario Kortzorg 24, V. Lazãr 71.
Meciul Astra – Pandurii s-a jucat asearã.

Play-ofPlay-ofPlay-ofPlay-ofPlay-off, etapa Vf, etapa Vf, etapa Vf, etapa Vf, etapa V-a-a-a-a-a

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. CSMS Iaºi 5 2 1 2 6-5 26
2. „U”Craiova5 3 0 2 6-5 25
3. CFR Cluj 5 2 2 1 6-3 22
4. Voluntari 5 3 1 1 5-5 22
5. Botoºani 5 2 1 2 9-7 20
6. Concordia 5 2 2 1 5-3 17
7. ACS Poli 5 0 2 3 3-10 15
8. Petrolul 5 1 1 3 3-5 8

Locurile 7 ºi 8 retrogradeazã,
locul 6 disputã un meci de baraj.

Chiajna – Petrolul, vineri, ora 20.30
„U” Craiova – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 15
ACS Poli – FC Voluntari, duminicã, ora 17.30
FC Botoºani – CSMS Iaºi, luni, ora 18

Etapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoare

Petrolul – FC Voluntari 1-2
Au marcat: Gavrilã 60 / Ad. Bãlan 8 – pen., Pancu 85.
CFR Cluj – Chiajna 2-0
A marcat: Juan Carlos Ruiz 36, 90.
CSMS Iaºi – „U” Craiova 3-0
Au marcat: Vasile Gheorghe 2, Golubovic 28, Þigãnaºu 78.
FC Botoºani – ACS Poli 6-1
Au marcat: Vaºvari 21 – pen., Ngadeu 51, Matulevicius 64, 72,

Bujor 79, Cabrera 81 / Goga 40 – pen.

Play-out, etapa VPlay-out, etapa VPlay-out, etapa VPlay-out, etapa VPlay-out, etapa V-a-a-a-a-a

La fel ca prima echipã a ªtiinþei,
juniorii Universitãþii Craiova au pier-
dut pe linie în etapa trecutã a cam-
pionatelor naþionale. Cu câþiva juniori
1998 ºi 1999, dar ºi cu veterani pre-
cum Ferfelea, Curelea, Scarlat ºi Flo-
rea, echipa a doua a Universitãþii a
pierdut cu 2-0 la Hunedoara, în Liga
a III-a. Bogdan Vrãjitoarea a folosit
echipa: Dicã – Vlãdoiu, Dina, Bog-
dan, Luicã – Iuga, Florea, Ferfelea,
Scarlat – Curelea, Neacºu. Au mai
jucat: Rodeanu, Dinu. Cu ºapte me-
ciuri rãmase de disputat, echipa de
juniori under 17 a lui Mugur Guºatu
a coborât pe locul 2, dupã ce a mai
bifat un eºec, chiar pe teren propriu,
în meciul cu UTA Bãtrâna Doamnã.
Liga Elitelor – U17: Universitatea Cra-
iova – UTA 1-3. A marcat: Gârbiþã.
Universitatea: Nedeianu – Constanti-
nescu, Bãloi, Sima, Marcov – Ena-
che, Buzan, Bîrzan – Gârbiþã, Borþa, Gunie. Au mai jucat: Mihãilã, Cãlãraºu, Guºatu, Cristea, Pacionel. Craio-
venii riscã sã piardã ºi locul secund, care duce la turneul semifinal, dupã ce Universitatea Cluj s-a apropiat la
doar 3 puncte. Ultimele douã etape vor fi decisive pentru echipa lui Guºatu, care va întâlni Ardealul Târgu
Mureº ºi U Cluj, contracandidatele la calificare.

Liga Elitelor – Under 19: Gaz Metan Mediaº – Universitatea Craiova 3-2. Au marcat: Manea, Cârlig. Univer-
sitatea: Gabor – Ghincea, Puþintelu, Drãghici, Geanimu – Manea, Armãºelu, Hodea, Cãpãþânã – Constantin,
Cîrlig. Au mai jucat: Andrei Cristian, Medrea, C. Ion. Antrenor: Adrian Popescu

La juniori C, între duel local: CSS Craiova – Universitatea Craiova 0-3. Au marcat: Pãtulea, Tudor, Cojocaru.
Universitatea: Zdrancotã – Militaru, Manea, Ionescu, Popa – Rezeanu, Niþuicã, Pãtulea, Baiaram – Pacionel,
Tudor. Au intrat: Manea, Marin, Pãun, Cojocaru. Antrenor: Nelu Petriºor.

Juniorii ªtiinþei au þinut isonulJuniorii ªtiinþei au þinut isonulJuniorii ªtiinþei au þinut isonulJuniorii ªtiinþei au þinut isonulJuniorii ªtiinþei au þinut isonul
seniorilor în ultima etapãseniorilor în ultima etapãseniorilor în ultima etapãseniorilor în ultima etapãseniorilor în ultima etapã

Mijlocaºul bulgar
de 30 de ani
este cel mai bun
jucãtor
al Universitãþii
în 2016

Acka – Nici el nu a mai jucat
ca în alte partide, dar nu a greºit
decisiv, rãmâne titular indiscuta-
bil.

Bancu – Meci destul de bun,
nu au venit prea multe acþiuni pe
partea sa. I-a fost destul de greu
sã avanseze în jumãtatea adver-
sã, atât din cauza terenului greu,
cât ºi pentru cã gazdele s-au blo-
cat excelent.

Madson – Se plaseazã prost,
este greoi, nu se lipeºte de adver-
sar ºi de multe ori coboarã între
fundaºi aiurea, tocmai de teamã
sã nu fie eliminat la mijloc. Nu a
scãpat nici de aceastã datã nea-
vertizat. Încearcã de zeci de me-
ciuri sã prindã ºi el un ºut decent
ºi nu reuºeºte.

Zlatinski – Singurul care a în-
cercat ºi a mai reuºit ceva ºi la
Iaºi. Este cel mai bun jucãtor al
Craiovei în 2016. A creat singura
fazã periculoasã, nimerind prima
barã din loviturã liberã. Un Ma-
teiu în formã, ca în prima fazã a
sezonului, ar fi fost ideal lângã
bulgar în centru, pe ambele faze.

Ivan – Pur ºi simplu nu a

existat pe teren. Ajuns la al cin-
celea joc în 12 zile, tânãrul ata-
cant a pãrut extenuat. Dacã exis-
tau soluþii în lot, putea fi pãstrat
pentru partea secundã, dacã echi-
pa ar fi rezistat pânã la pauzã cu
un egal.

Nuno Rocha – Pierdut pe te-
ren, undeva între mijloc ºi atac, a
încercat sã dea senzaþia cã se
zbate, fãrã a reuºit ceva. E fragil
la dueluri, joacã destul de riscant
cu faþa la poarta proprie.

Hergheligiu – Invizibil în faþa
fostei sale echipe, cãreia îi pro-
misese douã goluri.

Mãzãrache – Nu a ajuns vreo
minge la el cât timp a fost pe te-
ren, nu a mai fost capabil sã hãr-
þuiascã apãrarea adversã, nici sã
reþinã vreo minge în avanposturi.

Bãluþã – El a jucat de la înce-
putul anului la fel de prost, nu a
surprins cu nimic prestaþia sa
modestã.

Dumitraº – Nu se putea evi-
denþia în minutele acordate, deºi
era mai potrivit ca titular.

Petre – Nu avea ce sã mai
schimbe la 0-3, nici nu era jucã-
torul care sã o facã, probabil a
fost introdus sã mai bifeze ºi el
un meci.

Doar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la IaºiDoar Zlatinski a fost vizibil la Iaºi


