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- Prefer strada plinã de zãpadã,
Popescule, în locul strãzilor pline
de bãlþi ºi gropi.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

CMYK

Doi virtuozi ai viorii,
un sunet inconfundabil:
Stradivarius

Sunetul inconfundabil a
douã viori Stradivarius va rã-
suna în concertul simfonic
„Baroque & Classical Music
Treasures”, prezentat de mâi-
ne-searã, ora 19.00, la Filar-
monica „Oltenia”. Soliºti sunt
renumitul virtuoz al viorii ºi
pedagog Mincho Minchev, din
Bulgaria, care va cânta cu
vioara Stradivarius „Baron
Wittgenstein” 1716 ºi la violã,
ºi Rãzvan Stoica, muzician cu
o carierã artisticã impresio-
nantã, care readuce la Craio-
va vioara Stradivarius „Que-
en ex-Ernst” 1729.

Planul Roºu
de intervenþie, dupã ce
„a luat foc” Frigoriferul
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Deºi inofensiv, mul-
te luni ale anului, pâ-
râul Balasan, care plea-
cã de lângã Pleniþa strã-
bate molcom Unirea,
apoi Dobridorul, pentru
a alimenta balta Cilieni
– arie protejatã –, de
unde, traversând Bãi-
leºtiul, se deverseazã în
balta Strâmba la Sud-
Vest de Catane ºi de
aici în Dunãre.

La Catane, pârâul BalasanLa Catane, pârâul BalasanLa Catane, pârâul BalasanLa Catane, pârâul BalasanLa Catane, pârâul Balasan
îºi face an de an de cap!îºi face an de an de cap!îºi face an de an de cap!îºi face an de an de cap!îºi face an de an de cap!

La Dãbuleni, în patria pepeni-
lor, anul acesta, se va organiza
prima ediþie a „Festivalului Lu-
beniþelor”. Primarul localitãþii,
Aurel Bãjenaru, a stabilit deja ca
sãrbãtoarea sã aibã loc între 23
ºi 25 iunie, exact în perioada în
care încep sã fie recoltate ºi pri-
mele bostane, ideea fiind ca lube-
niþele produse pe nisipurile de la
Dãbuleni sã se afle în centrul aten-
þiei. În acest moment însã, agri-
cultorii de aici, care au devenit în-
tre timp specialiºti în aceastã cul-
turã, trudesc din greu
în solarii, acolo unde
se pregãtesc mii ºi mii
de fire de pepeni verzi
ºi galbeni.
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Colectivul SC PARC TURISM UREAZÃ LA ZI
ANIVERSARÃ UN SINCER ªI CÃLDUROS
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Legea prevenþiei va intra
de sãptãmâna viitoare
în dezbatere publicã

Ministrul pentru IMM-uri, Alexan-
dru Petrescu, a anunþat, ieri, cã proiec-
tul de lege privind prevenþia va intra în
dezbatere publicã începând de sãptã-
mâna viitoare, amânarea fiind cauzatã
de solicitarea de a fi introduse în lege ºi
componente privind administraþia loca-
lã. „În ceea ce priveºte mediul de afa-
ceri, este finalizatã de circa douã sãptã-
mâni, dar în urma întâlnirii pe care am
avut-o cu Asociaþia Municipiilor din
România, vom introduce ºi o compo-
nentã de prevenþie în ceea ce priveºte
administraþia localã. Urmeazã ca tot
schimbul de comunicare internã cu mi-
nisterele sã se finalizeze luni ºi sã o ridi-
cãm joi pe site-ul instituþiei, de aceastã
datã ºi cu aceastã componentã supli-
mentarã privind administraþia localã,
dupã care va fi într-o consultare foarte
largã, toatã lumea având acces la docu-
ment”, a anunþat Petrescu. Noul proiect
al Legii Prevenþiei va include ºi unitãþile
administraþiei publice locale (primãrii,
prefecturi, consilii judeþene etc.) în aria
de protecþie faþã de rigorile controale-
lor. Proiectul iniþial prevedea doar pro-
tecþia firmelor private.

Elena Udrea: Bãtãlia,
pe viaþã ºi pe moarte

Fostul ministru al Turismului, Ele-
na Udrea, a declarat cã nu acceptã sã
meargã la puºcãrie când acuzaþiile din
dosarul “Gala Bute” nu sunt probate
cu nimic, cã acum “bãtãlia este pe via-
þã ºi pe moarte” ºi cã strategia sa pen-
tru apel nu va mai fi sã nu deranjeze
instanþa, ca pânã acum. “Bãtãlia este
pe viaþã ºi pe moarte, eu nu merg la
puºcãrie. Eu nu accept sã merg la puº-
cãrie având în vedere cã aceste acuza-
þii nu sunt probate cu nimic, sunt min-
ciuni sfruntate”, a declarat Udrea.
Aceasta a mai precizat cã mai are timp
pânã la apel, “în care nu o sã mai mear-
gã cu strategia cã nu o sã deranjãm
instanþa”. Fostul ministru al Turismu-
lui a susþinut cã „banii care i se imputã
în acest dosar – 8.116.800 lei cu titlu de
despãgubiri civile cãtre Autoritatea
Naþionalã pentru Turism – sunt toate
sumele pomenite în dosarul Gala Bute,
respectiv contravaloarea promovãrii
României în meciul Gala Bute” ºi cã a
ajuns în situaþia absurdã în care trebu-
ie sã returneze bani mituitorului. Elena
Udrea a fost condamnatã la ºase ani
de închisoare cu executare pentru lua-
re de mitã ºi abuz în serviciu în dosarul
“Gala Bute”, decizia Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie nefiind definitivã.
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Toader a declarat cã a finalizat
evaluarea activitãþii Parchetului Ge-
neral ºi a DNA, dupã anchetarea
OUG13 ºi decizia CCR, susþinând cã
fiecare instituþie trebuie sã îºi respec-
te competenþele. El a arãtat cã rapor-
tul are 19 pagini, subliniind cã acesta
a fost realizat în deplinã concordan-
þã cu legea. Toader a anunþat cã eva-
luarea a fãcut-o singur, fãrã nicio pre-
siune. El a arãtat cã reperele în reali-
zarea evaluãrii au fost informãrile pe
care le-a solicitat celor douã institu-
þii, dar ºi întâlnirile pe care le-a avut

Serviciul Român de Informaþii a avut, ieri, ºedin-
þa de bilanþ, eveniment la care a participat preºe-
dintele României, Klaus Iohannis, ºi preºedintele
Comisiei de Control asupra activitãþii SRI, Adrian
Þuþuianu. Directorul SRI a declarat cã pe viitor
trebuie acordatã atenþie pericolului ce vine din-
spre „terorism, spionaj, trafic ilegal, atacuri ciber-
netice ori forme de agresiune hibridã ºi agresiuni
informaþionale”.

Dupã ziua bilanþului, Comisia SRI va începe con-
troalele la unitãþile centrale ale Serviciului. „Vom în-
cepe (controalele, n.r.) dupã bilanþul anual al SRI.
Din datele pe care le am eu, va fi probabil pe data de
29 martie. Dupã data de 29 martie, în prima sãptãmâ-
nã începem deplasãrile la unitãþile centrale”, a anun-
þat luni Adrian Þuþuianu. Comisia SRI a stabilit, în
14 martie, sã efectueze controale la unitãþi SRI cen-
trale ºi din teritoriu, unele controale fiind notificate
prealabil, altele fiind inopinate. El a arãtat cã existã
deja o tematicã de control elaboratã ºi cã în cadrul
acestor controale se vor verifica date, informaþii,
documente.

Preºedintele Klaus Iohannis a cerut
“echilibru ºi echidistanþã necondiþionatã”

Preºedintele Klaus Iohannis a participat, ieri, la
prezentarea bilanþului activitãþii Serviciului Român
de Informaþii în anul 2016. ªeful statului a subliniat
“rolul important pe care SRI l-a avut în menþinerea
stãrii de securitate naþionalã”. De asemenea, pre-
ºedintele a adãugat cã activitatea Serviciului “se
bucurã de respectul partenerilor, beneficiarilor ºi
societãþii”.

“Am apreciat rezultatele obþinute anul trecut de
SRI în misiunile sale principale ºi contribuþiile impor-
tante ale Serviciului în fundamentarea deciziei strate-
gice, combaterea agresiunilor cibernetice, lupta îm-
potriva criminalitãþii organizate ºi în prevenirea ame-
ninþãrilor de naturã teroristã. România ºi românii au
rãmas într-o zonã de siguranþã ca rezultat al eforturi-
lor constante ºi al eficienþei acþiunii preventive a SRI,
care a colaborat intens atât interinstituþional, cât ºi
cu partenerii din strãinãtate. Am evidenþiat, în mod
deosebit, preocuparea instituþiei pentru realizarea

Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, dupã evaluarea conducerilor DNA ºi a Parchetului General:
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Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, a declarat, ieri,
dupã evaluarea conducerilor Parchetului General ºi

DNA cã momentan nu este oportunã declanºarea meca-
nismului de revocare a procurorului general, Augustin

Lazãr ºi a procurorului ºef DNA, Laura Codruþa Kovesi,
dar cele douã instituþii vor fi monitorizate.

cu ºefii celor douã parchete.
 ”Am întocmit un raport de eva-

luare care are 19 pagini. Evaluarea a
survenit în contextul în care pe de o
parte Guvernul a adoptat OUG 13, pe
de altã parte DNA a procedat la an-
chetarea circumstanþelor, oportuni-
tãþii, legalitãþii, constituþionalitãþii
procedurii în care a fost adoptatã res-
pectiva OUG. Am solicitat informãri
de la cele douã autoritãþi de la DNA
ºi Parchet pe care le-am primit. Am
avut întâlniri punctuale cu ºefii celor
douã instituþii, am vãzut cã s-au fã-

cut speculaþii legat de momentul în
care au venit cei doi procurori ºefi.
Vã asigur cã cei doi au venit în mai
puþin de 10-15 minute din momentul
în care i-am invitat la discuþii. Supra-
punerea cu vizita ambasadorului SUA
a fost o purã coincidenþã”, a declarat
Tudorel Toader.

Acesta spune cã instituþiile tre-
buie sã îºi respecte competenþele.
“Fiecare autoritate sã rãmânã în mat-
ca sa. Fiecare autoritate trebuie sã
respecte competenþele. Statul de
drept are o arhitecturã bine contura-
tã. Autoritãþile au competenþe com-
plementare”, a mai spus Toader.

Ministrul Tudorel Toader a cata-
logat drept derapaje ancheta pornitã
de DNA în ceea ce priveºte OUG 13.
“Acþiuni cel puþin exagerate din par-
tea DNA, derapaje care au nãscut re-
acþii negative. Cert este cã societatea
româneascã a trãit aceastã emoþie co-
lectivã, a avut aceastã preocupare, pe
de o parte privind legiferarea, pe de
altã parte principiile statului de
drept.(...) Pentru cã nu este permis ca

în numele apãrãrii unei valori sã în-
calce o altã valoare protejatã”

L-a informat pe premierul Sorin
Grindeanu cu privire la evaluare

Anterior, Toader l-a informat pe
premierul Sorin Grindeanu cu privire
la evaluarea pe care le-a fãcut-o pro-
curorilor ºefi Laura Codruþa Kovesi
ºi Augustin Lazãr.  Întrevederea din-
tre Sorin Grindeanu ºi Tudorel Toa-
der, de la Palatul Victoria, a avut loc
mai devreme decât îºi propuseserã
cei doi, au declarat pentru MEDIA-
FAX surse guvernamentale. În tim-
pul întrevederii, la Palatul Victoria a
ajuns ºi preºedintele Senatului, Cã-
lin Popescu Tãriceanu, care, la înce-
putul lunii martie, îi ceruse demisia
procurorului ºef al DNA, Laura Co-
druþa Kovesi. “O sã mã întâlnesc azi
cu domnul ministru, înainte de con-
ferinþã ºi de evaluarea pe care o va
prezenta public domnul ministru”, a
declarat, anterior, premierul Sorin
Grindeanu.

Eduard Hellvig, directorul SRI, dupã bilanþ:

Trebuie sã fim atenþi la pericole ce vin din terorism. Este momentul
pentru un pachet modern de legislaþie de securitate

unui parteneriat cu cetãþenii, ei fiind cei care se bucu-
rã în mod direct de un climat de stabilitate ºi securita-
te”, a declarat preºedintele Klaus Iohannis.

Preºedintele a transmis totodatã ºi care sunt aº-
teptãrile sale din partea SRI. “Aºtept, în continuare,
cel puþin acelaºi nivel de contribuþie în furnizarea
de cunoaºtere necesarã fundamentãrii unor decizii
care þin de promovarea intereselor României. Am
cerut SRI echilibru ºi echidistanþã necondiþionate
în desfãºurarea activitãþilor acestuia, precum ºi apro-
fundarea parteneriatului cu societatea civilã, cu ce-
tãþeanul, la a cãrui securitate este chemat sã veghe-
ze. Creºterea gradului de cunoaºtere ºi anticipare a
tendinþelor de evoluþie a ameninþãrilor asimetrice
sau de tip hibrid actuale este absolut necesarã, as-
pect pe care l-am subliniat în cadrul ºedinþei de bi-
lanþ de astãzi”, a conchis Iohannis.

Hellvig spune cã este nevoie de o lege nouã
Directorul SRI a declarat, ieri, dupã ºedinþa de

bilanþ a instituþiei, cã pe viitor trebuie acordatã atenþie
pericolului ce vine dinspre ”terorism, spionaj, trafic
ilegal, atacuri cibernetice ori forme de agresiune hi-
bridã ºi agresiuni informaþionale”. Hellvig spune cã
este nevoie de o lege nouã.

“Avem foarte multe de fãcut pentru cã viitorul
cuprinde multe ameninþãri. Din pãcate, ºi în 2017, ºi
în anii ce urmeazã, serviciile de informaþii vor fi an-
grenate în confruntãri directe a cãror duritate încã
nu este resimþitã pe deplin. Lumea în care trãim se
confruntã cu probleme importante, iar analiza noas-
trã este cã gradul de insecuritate globalã nu a atins
încã punctul maxim. Trebuie sã fim atenþi împreunã,
în þarã ºi cu partenerii externi, la pericolele care vin
dinspre terorism, spionaj, trafic ilegal, atacuri ciber-
netice ori forme de agresiune hibridã ºi agresiuni
informaþionale”, a declarat Eduard Hellvig.

Directorul SRI a precizat cã este nevoie de un
nou pachet de legi privind securitatea naþionalã.
“Sã nu pierdem,vã rog,din vedere cã în 2017, SRI
este chemat sã protejeze ºi sã promoveze securita-
tea naþionalã a României pe baza unei legi principa-
le din 1991. Sunt de atunci 26 de ani în care realitãþi-
le s-au schimbat radical... amintiþi-vã doar ce însem-

na Internetul atunci faþã de prezent. Este, din per-
spectiva mea, momentul unei ample dezbateri pu-
blice pentru un pachet modern de legislaþie de se-
curitate naþionalã. Minim intruzivã, cu garanþii con-
stituþionale pentru cetãþeni, cu repere etice. Dar,
adaptatã la ceea ce trãim astãzi! Legea trebuie sã
protejeze drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, dar ºi
sã ofere cadrul pentru ca Statul sã asigure aceste
drepturi ºi libertãþi. Fãrã abuzuri, pe model occiden-
tal, transparent, corect”, a mai spus Hellvig.

Conducerea instituþiei a anunþat cã SRI va da
dovadã de transparenþã în relaþia cu Parlamentul ºi
cu societatea civilã. Hellvig a explicat cã ofiþerii vor
ieºi mai mult în societate pentru a educa cetãþenii în
privinþa mãsurilor de protejare a datelor. “Am intrat
într-o nouã etapã. (...) Este important pentru întrea-
ga societate ca toate activitãþile SRI sã se încadreze
strict în limitele Constituþiei ºi legilor care stabilesc
clar graniþele în interiorul cãrora instituþia noastrã
este chematã sã opereze”, a completat Hellvig.

6.000 de mãsuri de nepermitere
sau interzicere a intrãrii în România

În ceea ce priveºte activitatea în anul 2016, con-
ducerea SRI susþine cã strategia a fost de a þine
departe de graniþele þãrii ameninþãrile la adresa se-
curitãþii naþionale, fiind întreprinse mãsuri de des-
curajare a oricãror acþiuni ilicite în domenii ca: secu-
ritate ciberneticã, contraspionaj, extremism ºi crimã
organizatã. Astfel, anul trecut au fost instituite apro-
ximativ 6.000 de mãsuri de nepermitere sau interzi-
cere a intrãrii în România.

“Vã invit sã vã uitaþi serios în jurul României ºi
sã faceþi o comparaþie cu starea de securitate de la
noi. Veþi regãsi contraexemple relevante – conflicte
armate, miºcãri secesioniste, terorism, crimã organi-
zatã, migraþie ilegalã sau derapaje evidente de la
regulile jocului democratic. Absenþa acestora se
datoreazã ºi oamenilor în numele cãrora vorbesc. În
2016 au fost realizate sute de activitãþi de cooperare
internaþionalã ºi au fost gestionate în comun opera-
þiuni ºi proiecte parteneriale. Acest lucru aºeazã
Serviciul Român de Informaþii într-o poziþie impor-
tantã la nivel internaþional”, a spus Hellvig.
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Acasã la familia Coancã nu este
timp de odihnã în aceastã perioa-
dã. De mai bine de o lunã, princi-
pala preocupare a tuturor este sã
se îngrijeascã lubeniþele care sunt
acolo doar niºte plante extrem de
firave. Din cauza solariilor care se
întind peste toatã curtea, casa lor
aproape cã nu se mai vede. În cel
mai mare dintre acestea, îi ºi gã-
sim pe soþii Mihaela ºi Gabriel mi-
gãlind la tulpinile care ºi-au prins
bine pe puteri. Pentru a vã face o
idee, sera în care pãºim acum are
înãlþimea de douã ori cât cea a unui
om de staturã medie. Înãuntru este
foarte cald ºi, dacã nu eºti obiº-
nuit, ai senzaþia cã te poþi sufoca.
Familia Coancã însã îºi petrece
multe ore din zi în acest mediu,
fiindcã totul este gândit în aºa fel
încât plantele sã aibã parte de cele
mai bune condiþii. „Cum asiguraþi
cãldura?”, întrebãm noi uitându-ne,
ce-i drept, cãtre o sobã metalicã
aflatã într-un colþ al solarului. „Sã
ºtiþi cã nu este chiar atât de uºor,
pentru cã este necesarã o tempe-
raturã optimã, în funcþie de sta-
diul în care se aflã planta. Aici,

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

La Dãbuleni, în patria pepenilor, anul aces-
ta, se va organiza prima ediþie a „Festivalului
Lubeniþelor”. Primarul localitãþii, Aurel Bãje-
naru, a stabilit deja ca sãrbãtoarea sã aibã loc
între 23 ºi 25 iunie, exact în perioada în care
încep sã fie recoltate ºi primele bostane, ideea

fiind ca lubeniþele produse pe nisipurile de la
Dãbuleni sã se afle în centrul atenþiei. În acest
moment însã, agricultorii de aici, care au deve-
nit între timp specialiºti în aceastã culturã, tru-
desc din greu în solarii, acolo unde se pregã-
tesc mii ºi mii de fire de pepeni verzi ºi galbeni.

unde ne aflãm, sunt plante altoite
deja, care au nevoie de o tempera-
turã de 30 de grade Celsius. Le þi-
nem însã tot timpul sub suprave-
ghere”, ne spune doamna Mihaela
Coancã, în timp ce ne aratã un
covor de fire verzi, care îºi înfig
rãdãcinile în alveole din plastic,
pline cu pãmânt.

Laboratorul în care se dã viaþã
plantelor

La prima vedere, interiorul ara-
tã ca un laborator în care se dã
viaþã plantelor. Cultivatorii, oameni
tineri, se ocupã cu multã dãruire
de aceste rãsaduri. Interesant este
cã, în timp ce alþii cumpãrã rãsa-
durile gata altoite de la greci sau
turci, familia Coancã a învãþat sã
le producã singurã. „În urmã cu
nouã ani, niºte greci au ajuns la
Dãbuleni ºi ne-au prezentat câteva
filmuleþe despre cum se altoieºte
lubeniþa pe tiugã. Dupã ce ne-am
mai interesat în stânga ºi-n dreap-
ta, am ajuns la concluzia cã nu este
un lucru greu ºi am încercat ºi noi.
În primul an, am altoit doar câteva
fire ºi totul a decurs bine. Aºa am

prins curaj ºi, în anii urmãtori, am
crescut treptat producþia. Am
ajuns sã avem acum 110.000 de
fire, toate altoite pe tiugã”, ne spu-
ne Gabriel Coancã, prezentându-
ne cum aratã o plantã altoitã de
mâna lui. Curiozitatea ne împinge
sã îl întrebãm mai multe detalii
despre acest procedeu. Fãrã ezi-
tare, acesta ne face o demonstra-
þie pe loc: cu o lamã subþire cres-
teazã firul de tiugã, care nu e mai
înalt de-o palmã, apoi lipeºte vâr-
ful unei plãntuþe de lubeniþã. Pre-
cizia trãdeazã o experienþã de ani
de zile. Dupã ce prinde tulpinile
îmbinate cu o clemã din plastic, o

aºeazã în podul palmei: „Aºa se
face altoirea pe tiugã. Bineînþe-
les, îþi trebuie sã le ai pe toate: ºi
fire de tiugã, ºi fire de lubeniþã ºi
cleme...”.

De 27 de ani, se ocupã
de cultivarea lubeniþei

Îl însoþim pe cultivator în sola-
rul alãturat. Sub niºte arcade aco-
perite cu folie opacã, aici se aflã alte
plante de lubeniþã: micuþa serã este
pregãtitã pentru firele portaltoi.
Aflãm cã aici condiþiile de plantare
sunt diferite, oamenii îngrijindu-se
sã se asigure o umiditate de 100%
ºi sã nu pãtrundã lumina. „De 27
de ani, ne ocupãm de lubeniþe, iar
de douã ani am început sã produ-
cem ºi rãsaduri pe care le vindem
la un preþ mult mai avantajos faþã
de cele care vin din Grecia. Un alt
avantaj este cã plantele noastre sunt
deja aclimatizate, fiind crescute în
solul de aici ºi condiþiile de aer pe
care le avem. Acest lucru face sã
nu existe riscul ca oamenilor sã li
se usuce plantele în câmp, cum
s-a mai întâmplat”, prezintã, ca un
bun cunoscãtor, avantajele care
decurg din oferta pe care o fac
cultivatorilor de lubeniþã din zonã.
Sãnãtoase, de un verde crud, plan-
tele bine crescute aºteptau acum
sã fie cultivate în câmp, ceea ce
se va ºi întâmpla peste numai câ-
teva zile dacã vremea va continua
sã fie la fel de caldã.

2.500 de fire pentru un hectar
de bostan

Ca sã ajungã în acest stadiu de
creºtere a plantelor, familia Coan-
cã a intrat în solarii din luna fe-
bruarie. Mai exact, din data de 10
februarie când au început sã punã
la încolþit atât seminþele de tiugã,
pentru portaltoi, cât ºi cele de lu-

beniþã, de diferite soiuri – Soren-
to, Patã Neagrã ºi Romanþa. Dupã
ani de cultivat, au cãpãtat o preci-
zie de calendar, pe care o urmeazã
cu sfinþenie. Dacã le îngrijesc aºa
cum trebuie, cu apã ºi cãldurã su-
ficientã, pe data de 5 martie plan-
tele sunt pregãtite pentru altoire.
„Cât a fost frig noaptea, a trebuit
sã verificãm, din douã în douã ore,
care este temperatura din solarii ºi,
la nevoie, sã facem focul. Un ca-
mion de lemne ºi încã unul de cãr-
bune am consumat ca sã asigurãm
condiþiile optime”, ne dezvãluie din
munca nevãzutã pe care un culti-
vator obiºnuit trebuie sã o facã
pentru a-ºi vedea plantele crescu-
te. Este nevoie de 2.500 de fire de

pepeni ca sã fie cultivat un hectar
de bostan. În ceea ce priveºte cos-
turile de înfiinþare a unei culturi,
tot pentru un hectar, este nevoie
de aproximativ 10.000 de lei, bani
în care intrã, în principal, asigura-
rea apei prin sistemul de picurare
la rãdãcinã.

Se cautã... „Lubeniþa de Aur”
Anul trecut, pe nisipurile de la

Dãbuleni, vestite în toatã þara, s-
au plantat pepeni galbeni ºi verzi
pe o suprafaþã de 1.000 de hec-
tare, iar producþia a fost, în me-
die, de 40 de tone la hectar. Este,
de departe, cea mai mare produc-
þie din þarã, acesta fiind ºi moti-
vul pentru care primarul Aurel
Bãjenaru a hotãrât sã organizeze
„Festivalul Lubeniþelor”, pentru a
sãrbãtori recolta, dar ºi eforturi-
le foarte mari depuse de localnici.
„Este prima ediþie a acestui fes-
tival, care, consider eu, trebuie
sã existe aici, unde se produc cei
mai mulþi ºi mai buni pepeni verzi
din þarã. Apoi, toþi locuitorii me-
ritã sã aibã o astfel de sãrbãtoare
fiindcã ei muncesc mult pentru a
creºte bostanele ºi a duce lube-
niþe în toate pieþele. Vor fi con-
cursuri inedite care vor avea în
centru chiar lubeniþele: concurs
de mâncat pepeni, un concurs de
reþete culinare pe bazã de pepeni,
sculpturã în pepeni, iar cea mai
mare lubeniþã va fi expusã pe toa-
tã perioada evenimentului ºi va
primi trofeul „Lubeniþa de Aur”.
Vor fi ºi întreceri sportive, con-
certe de muzicã popularã ºi mu-
zicã uºoarã ºi sperãm ca toatã
lumea sã se simtã excelent”, a
mãrturisit primarul localitãþii Dã-
buleni, Aurel Bãjenaru.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Potrivit scenariului pus la cale
de specialiºtii Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al
judeþului Dolj, în momentul izbuc-
nirii incendiului, în incinta Frigori-
ferului se aflau peste 120 de per-

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Judeþu-
lui (IPJ) Dolj, în cursul zilei de
marþi, 28 martie a.c., au fost puse
în executare o serie de mandate de
percheziþie într-un dosar penal în-
registrat la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova, astfel cã oa-
menii legii au descins la o locaþie
din municipiul Craiova ºi alte trei
din municipiul Slatina, judeþul Olt,
una din acestea fiind punctul de
lucru al unei societãþi comerciale. 

În cadrul acestor
activitãþi, la locuinþa lui
Stelian Cîrstea, de 63
de ani, au fost identi-
ficate 426 de pachete
þigãri de diferite mãrci,
care nu aveau aplicat
timbru de marcaj fis-
cal românesc sau cu
timbru de marcaj din
Ucraina, iar la locuin-
þa lui Ionuþ Doru B.,
de 32 de ani, din Cra-
iova, au fost gãsite mai
multe pachete de þi-
gãri, tot fãrã timbre de
marcaj fiscal româ-

În contextul aniversãrii, la data
de 3 aprilie a.c., a 167 de ani de la
înfiinþarea Jandarmeriei Române,
Gruparea de Jandarmi Mobilã Cra-
iova a organizat, ieri, o nouã serie
de activitãþi, cuprinsã în programul
manifestãrilor puse la punct pen-
tru a marca acest eveniment. Vre-
mea bunã a strâns zeci de craio-
veni, majoritatea tineri ºi elevi,
având în vedere cã în multe unitãþi
de învãþãmânt din municipiu este
„Sãptãmâna altfel”, pe esplanada
Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu”, unde s-au desfãºurat exerciþii
demonstrative. Jandarmii s-au lup-
tat între ei, au eliberat ostatici fo-
losind focuri de armã, au folosit
câinii din dotare ºi au coborât în
rapel de pe clãdirea teatrului, în
exclamaþiile de uimire ºi aplauzele
celor mici. Au fost amplasate ºi

Un incendiu de proporþii a izbucnit, ieri,
în jurul orei 12.30, la Frigorifer, în Craio-
va. Zeci de pompieri au ajuns la faþa locu-
lui, situaþia fiind periculoasã întrucât exis-
ta ºi pericolul unei explozii puternice. Mai
multe persoane au fost rãnite, având ne-

voie de îngrijiri. Din fericire, totul a fost
doar un exerciþiu coordonat de Inspecto-
ratul pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj,
pentru a verifica capacitatea de reacþie a
tuturor forþelor implicate în gestionarea
unei asemenea situaþii de urgenþã.
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soane. La acoperiºul depozitului se
efectuau lucrãri de reparaþii la hi-
droizolaþia clãdirii. La subsolul uzi-
nei de frig, din cauza coroziunii
unei conducte metalice, au apãrut
fisuri prin care o cantitate mare de

amoniac a început sã fie eliberatã.
Frigotehnistul de serviciu a în-

cercat sã remedieze problema, dar
nu a reuºit ºi a anunþat conduce-
rea societãþii. La nivelul operato-
rului economic a fost activatã celu-
la de urgenþã care a hotãrât anunþa-
rea evenimentului prin Sistemul Na-
þional Unic pentru Apeluri de Urgen-
þã 112 ºi punerea în aplicare a pro-
cedurilor proprii de limitare a canti-
tãþii de amoniac ce este eliberatã.
În acest sens, personalul de la locul
de muncã a început manevrele de
realizare a vacuum-ului instalaþiei,
pentru a recupera cantitatea de sub-
stanþã, fiind opritã ºi instalaþia de
frig. Din cauza unor defecþiuni me-
canice la instalaþia de vacuum, re-
cuperarea nu s-a putut realiza ºi
astfel a continuat sã se acumuleze
amoniac la subsol. Conducerea ob-
iectivului a organizat acþiunile de
intervenþie, în vederea limitãrii ºi

înlãturãrii efectelor situaþiei create,
concomitent cu desfãºurarea acþi-
unilor de evacuare a persoanelor din
incintã, pânã la sosirea forþelor spe-
cializate din cadrul ISU Dolj. Doi
pereþi laterali ºi plafonul dintre sub-
sol ºi parter s-au prãbuºit dupã ce
la subsol s-a produs un alt incendiu
violent, mai multe persoane fiind
rãnite – au suferit arsuri, au fost
prinse sub dãrâmãturi sau au fost
strivite în îmbulzeala creatã la eva-
cuarea incintei. Inspectorul ºef al
ISU Dolj, fiind informat de situaþia
creatã, solicitã preºedintelui Comi-
tetului Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã, prefectul de Dolj, activa-
rea Planului Roºu.

 Zeci de pompieri cu autospeciale

pentru stingerea incendiilor, dar ºi
echipaje de prim-ajutor au ajuns la
faþa locului, flãcãrile fiind stinse ºi
rãniþii recuperaþi ºi trataþi. Totul s-a
încheiat cu bine, iar comandantul
ISU Dolj, col. Constantin Florea, a
precizat cã scopul exerciþiului a fost
verificarea asigurãrii unui rãspuns
coordonat al tuturor componente-
lor Sistemului Judeþean de Mana-
gement al Situaþiilor de Urgenþã,
evaluarea informaþiilor ºi analiza
situaþiei iniþiale ºi stabilirea vari-
antelor optime de intervenþie pen-
tru conducerea acþiunilor de limi-
tare ºi înlãturare a efectelor unui
incendiu pe amplasamentul unui
operator economic ce deþine sub-
stanþe periculoase.

Reþinut pentruReþinut pentruReþinut pentruReþinut pentruReþinut pentru
contrabandã cu þigãricontrabandã cu þigãricontrabandã cu þigãricontrabandã cu þigãricontrabandã cu þigãri

Poliþiºtii Serviciului de Investigare a Criminalitãþii Econo-
mice din cadrul IPJ Dolj au introdus în arestul Inspectoratu-

lui, pe bazã de ordonanþã de reþinere, marþi, 28 martie a.c., un
bãrbat de 63 de ani, din municipiul Slatina, judeþul Olt, cerce-

tat pentru sãvârºirea infracþiunii de contrabandã cu þigãri.
Bãrbatul a fost ridicat în urma unor percheziþii fãcute de

poliþiºtii craioveni într-un dosar în care se fac cercetãri sub
coordonarea Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova.

nesc. Þigãrile au fost confiscate
ºi au fost predate Direcþiei Regio-
nale pentru Accize ºi Operaþiuni
Vamale Craiova pentru calcularea
prejudiciului cauzat bugetului con-
solidat al statului. Dupã ce a pe-
trecut noaptea de marþi spre mier-
curi în arestul IPJ Dolj, ieri, Ste-
lian Cîrstea a fost pus în libertate,
sub control judiciar, dupã cum au
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
Oamenii legii continuã cercetãrile
în acest dosar.

ateliere de prezentare a tehnicii de
intervenþie, iar cei interesaþi au pu-
tut afla oferta educaþionalã.

ªi tot ieri, în Poligonul de la Bal-
ta Verde, jandarmii GJMb Craiova
au organizat ºi Cupa presei la TIR
– 2017. La finalul competiþiei, la
fete, locul al III-a a fost ocupat de
Irina Raluca Buzatu (Jurnalul Olte-

niei); locul al II-lea – Ionelia Nuca
(Lupa), locul I - Carmen Zuican
(Cuvântul Libertãþii). Dintre bãieþi,
pe locul al III-lea s-a clasat Lucian
Sandu (Jurnalul Olteniei), locul al
II-lea – Ionuþ ªerban (România TV),
iar locul I – Mihai Ion (TVR), în
timp ce titlul de Miss Pistol 2017 a
mers la Catrinel Stoian.
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Dacã lecturãm
legea...

Fostul prefect de Dolj, în ca-
litatea sa de ºef al ISU, s-a im-
plicat, în anii, din urmã, având
aprobãrile de rigoare, în evacua-
rea excesului de umiditate. ANIF
Dolj avea nevoie de bani, cum

Deºi inofensiv, multe luni ale anului, pârâul Ba-
lasan, care pleacã de lângã Pleniþa strãbate mol-
com Unirea, apoi Dobridorul, pentru a alimenta balta
Cilieni – arie protejatã –, de unde, traversând Bãi-
leºtiul, se deverseazã în balta Strâmba la Sud-Vest
de Catane ºi de aici în Dunãre. Cursul Balasanului,
cu debit fluctuant, pare unul regularizat, dar nu
este ºi dacã menþine sau contribuie la pânza de apã
freaticã, ridicatã, în vecinãtatea sa, îºi face de cap,
îndeosebi, primãvara, când inundã întinse perime-
tre agricole, generând, se subînþelege, consistente
pagube materiale deþinãtorilor de terenuri. Proble-
ma nu este nouã, dar nici uºor surmontabilã, solu-
þiile tehnice, identificate în ultimii ani, dovedindu-
se mai degrabã niºte paleative. La ora de faþã, de
pildã, EtinoCereal Catane, o societate agricolã ce
administreazã peste 3.000 ha, are sub apã 400 ha.
Pentru care plãteºte redevenþa convenitã cu aren-
datorii. Ochiuri mari de luciu de apã sunt un para-
dis al raþelor sãlbatice, cocostârcilor ºi lebedelor. Evi-
dent, ºi al pescarilor. Peisajul dominant este unul
specific Deltei Dunãrii ºi nu Câmpiei Bãileºtiului.
Fiindcã tot suntem în vecinãtatea marelui fluviu.
ªi Marie Laure Campiot, o franþuzoaicã, din Limo-
ge, tehnologul ºef de la EtinoCereal Catane, mare
lucru nu înþelege din aceastã împãrãþie a apelor.
Pãmântul este din cale-afarã de fertil. ªi e pãcat sã
nu producã. Cum s-a ajuns aici? Întrebarea are ros-

tul sãu. SPP Ianoº (Staþie de punere sub presiune)
aparþine ANIF Dolj; aceasta, cu cele patru pompe
de mare capacitate (5.000 mc/h fiecare), ar fi în
mãsurã sã deverseze în Dunãre bãltirile de care
vorbeam. Contracost. Anul trecut, acum doi ani,
decontarea cheltuielilor aferente, în primul rând
cele legate de preþul curentului electric, pentru con-
sumul cãruia nu existã contuar, s-a fãcut pauºal
de Agroexport, EtinoCereal Catane ºi ISU Dolj.
Nu s-a rezolvat, decât temporar, o problemã teh-
nicã mult mai complicatã: colmatarea canalelor
de desecare, practic scoaterea acestora din folo-
sinþã. Administraþia Naþionalã a Îmbunãtãþirilor
Funciare (ANIF Dolj), mereu cu o altã conducere,
în pierdere resimþitã de competenþe profesionale,
odinioarã în exces, a scãpat „din mânã” infrastruc-
tura de îmbunãtãþiri funciare aparþinând dome-
niului privat al statului. Se pot invoca multe pre-
vederi ale legii îmbunãtãþirilor funciare (138/2004,
republicatã în 2009), dar problema rãmâne în „coa-
dã de peºte”, adicã inventariatã ºi nesoluþionatã.
La Catane, Mladin Constantin („Costinel” cum îl
ºtiu localnicii) care îºi câºtigã pâinea la EtinoCe-
real Catane, alãturi de alþi 138 de consãteni, ne
spune cã un afluent al Balasanului, cunoscut în
zonã sub numele de pârâul Cãcata, se înfurie ºi
acesta, nu rareori, dar sã lãsãm jargonul local, deºi
Mladin Constantin ºtie ce vorbeºte.

are ºi acum. ªi i-a primit. Ope-
raþiunea a avut efectul unui ma-
saj la un picior de lemn. Fiind-
cã, în aceastã primãvarã, ar tre-
bui fãcut acelaºi lucru. Legea
îmbunãtãþirilor funciare, pe care
o menþionam, stipuleazã cã „ne-
executarea lucrãrilor de în-
treþinere ºi reparaþii ale ame-

najãrilor funciare” constituie
contravenþie. Vax. Cei de la Eti-
noCereal Catane spun aºa: „Noi
am suportat cheltuiala inte-
gralã a unor drumuri de ac-
ces, aºa-zise drumuri de ho-
tar. Am adus piatrã de la Ca-
lafat ºi chiar de la Craiova.
Am plãtit 70.000 euro pentru
un drum, care pleacã din co-
munã pânã la podul de peste
Balasan. Toatã ziua ni se cere
sã bãgãm mâna în buzunare.
Suntem ºi principalul contri-
buabil la bugetul local”.  Re-
gularizarea râului nãrãvaº, Bala-
san, ar presupune implicarea
tuturor primãriilor din localitãþi-
le traversate, în aval. Dar se ri-
dicã din umeri. De ce sã se lege
la cap unii care nu sunt afectaþi.
Pe bunã dreptate. Crescãtorilor
de animale din Catane ochiurile
de apã le muºcã din islazul co-
munal, dar conteazã prea puþin.
Când nu mai ajunge iarba, tur-
mele de oi ºi capre – sunt peste
30 de stâne – intrã abuziv în cul-

turile agricole. Anul trecut, paza
culturilor, printr-o firmã de pro-
fil, i-a costat pe cei de la Etino-
Cereal 80.000 euro. Dar ºi câ-
teva încãierãri în toatã regula.
Legea ºi statul de drept, cum îi
spunem noi, încep mai încolo,
pe la Bãileºti.

Seceta începe unde
se terminã luciul
de apã

E greu de înþeles, din jurnalele
de ºtiri sau din relatãri prozaice,
stãrile prin care trec fermierii
doljeni. Nu de regulã, ci în pri-
mãvara aceasta, de pildã. Cine
crede, ºi sunt destui aceia îndrã-
gostiþi de peisajul bucolic, cã o
duc bine de pildã cei de la Etino-
Cereal Catane, se amãgeºte. Câ-
teva lucruri sunt de invidiat, ca
de pildã o bazã materialã moder-
nã. Am vãzut o sofisticatã com-
binã New Holland CR10, care a
costat, ni s-a spus, 500.000 de
euro, capabilã de randamente
excepþionale (800 tone în 8 ore
de lucru), dar ºi alte tipuri de uti-
laje de mare randament, etalate
de ultimele târguri în domeniu.
Cu o structurã de culturi obiº-
nuitã – 700 ha grâu, 840 ha rapi-
þã, 900 ha floarea-soarelui, 200
ha orz, 200 ha porumb –, culturi
agricole deja înfiinþate sau în
curs, se sperã la un an agricol

avantajos. Semnele sunt, deo-
camdatã, dezamãgitoare. Fiindcã
seceta îºi aratã deja colþii. Dar
asta este o altã discuþie. Ar mai
fi de spus doar un lucru: un fond
de investiþii american a cumpã-
rat terenuri ºi la Catane. Pe care
le-a arendat. Pe cele din zona
inundabilã, la pachet cu cele din
zona feritã de inundaþii. Avansul...
înainte. Cei din Catane nu sunt sin-
gurii care se plâng de revãrsãri ale
Balasanului. ªi mai ales de starea
canalelor de desecare ºi drenaj,
care aveau menirea înlãturãrii ex-
cesului de umiditate. Cei care ºi-
au bãtut joc de ele sunt oamenii
din zonã. Lucrãrile de îmbunãtã-
þiri funciare, ca lucrãri hidroteh-
nice complexe, necesitã o preo-
cupare susþinutã, prin specialiºti
competenþi. Ceea ce nu mai avem.
De fapt, lipseºte ºi înþelegerea de
circumstanþã. Sã ne oprim aici,
fiindcã nu suntem moralizatorii
neamului. La câteva interogaþii
trebuie totuºi dat rãspuns. Cine
dã socotealã pentru infrastructu-
ra de îmbunãtãþiri funciare apar-
þinând domeniului privat al sta-
tului, situatã pe terenuri cu des-
tinaþii agricole, deþinute de socie-
tãþi comerciale cu capital privat?
Ce se poate face, totuºi, la Cata-
ne, dar ºi la Rast, dar ºi la Negoi,
unde inundaþiile datorate excesu-
lui de umiditate produc pagube
imense.

Mircea Canþãr
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GEORGE POPESCU

Aºa cum aproape orice revoluþie îºi are
antirevoluþia ei, la fel progresul, ori ceea ce
îndeobºte desemneazã acest cuvânt în mul-
tiplicitatea ºi, nu o datã, ambiguitatea sa se-
manticã, îºi subsumeazã ºi partea sa de re-
gres. Experienþe, nu puþine, nu lipsesc din
istoria umanitãþii. Ori a omului. E de ajuns
sã ne întoarcem la promisiunea iluminismu-
lui (ºi la revoluþiile pe care le-a generat, în
Anglia ori în Franþa), la marile descoperiri
ºtiinþifice ºi tehnologice, fiecare cu antido-
tul sãu pernicios (se uitã prea uºor dezola-
rea lui Einstein pentru – eventuale ºi, pânã la
urmã, împlinite – consecinþe ale epocalei sale
teorii!), continuând cu ambiþiile iluzioniste
ale industrializãrilor forþate din Estul comu-
nizat ori, azi, cu transformarea paradigmati-
cã a asaltului cosmosului ºi, concomitent,
cu cea oferitã, cu un neaºteptat sindrom al
unei lumi cu totul noi, cea a internetului în
întreaga sa gamã de uzanþe, utile, dar mai
ales distractive.

Greu, aproape imposibil, de normat echi-
librul între cele douã dimensiuni: a facilitã-
rii cunoaºterii ºi a compromiterii ei, prin
prevalenþa amatorismului jubilator ºi, mai
mult, prin extinderea ºi potenþarea spaþiu-
lui, cu tehnicile sale cu tot, ale manipulãrii,
duse, deseori, dincolo ºi împotriva bunului
simþ comun.

Internetul: o nouã lumeInternetul: o nouã lumeInternetul: o nouã lumeInternetul: o nouã lumeInternetul: o nouã lume
a urii ºi a prostiei?a urii ºi a prostiei?a urii ºi a prostiei?a urii ºi a prostiei?a urii ºi a prostiei?

Inutil sã mai reamintesc în acest context,
la un an de la plecarea sa din aceastã lume, a
avertismentului de o duritate axiomaticã pro-
ferat de regretatul Umberto Eco care, într-
una dintre ultimele sale intervenþii, vorbea
de internet ca de un instrument al imbecili-
lor. Cãrei alegaþii i s-ar putea cu uºurinþã
adãuga alte câteva metehne, între care, alã-
turi de analfabetism cultural ºi de repetenþie
moralã, troneazã, n-am nicio îndoialã, ura.
Nu totdeauna, dar nici prea rar, logoditã cu
minciuna sfruntatã, când nu e vorba chiar
de morbul prostiei afiºate cu o nonºalanþã
agresivã.

Un scriitor, californian ºi cu origine turcã
(detaliu biografic în sine incitant ºi nelipsit
de semnificaþii mai profunde), Jarett Kobek,
a publicat nu demult, fireºte cã în englezã ºi
în SUA, un roman cãptuºit cu destul gust
satiric, dar cu un surplus referenþial nemilos
la epoca internetului în care trãim. Intitulat I
Hat The Internet, asumându-ºi, în numele
protagonistului Mohammed Atta care îºi
construieºte o autobiografie imaginarã de pe
poziþia unuia dintre teroriºtii de la 11 sep-
tembrie, cu obsesii în ordinea curentã a lu-
mii de azi – rasism, misoginie, Walt Disney-
an. Povestea romanului e a unei femei în ju-
rul a 45 de ani care sfârºeºte sub atacul
„bombardier” al unei turme de hackeri pen-

tru gestul de a fi publicat, prin anii 90, niºte
benzi desenate. Atacul viza vina de a nu-ºi fi
dat seama cã era urmãritã în timp ce scria
ceea ce gândea. Nimic scandalos pentru un
public adult ºi copt cultural, nu însã pentru
marea masã a reþelelor de socializare extinse
între timp la nivelul unei profesiuni entuziaste
în inutilitatea sa, ea replicând, mai ales doam-
nelor, care ºi-au fãcut o obiºnuinþã de a uti-
liza internetul ºi care refuzã sã admitã cã s-
au aliat cu rãul”.

În alþi termeni, cine violeazã binefãcãtorul
cod al reþelei e supus ameninþãrilor ºi insulte-
lor de orice tip, aºa cum i se întâmplã unei
tinere, cu cariera ºi perspectiva unei vieþi nor-
male distruse din cauza unei fotografii cu fos-
tul ei logodnic. Se mai aminteºte pãþania unei
familii ce ºi-a pierdut fiica într-un accident
stradal ºi al cãrei trup decapitat devine viral
sãptãmâni ºi luni la rând, cu glume ºi insulte
pe care nimeni nu le mai poate opri. Nu lip-
seºte nici mãcar replica „woo hoo” care ar fi
sinonimã cu „sã trãiascã” ori, încã dacã îmi e
îngãduit, ca în situaþia în care ne aflãm de-
seori mulþi dintre noi sã Like-iem (cu un verb
ridiculizat în medii lingvistice occidentale) la
un post. în care ni se anunþã decesul unui
cunoscut ori al unei persoane dragi.

Kobek avertizeazã asupra lipsei de defe-
renþe pe care intelectualii au demonstrat-o

faþã de o realitate tehnologicã cãreia puþini îi
înþeleg laturile tehnice ºi din boacãna unei
„ideologii impalpabile ºi semiformatã de nar-
cisism travestit ca ocupaþie autonomã”, fi-
indcã, în realitate, tehnologia nu e niciodatã
neutrã politic. iar ultimele derapaje ale reþe-
lelor au început sã mineze tocmai coeficien-
tul imens de utopie pe care îl anunþa interne-
tul la începuturile sale.

Pierdem din vedere tot mai insistent ºi,
din pãcate, vertiginos faptul cã „zeii din
Olimpul” de la Silicon Valley au contribuit
la construirea unei lumi artificiale, nemiloase
ºi regresive, faþã de care ar fi necesar sã ne
revoltãm. ªi cum se poate ignora adevãrul
cã, dincolo de orice alt avantaj, tehnologic
ºi larg cultural, miza cea mare – ºi de obi-
cei ocultatã – rãmâne cea unor câºtiguri im-
presionante.

Din pãcate, sunt, în viziunea acestui scri-
itor revoltat, anti-global ºi reticent faþã de
internet ca instrument formativ educaþional-
umanist, avertismente de luat în seamã, în
situaþia în care deja tinerele generaþii, în loc
de a mai compune muzicã, a scrie cãrþi ori a
cerceta natura în tainele încã ascunse ale
acesteia, au generat o lume, care s-a crista-
lizat într-un format ce nu onoreazã  experi-
enþa umanã milenarã ºi care, mai devreme
ori mai târziu, se cere recuceritã.

  Liceul  Tehnologic  Auto a  ie-
ºit  din  marasmul  anilor trecuþi,
vorbim undeva la 2000-2012, ºi,
dupã ce a fost inclus în Programul
„Adoptã un liceu!”,  în 2013, a in-
trat pe o parte ascendentã. Dotãrile
au început  sã  vinã, aproape  pe
bandã rulantã, cifra de ºcolarizare
a crescut, iar viitorul se  aratã  foarte
încrezãtor. Pornind de la  ultimul
aspect prezentat, ieri, la  LTA Cra-
iova, s-a dat în utilizare un atelier-
ºcoalã, destinat viitorilor profesio-
niºti. «Redeschidem  acest atelier,
dupã mai mult timp, ºi nu o puteam
face fãrã partenerii de la  „Ford”.
Este unul dintre laboratoarele, dacã
se poate spune aºa, vorbind de titu-
laturã, destinatã pregãtirii elevilor

Viitorii specialiºti pot veni de la Liceul Tehnologic Auto
Liceul Tehnologic Auto este, aºa cum

aminteam ºi  zilele trecute, una dintre unitã-
þile de învãþãmânt preuniversitar, cu posibili-
tãþi  mari de dezvoltare a învãþãmântului li-
ceal ºi, cu precãdere, a celui profesional ºi

tehnic. Mai  mult, unul dintre partenerii  eco-
nomici în  învãþãmânt,  „Ford România” a fost,
pe 29 martie, prezent, prin reprezentanþii sãi,
la inaugurarea unuia dintre cele mai perfor-
mante ateliere-ºcoalã, din aceastã zonã.

noºtri ºi,  nu  cred  cã greºesc, vi-
itorilor specialiºti», a precizat prof.
Georgicã Bercea-Florea, director
al LTA (ca  acronime, foarte
aproape  de LITA – Liceul
Industrial  „Tudor Arghezi”,
pe structura cãruia funcþio-
neazã – n.r.).
Un atelier pentru pregãtire

În cadrul prezentãrii a
fost  arãtat autoturismul pus
la dispoziþie de „Ford”, unul
performant, cu toate utili-
tãþile aferente, pe care ele-
vii deprind abilitãþile tehno-
logice, cei care au vorbit
despre el fiind  prof. Mate-
escu Claudia ºi George

Stãnãºel,  profesor de discipline
tehnice, respectiv director  adjunct
al LTA.  Dar,  la  inaugurare  a fost
prezentã  ºi o  echipã a „Ford”,
compusã din Dan Ghiriºan, Val-
ter  Toma ºi Angela  Viclei Sã-
ceanu.   Primul dintre  ei a ºi men-
þionat: „Este  o  bucurie  pentru
noi  sã  avem o  colaborare atât  de
bunã  cu  Liceul Tehnologic  Auto.
Avem,  deja,  foºti  absolvenþi  se-
lectaþi de  aici,  angajaþi, ºi  vom
cãuta sã selecþionãm tot  din aceas-
tã zonã. Noi  nu putem decât sã
încurajãm eforturile  dumneavoas-
trã  ºi  în noi  veþi gãsi tot  sprijinul
necesar. Vã pot  spune cã  noi ne
vom dezvolta  ºi  va fi  nevoie de
forþã de  muncã foarte  calificatã,
de  aceea ne-am  îndreptat atenþia
cãtre  acest liceu”.

Foarte  important,  la  inaugu-
rarea  de ieri a  fost  prezent ºi
reprezentantul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj. „Vom acor-
da tot sprijinul nostru  dezvoltãrii
învãþãmântului  profesional  ºi  teh-
nic. Este un succes pentru  copii
ºi  cadrele didactice. Aici,  cu aces-
te dotãri  performante, tinerii se pot
pregãti  foarte  bine.  Nu ascund
cã acesta este  viitorul – pregãtirea
specialiºtilor în industrie.  Parte-
nerii  economici  ºi  profesorii  au

pus la  punct un  model, la
LTA,  care trebuie  urmat”,
a menþionat  prof.  Simona
Ciulu,  inspector  pentru
învãþãmântul profesional  ºi
tehnic  în cadrul  ISJ  Dolj.
Viitorul ºi prezentul,
laolaltã

La LTA mai sunt  ºi alte
succese, demne de remar-
cat.  Astfel,  dupã  ce  s-a
reuºit transferul unui micro-
buz  de opt  locuri,  destinat
transportului elevilor, de  la

Academia de Studii Economice, s-
a trecut la  recondiþionarea aces-
tuia,  cursanþii  fiind cei care  au
lucrat nemijlocit  la reabilitare, mai
ales  pe  partea  de  tinichigerie.
ªi, nu  în  ultimul rând,  merge
înainte schimbul de experienþã  cu
alte  þãri. Astfel, la  sfârºitul  aces-
tei sãptãmâni, o grupã  de  14  elevi,
de la specializãrile  „mecanic auto”
ºi „tehnician  electrician,  electro-
nist  auto” va pleca  în   Cipru, în
cadrul  „Erasmus +”,  Proiectul
„Practicã  pentru viitorul  nostru”
.  La sfârºitul  perioadei,  elevii  vor
obþine certificatul  „Mobility   Eu-
ropass”,  care îi  ajutã la termina-
rea studiilor sã  se integreze  pe
piaþa  muncii  europene ºi, totoda-
tã, sã îºi dezvolte abilitãþile de  lu-
cru în  echipã,  comunicarea într-
o  limbã  de  circulaþie  internaþio-
nalã (englezã),  ei fiind însoþiþi  de
cadre didactice de specialitate din
cadrul unitãþii de  învãþãmânt, dupã
cum  a arãtat prof. Cristina  An-
ton,  managerul de  proiect.

CRISTI PÃTRU
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Despre bugetul judeþului Dolj
pentru anul în curs, însuºi preºe-
dintele Consiliului Judeþean a pre-
cizat cã, deºi nu este unul gene-
ros, totuºi are o creºtere cu 5%
faþã de anul anterior. Acest lucru
nu împiedicã autoritatea judeþean
de a asigura dezvoltarea unor di-
recþii importante în viaþa socialã a
judeþului, cum este Direcþia Gene-
ralã de Asistenþã Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj.

„Oamenii, mai aproape
de centrele DGASPC Dolj”

Consiliul Judeþean Dolj va finan-
þa strategia de extindere a reþelei
DGASPC Dolj în urbanul mic, prin
crearea unor structuri moderne, la
standarde europene, facilitând ast-
fel accesul la serviciile oferite.

„Douã imobile preluate în admi-
nistrare de la autoritãþile locale vor
fi reamenajate ºi recompartimen-
tate în vederea înfiinþãrii unor cen-
tre de recuperare ºi reabilitare pen-
tru persoanele adulte cu handicap,
la Cãlãraºi – deservind inclu-
siv oraºele Dãbuleni ºi Bechet
– ºi la Ciupercenii Noi, de
care vor beneficia ºi locuito-
rii din Calafat ºi Poiana Mare.
Prin aceste investiþii dorim sã
punem în practicã o strategie
de extindere a reþelei de asis-
tenþã socialã oferitã de
DGASPC Dolj, prin care oa-
menii sã fie mai aproape de
centrele DGASPC Dolj, du-
blatã de o durabilitate fireas-
cã ºi de o rezolvare rapidã ºi
eficientã a problemelor oame-
nilor ce intrã în aria noastrã

Din resursele proprii ale Consiliului Jude-
þean (CJ) Dolj, în acest an, asistenþa socialã
va beneficia de 10.646 mii lei, ceea ce repre-
zintã 18% din totalul bugetului propriu al ju-
deþului. Dupã sectorul de sãnãtate, cel al asis-
tenþei sociale este cel mai important, în viziu-
nea conducerii CJ Dolj. Reabilitarea unui imo-
bil ºi construirea unui nou corp de clãdire la
Unitatea Medico-Socialã Sadova, reamenaja-

rea unor clãdiri din Cãlãraºi ºi Ciupercenii Noi
pentru funcþionarea unor centre de recupera-
re destinate adulþilor cu handicap sunt câteva
dintre investiþiile programate pentru anul în
curs. ªi totul pentru a pune în practicã o stra-
tegie coerentã ºi durabilã, prin care cele ºase
localitãþi din urbanul mic vor putea deservi mai
bine majoritatea comunelor limitrofe în furni-
zarea serviciilor de asistenþã socialã.

de competenþã” ne-a declarat
Florin Stancu, director general al
Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

Pentru astfel de lucrãri, în bu-
getul judeþean, pe lista obiectelor
de investiþii 2017 – proiectare ºi
execuþie – au fost prevãzute
1.000.000 de lei pentru imobilul din
Cãlãraºi ºi 500.000 de lei pentru
cel din Ciupercenii Noi.
Dezvoltarea serviciilor sociale,
bazatã pe o cercetare sociologicã

Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
prin intermediul unei cercetãri so-
ciologice, a avut ca obiectiv fun-
damentarea acestei strategii coeren-
te de dezvoltare a serviciilor de
asistenþã socialã ºi, implicit, creº-
terea calitãþii serviciilor ºi prestaþi-
ilor deja oferite. Creºterea calitãþii
serviciilor ºi elaborarea unor noi
servicii ºi prestaþii sociale vor avea
drept consecinþã reintegrarea so-
cialã ºi profesionalã a unui numãr
cât mai ridicat de persoane asista-

te social, dezvoltarea personalã a
persoanelor aflate în dificultate ºi,
în plan general, limitarea pe cât
posibil a extinderii problemelor so-
ciale în rândul locuitorilor judeþu-
lui Dolj.

Scopul DGASPC Dolj este de a
asigura cel puþin un nivel minim de
sprijin pentru toate categoriile de
asistaþi sociali, astfel încât sã se
conserve posibilitãþile de reintegrare
socialã ºi de limitare a impactului
negativ pe care dificultãþile econo-
mice sau medicale îl pot avea asu-
pra întregii familii, în special asu-
pra copiilor. În evidenþele DGASPC
Dolj se regãsesc aproximativ
15.000 de beneficiari ai serviciilor
de asistenþã socialã. Extinderea
serviciilor de asistenþã socialã pre-
supune creºterea numãrului de cen-

tre specializate cu diferite destina-
þii plasate în oraºele mici ale jude-
þului ºi care pot deservi ºi popula-
þia comunitãþilor rurale învecinate.
Distanþele dintre localitãþi,
un impediment

„Distanþele mari dintre localitã-
þile aflate la extremitãþile judeþului
ºi reºedinþa de judeþ reduc intere-
sul persoanelor aflate în dificultate
de participare la acþiunile organi-
zate de Direcþia Generalã de Asis-
tenþã Socialã ºi Protecþia Copilului

Dolj. Din acest punct de ve-
dere s-a luat în calcul dez-
voltarea unui sistem terito-
rial de asistenþã socialã, aflat
cât mai aproape de cetãþenii
aflaþi în dificultate”, ne-a mai
precizat Florin Stancu.

Concret, din cercetarea
efectuatã au rezultat douã
direcþii majore de activitate:
prima, înfiinþarea unor noi
instituþii de asistenþã so-
cialã localã cu arie de aco-
perire localã. Centrele de zi
sunt instituþiile preferate de
beneficiari, aºa cum rezultã

din datele colectate. Oraºele cu cele
mai multe opþiuni pozitive faþã de
aceste instituþii sunt Calafat ºi Fi-
liaºi. Însã, analiza statisticã a de-
monstrat cã existã ºi o altfel de
nevoie ce nu poate fi satisfãcutã la
nivelul fiecãrui individ: securita-
tea alimentarã. Aceastã nevoie
poate fi atenuatã prin înfiinþarea de
cantine sociale, care sã deserveas-
cã un numãr ridicat de beneficiari
ce nu îºi pot asigura un meniu de
subzistenþã.

Dotãri suplimentare în unitãþile
social-medicale

Sadova este una dintre comu-
nele cu o populaþie numeroasã,
7.972 de locuitori, potrivit ultimu-
lui recensãmânt din 2011. Satul
Sadova numãra, la acea datã, 6.705
locuitori iar satul Piscu Sadovei,
1.271. Ca atare, atenþia conducerii
C.J. Dolj s-a îndreptat ºi spre
aceastã localitate.

 „Unitatea Medico-Socialã Sa-
dova va cunoaºte în acest an o in-
vestiþie amplã în dezvoltarea infras-
tructurii construite având prevãzu-
tã suma de 654.000 de lei pentru
proiectare ºi execuþie. Vorbim, aici,
de reabilitarea corpului C 1, cu
îmbunãtãþirea izolaþiei termice,
modernizarea saloanelor ºi cabine-
telor medicale, precum ºi a insta-
laþiilor electrice, termice ºi pentru
apã caldã. Se va proceda la demo-
larea parþialã a corpului C 4 ºi a
Anexei C 11 ºi se va construi un
nou corp de clãdire, cu parter ºi
etaj, ce va fi prevãzut cu spaþii pen-
tru kinetoterapie, cabinet medical,

salã de recreere, birouri, bucãtãrie
ºi magazie pentru alimente. Pentru
ambulanþe vom construi trei gara-
je” a precizat Ion Prioteasa, pre-
ºedintele Consiliul Judeþean Dolj.
Sã specificãm cã suma prevãzutã
în lista obiectelor de investiþii pen-
tru dotãri la unitãþile medico-sociale
din Sadova, Pleniþa, Cetate, Bra-
bova, Bechet ºi Amãrãºtii de Jos
este de 199.000 de lei.

Noi spaþii de cazare
pentru copiii cu handicap

Tot pe parcursul acest an, Di-
recþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj va com-
partimenta ºi amenaja mansarda
Centrului de recuperare ºi reabili-
tare pentru copilul cu handicap
„Sf. Apostol Andrei” din Craiova,
care oferã servicii în regim de zi
pentru copiii din comunitate. In-
vestiþia va conduce la crearea unor
spaþii de cazare necesare pentru ca
aici sã poate fi aduºi, pentru a urma
procedurile de recuperare, timp de
10-14 zile ºi copiii ce provin de
mediul rural. Suma prevãzutã în
lista obiectivelor de investiþii pen-
tru 2017 – proiectare ºi execuþie –
este de 1.000.000 de lei.

În Segarcea, preluat în adminis-
trare de la autoritatea localã, un
complex va fi reabilitat, recompar-
timentat ºi amenajat drept centru
pentru copilul cu handicap ºi va fi
alcãtuit din internat ºi cantinã. Ast-
fel, noua structurã va dispune, la
parter, de spaþii pentru recupera-
re, iar la etajele 1 ºi 2 de spaþii rezi-
denþiale cu 50 de locuri.

La Dioºti, vor fi alocaþi 500.000
de lei pentru amenajarea ºi realiza-
rea de noi construcþii; pentru de-
molarea unor construcþii existente
ºi construirea de noi imobile rezi-
denþiale în Podari suma va fi de
250.000 de lei; iar pentru mansar-
darea imobilului de pe strada Voi-
nicului din Craiova, valoarea va fi
de 100.000 de lei. În total, sumele
prevãzute în lista obiectivelor de
investiþii pentru documentaþii, do-
tãri ºi echipamente urcã la
1.182.000 de lei.

Urmând o strategie bazatã pe studii sociologice,

18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,
pentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialã
18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,
pentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialã
18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,
pentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialã
18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,
pentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialã
18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,
pentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialã
18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,
pentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialã
18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,
pentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialã
18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,
pentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialã
18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,18% din bugetul Doljului,
pentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialãpentru asistenþa socialã



Sorin Grindeanu i-a cerut ministrului pentru româniiSorin Grindeanu i-a cerut ministrului pentru româniiSorin Grindeanu i-a cerut ministrului pentru româniiSorin Grindeanu i-a cerut ministrului pentru româniiSorin Grindeanu i-a cerut ministrului pentru românii
de pretutindeni sã se deplaseze în Marea Britaniede pretutindeni sã se deplaseze în Marea Britaniede pretutindeni sã se deplaseze în Marea Britaniede pretutindeni sã se deplaseze în Marea Britaniede pretutindeni sã se deplaseze în Marea Britanie

Sorin Grindeanu i-a cerut ministrului pentru româniiSorin Grindeanu i-a cerut ministrului pentru româniiSorin Grindeanu i-a cerut ministrului pentru româniiSorin Grindeanu i-a cerut ministrului pentru româniiSorin Grindeanu i-a cerut ministrului pentru românii
de pretutindeni sã se deplaseze în Marea Britaniede pretutindeni sã se deplaseze în Marea Britaniede pretutindeni sã se deplaseze în Marea Britaniede pretutindeni sã se deplaseze în Marea Britaniede pretutindeni sã se deplaseze în Marea Britanie

8 / cuvântul libertãþii joi, 30 martie 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Producþia (307.000), retailul
(261.000), sãnãtatea ºi sectorul
social (225.000) reprezintã dome-
niile unde lucreazã, în Marea Bri-
tanie, cei mai mulþi europeni care
nu au cetãþenie britanicã. Perso-
nalul din structurile de primire tu-
risticã ºi cei din sectorul de servi-
cii alimentare sunt în numãr de
222.000, sectorul construcþiilor
angajeazã 194.000 de imigranþi, în
timp ce educaþia are 159.000 de
angajaþi din afara Marii Britanii.

Având în vedere cã 2,2 milioa-
ne de europeni lucreazã în Marea
Britanie, bãncile, companiile de
telecomunicaþii ºi fermierii averti-
zeazã Guvernul de la Londra cã au
nevoie de forþã de muncã califica-
tã.Alegând sã pãrãseascã Uniunea
Europeanã, Marea Britanie pune în
pericol accesul la cea mai mare
piaþã, care reprezintã 45% din ex-
porturi. Dacã Marea Britanie pã-
rãseºte Uniunea Europeanã fãrã un
acord comercial sau unul de tran-
ziþie, este posibil ca exporturile sã
fie supuse tarifelor Organizaþiei
Mondiale a Comerþului, dupã ani
în care comerþul a fost liber.Ple-
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Peste 230.000 de români lucreazã în Regatul Unit, cei mai mulþi în producþie

Premierul Sorin Grindeanu i-a cerut, ieri, mi-
nistrului pentru românii de pretutindeni, An-
dreea Pãstîrnac, sã se deplaseze în Regatul
Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord, în
prima parte a lunii aprilie, pentru a discuta cu
membrii comunitãþii româneºti ºi cu autoritã-
þile britanice. Peste 230.000 de români lucreazã
în Marea Britanie, ocupând locul al treilea ca

carea Marii Britanii va lãsa un gol
în bugetul Uniunii Europene dacã
statul este de acord sã plãteascã o
sumã de bani în schimbul unor
beneficii. Marea Britanie este al
doilea cel mai mare contribuitor al
Uniunii Europene, dupã Germa-
nia.Marea Britanie ar putea plãti
între 24,4 miliarde de euro ºi 72,8
miliarde de euro când va ieºi din
Uniunea Europeanã.

Ministrului pentru românii de
pretutindeni, în Marea Britanie

Solicitarea a fost adresatã în
contextul deciziei ºi a procesului
de ieºire din UE a UK ºi în condi-
þiile în care Guvernul român ºi-a
stabilit ca prioritate reprezentarea
ºi protejarea intereselor cetãþenilor
români din Marea Britanie, potri-
vit unui comunicat de presã remis,
ieri, MEDIAFAX.

În cadrul vizitei oficiale, minis-
trul pentru românii de pretutindeni
va reitera disponibilitatea pãrþii ro-
mâne de a coopera cu autoritãþile
britanice ºi cu instituþiile europene
pentru soluþionarea problemelor cu
care se confruntã românii din Ma-

rea Britanie.„Suntem preocupaþi de
protecþia drepturilor ºi a interese-
lor cetãþenilor români care trãiesc,
lucreazã ºi studiazã pe teritoriul bri-
tanic. Voi sublinia cã este necesa-
rã asigurarea unui tratament egal
ºi echitabil pentru cetãþenii români
în raport cu cetãþenii celorlalte sta-
te membre”, a afirmat ministrul
pentru românii de pretutindeni, An-
dreea Pãstîrnac, potrivit comuni-
catului citat.

Grindeanu: Guvernul
se va implica activ
în protejarea drepturilor
ºi intereselor românilor în UK

Premierul Sorin Grindeanu a
precizat, ieri, cã, pentru România,
Regatul Unit este un partener esen-
þial ºi îºi va menþine acest statut,
iar Guvernul se va implica activ în
protejarea drepturilor ºi interese-
lor cetãþenilor români în UK, în
contextul procesului de ieºire din
UE.“Regret faptul cã Regatul Unit
al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord
nu va mai fi partenerul nostru în
interiorul structurilor ºi instituþii-
lor comunitare. Sperãm cã nego-
cierile se vor purta într-un spirit
constructiv, privilegiind interesele
pe termen lung ale ambelor pãrþi,
întrucât necesitatea unor legãturi
cât mai strânse între Uniunea Eu-
ropeanã ºi Regatul Unit nu poate fi
pusã la îndoialã. Prioritatea noas-
trã este, acum, protejarea dreptu-

rilor cetãþenilor români în Marea
Britanie”, a declarat premierul So-
rin Grindeanu, potrivit unui comu-
nicat remis, ieri, MEDIAFAX.

Conform sursei citate, Guvernul
României a luat act de decizia Gu-
vernului britanic de a activa în mod
oficial articolul 50 al Tratatului de
la Lisabona prin care se declanºea-
zã procesul de ieºire din Uniunea
Europeanã.Guvernul se va implica
activ în protejarea drepturilor ºi in-
tereselor cetãþenilor români în Re-
gatul Unit al Marii Britanii ºi al Ir-
landei de Nord (UK), în promova-
rea mecanismelor de consolidare a
colaborãrii Uniunii Europene cu UK
post Brexit ºi în pãstrarea prevede-
rilor bugetare europene privind Po-
litica de Coeziune ºi Politica Agri-
colã Comunã a UE 2014-2020, se
mai aratã în comunicat.De aseme-
nea, Guvernul României va acþiona
cu determinare pentru ca în proce-
sul de negociere ce va fi demarat
sã fie gãsite modalitãþile de coope-
rare cu Regatul Unit în spaþiul eco-
nomic european, menþinerea anga-
jamentului britanic pe termen lung
în securitatea continentului, respec-
tarea drepturilor cetãþenilor euro-
peni din Marea Britanie, cât ºi ale
celor britanici din Uniune.

„Pentru România, Regatul Unit
este un partener esenþial ºi aºa va
rãmâne. Þãrile noastre sunt anga-
jate într-un parteneriat strategic,
privit ca o recunoaºtere a legãturi-
lor speciale ºi a viziunii comune pe

care o avem pe foarte multe teme
la nivel internaþional. Dorim apro-
fundarea acestui parteneriat atât pe
componenta de securitate ºi de
apãrare, cât ºi pe cea privind dez-
voltarea cooperãrii economice ºi
intensificarea prezenþei culturale
britanice în România”, a precizat
premierul Grindeanu.

„Uniunea Europeanã are nevoie
de un nou suflu, de o reformã care
sã o facã sã rãspundã provocãri-
lor momentului, sã garanteze dez-
voltarea economicã, mai multã co-
eziune ºi reducerea decalajelor în-
tre þãrile membre, care sã îi adu-
cã, astfel, mai multã legitimitate în
faþa propriilor cetãþeni. UE nu poate
continua fãrã sprijinul propriilor
cetãþeni. Noi înºine, pe plan intern,
avem nevoie de sprijinul tuturor
cetãþenilor pentru a susþine eficient
interesele României în proiectul
european. Cred cã nu existã alter-
nativã la acest drum”, a conclu-
zionat prim-ministrul Sorin Grin-
deanu, în contextul declanºãrii pro-
cesului de ieºire a Marii Britanii din
Uniunea Europeanã, potrivit comu-
nicatului citat.

***
În contextul Brexit-ului, la nivelul

Guvernului, a fost constituit un me-
canism inter-ministerial care are sco-
pul sã fundamenteze mandatul ge-
neral ºi mandatele sectoriale ale Ro-
mâniei ºi sã urmãreascã procesul de
negociere a ieºirii Marii Britanii din
Uniunea Europeanã. (Mediafax)

Preºedintele Klaus Iohannis l-a primit, ieri, la Pa-
latul Cotroceni, pe Prinþul Charles de Wales, pe care
l-a decorat cu Ordinul Naþional “Steaua României”
în grad de Mare Cruce, “în semn de preþuire pentru
activitatea în România ºi pentru promovarea imagi-
nii acesteia în lume”. “Mã bucur sã revin”, a spus
Prinþul Charles în momentul în care a pãºit în Pala-

Statisticile privind si-
guranþa rutierã din Ro-
mânia pentru 2016, pu-
blicate marþi de Comisia
Europeanã, indicã o
creºtere uºoarã a numã-
rului de accidente faþã de
anul 2015. Datele aratã
cã numãrul persoanelor
care au murit în acci-
dente, raportat la un mi-
lion de locuitori, a crescut cu 1%.

Potrivit Comisiei Europene, Româ-
nia continuã sã fie printre þãrile cu cele
mai multe decese cauzate de accidente
rutiere, raportat la un milion de locui-
tori. “Cu nu mai puþin de 97 de dece-
se la fiecare milion de cetãþeni, Ro-
mânia este surclasatã doar de Bulga-
ria, unde anul trecut au murit 99 de
persoane în urma accidentelor rutie-
re, la fiecare milion de locuitori. La

tul Cotroceni, unde a fost întâmpinat de preºedintele
Klaus Iohannis. Cei doi oficiali au petrecut apoi câ-
teva minute în biblioteca prezidenþialã. Tot ieri, Prinþul
Charles de Wales a depus o coroanã la Mormântul
Eroului Necunoscut, din Parcul Carol I, unde deta-
ºamentul Brigadei 30 Grada Mihai Viteazu a prezen-
tat onorul Alteþei Sale, evenimentul fiind primul din

cadrul vizitei oficiale în România.
Discuþiile dintre preºedintele Klaus Io-

hannis ºi Prinþul Charles „vor viza dezvol-
tarea ºi aprofundarea relaþiei de Partene-
riat Strategic dintre România ºi Marea Bri-
tanie, inclusiv în domeniul securitãþii, evo-
luþia relaþiilor dintre cele douã þãri în per-
spectiva Brexit, cu accent pe situaþia co-
munitãþii româneºti din Marea Britanie,
precum ºi ampla activitate caritabilã des-
fãºuratã de ASR Prinþul de Wales în Ro-
mânia”, a precizat Administraþia Preziden-
þialã. Aceasta este cea de-a doua vizitã ofi-
cialã în România a Prinþului Charles de
Wales. (Mediafax)

Accidentele mortale din România,
în creºtere în anul 2016

polul opus se aflã
Suedia ºi Marea Bri-
tanie, unde în 2016,
doar 27, respectiv
28 de persoane ºi-
au pierdut viaþa ast-
fel, la fiecare milion
de locuitori”, se ara-
tã într-un comuni-
cat de presã al Co-
misiei Europene. Cu

toate acestea, România a înregistrat
o scãdere de 19% a acestor decese
în comparaþie cu anul 2010.

La nivel european, în 2016, 25
500 de persoane ºi-au pierdut via-
þa în accidente rutiere, cu 600 mai
puþine decât în 2015 ºi cu 6 000
mai puþine decât în 2010. Alte 135
000 de persoane au suferit acci-
dente grave, conform estimãrilor
Comisiei. (Mediafax)

naþionalitate, dupã irlandezi (322.000) ºi polo-
nezi (916.000), cei mai mulþi imigranþi români
muncind în domenii precum producþie, retail
ºi sãnãtate, potrivit Bloomberg.Cei mai mulþi
muncitori imigranþi sunt din Polonia (916.000),
urmaþi de Irlanda (322.000), România
(233.000), Portugalia (219.000), Italia
(192.000) ºi Franþa (165.000).
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Scriitorii Nicolae
Coande ºi Cornel Mihai
Ungureanu sunt invitaþi
la „Simpozionul Naþio-
nal Eugen Ionescu –
Prima sutã de ani”, care
se va desfãºura la
Slatina. Organizatori sunt
Casa Corpului Didactic
Slatina, ªcoala Gimnazia-
lã „Eugen Ionescu”,
Biblioteca Judeþeanã
„Ion Minulescu”,
Societatea Culturalã
„Eugen Ionescu” ºi alte
instituþii de culturã din
judeþul Olt.

Nicolae Coande va
susþine conferinþa „Io-
nes-co / Wil-son –
întâlnirea de la
Craiova”, cu referire la
prima întâlnire dintre cei doi mari artiºti petrecutã la Paris,
în martie 1978, în casa dramaturgului de origine românã. A
doua reunire admirabilã s-a petrecut la Craiova, când
Robert Wilson a realizat spectacolul „Rinocerii”, dupã
textul de reputaþie mondialã. Cornel Mihai Ungureanu,
dramaturg craiovean ale cãrui piese au fost puse în scenã la
Teatrul Naþional Craiova ºi la Teatrul de Artã Bucureºti, va
susþine conferinþa „Teatrul – ºantierul magicienilor”.
Amfitrioni ai evenimentului sunt prof. Emilia Andrei, de la
ªcoala Gimnazialã „Eugen Ionescu”, ºi Florin Cârstea,
director al bibliotecii.

Cadrul derulãrii lor este posibil da-
toritã programului Uniunii Europene
pentru educaþie, formare, tineret ºi
sport Erasmus+, iar iniþiator este Aso-
ciaþia „EU vreau” din Craiova, în parte-
neriat cu Casa de Culturã „Sf. Teofana
Basarab” din Vidin (Bulgaria). Proiec-
tul îi implicã pe tineri în activitãþi bazate
pe educaþie nonformalã, organizate la
Calafat, între 4 ºi 13 aprilie, ºi la Vidin,
în luna iulie. Aºa sunt ateliere de teh-
nici ºi metode de actorie, ateliere de cre-
aþie artisticã, vizionãri, dar ºi prezentãri
de spectacole de teatru, activitatea de
interpretare sporind nu numai creativi-
tatea, ci ºi capacitatea de observaþie ºi
memoria. În plus, tinerii vor lua parte la
activitãþi distractiv-recreative, seri in-
terculturale ºi vor face vizite la obiecti-

De la pupitrul Orchestrei Simfo-
nice a Filarmonicii „Oltenia”, Ivan
Iliev (Bulgaria) va dirija un program
în care se regãsesc Concertul în
Re minor pentru douã viori ºi or-
chestrã, BWV 1043 de J.S. Bach ºi
Sinfonia concertante în Mi bemol
major pentru vioarã, violã ºi or-
chestrã, K. 364 de W.A. Mozart.
În partea a doua a concertului se
va cânta Simfonia nr. 104 în Re
major (H: 1/104), „Londoneza”
de Joseph Haydn.

Pentru cei interesaþi, povestea
celor trei muzicieni invitaþi ºi a vio-

Sunetul inconfundabil a douã viori Stradivarius va
rãsuna în concertul simfonic „Baroque & Classical Mu-
sic Treasures”, prezentat de mâine-searã, ora 19.00, la
Filarmonica „Oltenia”. Soliºti sunt renumitul virtuoz
al viorii ºi pedagog Mincho Minchev, din Bulgaria, care
va cânta cu vioara Stradivarius „Baron Wittgenstein”
1716 ºi la violã, ºi Rãzvan Stoica, muzician cu o carierã
artisticã impresionantã, care readuce la Craiova vioa-
ra Stradivarius „Queen ex-Ernst” 1729.

rilor Stradivarius va fi spusã în pre-
ziua concertului – astãzi, ora 18.00,
la Sala „Filip Lazãr” – în cadrul În-
tâlnirilor „AmiTEA”, cu acces li-
ber pentru public ºi cu Ramona Bã-
descu, PR al Filarmonicii, ºi muzi-
cologul Constantin Secarã în rol
de moderatori.

Nãscut în 1950, în oraºul Gabro-
vo (Bulgaria), renumitul virtuoz al
viorii ºi pedagog Mincho Minchev
s-a remarcat ca fiind cel mai tânãr
finalist – alãturi de Piotr Janowski –
la Concursul Internaþional pentru
Vioarã „Henryk Wieniawski” (edi-

þia a V-a, 1967, Polonia). Este, de ase-
menea, laureat al Concursului „Nic-
colo Paganini” (Italia), unde a ob-
þinut Premiul al II-lea la ediþia a XVII-
a, 1970 (Premiul I nu s-a acordat) ºi
deþinãtor al Premiului I la trei ediþii
ale Concursului Internaþional
„Carl Flesch”. Ani de-a rândul, a
câºtigat toate concursurile naþiona-
le pentru vioarã, urmând ca pe par-
cursul carierei artistice sã cânte pe
toate scenele prestigioase de con-
cert din întreaga lume. Este disci-
pol al reputatului profesor Emil Ka-
milarov ºi a urmat cursuri de spe-
cializare cu prof. Ifrah Neaman.

Valorosul instrument i-a fost
cumpãrat de Guvernul
Bulgariei, în urmã cu 40 de ani

În 1977, Guvernul Bulgariei a
cumpãrat pentru tânãrul violonist
virtuoz aflat în plinã ascensiune
artist icã vioara Stradivarius
„Baron Wittgenstein” 1716 (va-
lorosul instrument aparþinuse an-
terior lui John Corigliano Sr., fost
concertmaestru al Filarmonicii
New York). Alãturi de cariera so-
listicã de excepþie, Mincho Min-
chev s-a afirmat ºi ca profesor de
vioarã: din 1990 – la Folkwang
Hochschule (Essen, Germania),
iar din 2005 – la Noua Universita-

te Bulgarã (Sofia). Deþinãtor al ti-
tlului de Artist al Poporului, între
anii 1975-1990 Mincho Minchev a
fost solist al Filarmonicilor din So-
fia ºi Varna. Susþine cursuri de mã-
iestrie violonisticã în Mexic, Cuba,
Turcia, Grecia, Macedonia, Slove-
nia, Japonia, Coreea de Sud, Aus-
tralia etc. Este membru în juriile
unor renumite concursuri interna-
þionale, precum „Carl Flesch”
(Anglia), „Rodolfo Lipizer” (Ita-
lia), „Ifrah Neaman” (Germania)
º.a. Din 2000 este director artistic
al Festivalului „Emil Ceakarov”
de la Burgas, iar din 1993, director
artistic al Academiei Internaþio-
nale de Varã de la Varna.

Premiu la Salzburg: vioara
Stradivarius „Queen ex-Ernst”,
datând de aproape trei secole

Câºtigãtor al Premiului „New
Talent” Bratislava 2013 ºi deþi-
nãtor al titlului de „Cel mai bun
violonist din Europa sub 28 de
ani”, cunoscut pentru „virtuozi-
tatea sa, pasiunea ºi superba sa
interpretare”, violonistul Rãzvan
Stoica desfãºoarã o carierã artisti-
cã impresionantã. Dupã absolvi-
rea cursurilor Liceului de Muzicã
„George Enescu” din Bucureºti,
ºi-a continuat studiile la Conser-

vatorul Regal din Amsterdam
(Olanda), clasa prof. Ilya Grubert.

Tânãrul violonist a câºtigat
peste 24 de premii naþionale ºi in-
ternaþionale la competiþii presti-
gioase, incluzând, printre altele,
Concursul „Perosi” (Tortona),
olimpiadele naþionale de interpre-
tare instrumentalã (România) ºi
Concursul pentru duete de la
Bolzano (Italia). În anul 2009 a ob-
þinut Premiul I „Strad Prize” (Sal-
zburg, Austria) ºi a primit vioara
Stradivarius „Queen ex-Ernst”,
datând din 1729. Repertoriul mu-
zicii de camerã este o preocupare
deosebit de importantã a sa, ast-
fel cã în 1996 s-a alãturat sorei lui,
pianista Andreea Stoica, spre a
cânta în duetul de succes „Duo
Stoica”.

În vara anului 2014, ca invitat
al Filarmonicii „Oltenia”, violonis-
tul Rãzvan Stoica a fost protago-
nistul celei de-a II-a ediþii a pro-
iectului artistic „Turneu în Oraº”,
prilej cu care a delectat publicul
craiovean cu cinci concerte open
air desfãºurate sub genericul
„Magia Paganini”. Ulterior (oc-
tombrie 2014), a evoluat ca solist
în compania Orchestrei Simfonice
a Filarmonicii „Oltenia”, ca invitat
în spectacolul „Vivaldi Colours”
susþinut la Sala Polivalentã.

Nãscut în Bulgaria, Ivan Iliev a ab-
solvit cursurile Academiei de Muzicã
din Sofia. S-a perfecþionat în domeniul
dirijatului de orchestrã cu profesorii
Michael Esselstrom (la Indiana Uni-
versity, 2003), Victor Yampolsky (la
Northwestern University) ºi Julian
Shew (la Universitatea de Stat din Lo-
uisiana). Studiile postuniversitare le-
a absolvit, de asemenea, în S.U.A., ca
licenþiat al Universitãþii din Indiana. În
perioada 2006-2008 a urmat programul
de studii doctorale al Universitãþii de
Stat din Louisiana, susþinând apoi teza
de doctorat la Academia Naþionalã de
Muzicã din Sofia. În calitate de dirijor
al Orchestrei Simfonice a Academiei
Naþionale de Muzicã din Sofia ºi ca
dirijor principal al Orchestrei Filarmonice din Pleven a susþinut concerte aco-
perind o mare varietate de repertorii, valoarea performanþelor sale profesiona-
le fiind unanim recunoscutã de public ºi de criticii de specialitate. În prezent,
este consultant artistic al Filarmonicii „Oltenia”.

Doi scriitori craioveni,
la Simpozionul Naþional „Eugen Ionescu –

Prima sutã de ani” de la Slatina
Nelimitate sunt posibilitãþile pãpuºilor de a stârni

fantezia ºi spiritul creator al copiilor ºi tinerilor, de a-i
face sã participe activ la activitãþile educative, sã-ºi

dezvolte sau îmbunãtãþeascã abilitãþi ºi cunoºtinþe ºi, nu
în ultimul rând, de a crea bunã dispoziþie. Pornind de la

considerentul cã teatrul de pãpuºi este la fel de important
ca orice alt gen artistic – picturã, muzicã, dans, literaturã

–, mai ales cã acestea se regãsesc în arta pãpuºãreascã,
proiectul european „EU artist: Puppets play and storry

days”, derulat în aceastã perioadã, oferã ºansa unui
numãr de 30 de tineri români ºi bulgari sã se exprime ºi
sã comunice liber, experimentând ei înºiºi aceastã formã

de manifestare artisticã – magia spectacolului de pãpuºi –
prin numeroase activitãþi ºi jocuri.

ve cultural-turistice.
«Participanþii sunt adolescenþi – o

perioadã foarte importantã, deoarece
acum îºi dezvoltã personalitatea ºi în-
vaþã sa fie ei înºiºi. Activitãþile le îmbu-
nãtãþesc abilitãþi de comunicare, îi pro-
voacã sã exerseze ºi optimizeze proprii-
le capacitãþi de relaþionare cu tineri din
alt spaþiu socio-cultural, fãcând echipã
cu aceºtia pe scenã, în faþa publicului.
Proiectul apeleazã la mai multe forme
expresive – teatrul, literatura, muzica,
dansul, desenul, ca mijloace de punere
în valoare ºi îmbogãþire a personalitãþii
fiecãruia, ajutându-l sã exprime emoþii
ºi dificultãþi pe care le întâmpinã. Parti-
cipând la acest proiect, ei descoperã
cum pot sã îºi depãºeascã temeri ori ti-
miditatea, cum sã manevreze situaþii

stresante. Îºi vor construi încrederea în
ei înºiºi, încercând sã-ºi învingã frica
de a vorbi in public sau aflând cum sã
îºi stãpâneascã limbajul corporal. Nu în
ultimul rând, vor redescoperi plãcerea
de a se juca...», spune Cosmin Simion,
voluntar al Asociaþiei „EU vreau” ºi li-
der de grup.

Proiectul „EU artist: Puppets play
and story days” este implementat pe
parcursul unui an, între 1 decembrie
2016 ºi 30 noiembrie 2017, scopul fiind
conºtientizarea ºi promovarea valorilor
diversitãþii culturale ºi dezvoltarea abi-
litãþilor de participare eficientã la actul
creativ în rândul tinerilor din categorii
defavorizate, prin apel la teatru ºi la alte
forme de artã, ca mijloace de exprimare
ºi de comunicare.
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Ambasadorul britanic la UE, Tim Bar-
row, i-a înmânat preºedintelui Consiliu-
lui European, Donald Tusk, scrisoarea
oficialã pentru activarea Articolului 50
al Tratatului de la Lisabona. Consiliul Eu-
ropean a confirmat, printr-un comuni-
cat de presã, primirea scrisorii din par-
tea premierului britanic, Theresa May,
prin care anunþã intenþia Marii Britanii
de a pãrãsi Uniunea Europeanã. “Astãzi,
Consiliul European a primit o scrisoare
din partea premierului britanic, Theresa
May, prin care anunþã intenþia Marii Bri-
tanii de a pãrãsi Uniunea Europeanã.
Aceastã notificare urmeazã referendu-
mului din data de 23 iunie 2016 ºi dã
startul procesului de retragere în con-
formitate cu Articolul 50 al Tratatului de
la Lisabona. Regretãm cã Marea Brita-
nie va pãrãsi Uniunea Europeanã, însã
suntem pregãtiþi pentru procesul pe care
acum va trebui sã îl urmãm”, transmite
Consilul European în comunicatul publi-
cat pe site. Anterior, premierul britanic
Theresa May a semnat scrisoarea ofi-
cialã pentru activarea Articolului 50 al
Tratatului de la Lisabona, declanºând
astfel procedura formalã de separare a
Marii Britanii de Uniunea European. Pre-
mierul britanic a discutat telefonic cu
preºedintele Consiliului European, Do-
nald Tusk, preºedintele Comisiei Euro-
pene, Jean-Claude Juncker, ºi cancela-
rul german Angela Merkel. Premierul
Marii Britanii, Theresa May, a spus, în
contextul declanºãrii procesului Brexit,
cã în astfel de momente alegerile care
sunt fãcute “definesc caracterul naþiu-
nii”. “Putem alege sã spunem cã sarcina
este prea mare” sau “putem privi înain-
te cu optimism ºi speranþa ºi cu puterea
(...) spiritului britanic”, a mai spus ea.

Uniunea Creºtin-Democratã
ºi Partidului Social-Democrat,
aproape la egalitate
în Germania

Uniunea Creºtin-Democratã (CDU)
rãmâne pe primul loc în preferinþele
electoratului german, la douã puncte
procentuale în faþa Partidului Social-
Democrat (SPD), în timp ce formaþiu-
nea populistã Alternativã pentru Germa-
nia (AfD) se aflã la cel mai scãzut nivel
din noiembrie 2015. Potrivit unui sondaj
de opinie realizat de Institutul Forsa la
comanda Stern ºi RTL, blocul Uniunea
Creºtin-Democratã / Uniunea Creºtin
Socialã (CDU/CSU, centru-dreapta) al
cancelarului Angela Merkel ar obþine
34% din voturi la alegerile parlamentare
din Germania. Pe dea altã parte,
Partidul Social-Democrat (SPD, centru-
stânga), condus de fostul preºedinte al
Parlamentului European Martin Schulz,
ar obþine 32% din voturi, cu un punct
procentual mai mult decât sãptãmâna
trecutã. Cu mai puþin de ºase luni
înainte de alegerile parlamentare din
Germania, formaþiunea populistã ºi
euroscepticã Alternativã pentru Germa-
nia (AfD, extremã-dreapta) este creditatã
cu 7% din voturi, acesta fiind cel mai
scãzut nivel din noiembrie 2015. Sonda-
jul de opinie a fost efectuat în perioada
20-24 martie.

Senatul american a ratificat
aderarea Muntenegrului
la NATO

Senatorii americani au aprobat
aderarea Muntenegrului la NATO, cu 97
de voturi pentru ºi doar douã împotrivã,
Spania ºi Olanda rãmând ultimele state
membre ale alianþei care încã nu au
aprobat aderarea. Într-un raport al
Comisiei de Relaþii Externe din Senat
prezentat în Congres se afirmã cã “un
atac împotriva Muntenegrului, ori
destabilizarea þãrii ca urmare a unor
acþiuni subversive externe, ar pune în
pericol stabilitatea Europei ºi ar periclita
interesele naþionale ale Statelor Unite în
domeniul securitãþii”. Decizia de
ratificare urmeazã sã fie prezentatã
pentru a fi semnatã de preºedintele
Donald Trump. Administraþia Trump a
încurajat de mai multe ori congresmanii
sã aprobe aderarea Muntenegrului la
Alianþa Nord-Atlanticã. Rusia ºi-a
manifestat în repetate rânduri opoziþia
faþã de aderarea Muntenegrului, afir-
mând cã reprezintã “o provocare” din
partea NATO care astfel îºi va consolida
prezenþa în sud-estul Europei.

Revoltã la o închisoare
din Mexic: Doi deþinuþi
au murit ºi alþi 13 au fost
rãniþi

Doi deþinuþi au murit ºi alþi 13 au
fost rãniþi, marþi, în urma unei revolte
care a izbucnit la o închisoare din
nordul Mexicului, a anunþat Guvernul
statului Nuevo León. Revolta a avut loc
în incinta penitenciarului Cadereyta
situat în apropiere de oraºul Monterrey,
dupã ce aproximativ 50 de deþinuþi au
atacat farmacia din clãdire ºi ºi-au dat
foc la celule. Aceasta a fost cea de-a
doua zi consecutivã în care au loc
violenþe în aceastã clãdire. Luni, ºapte
persoane au fost rãnite, douã gãrzi de
corp ºi cinci deþinuþi, dupã blocarea
culoarelor cu saltele în flãcãri.

Penelope, soþia lui Francois Fillon, can-
didatul Partidului Republicanii la preºedin-
þia Franþei, a fost inculpatã pentru com-
plicitate în în investigaþia privind angaja-
rea fictivã a unor rude apropiate ca asis-
tenþi, potrivit unei surse judiciare. Penelo-
pe Fillon a fost audiatã de magistraþii fran-
cezi timp de mai multe ore în cursul zilei
de marþi, iar candidatul prezidenþial a fost

“Eu aleg sã cred în Marea Britanie ºi cã
cele mai bune zile ne aºteaptã”. Uniunea
Europeanã este pregãtitã pentru lansa-
rea negocierilor cu Marea Britanie pe
tema termenilor Brexit, a transmis Mi-
chel Barnier, principalul negociator al
Comisiei Europene. “Echipa noastrã Bre-
xit este pregãtitã. Vom colabora cu cele
27 de state membre ale Uniunii Europe-
ne, cu instituþiile UE ºi cu cetãþenii, cu

toate serviciile Comisiei Europene”, a
afirmat Michel Barnier. Se estimeazã cã
negocierile vor începe la jumãtatea lunii
mai. Guvernul de la Londra indicã cã ar
dori sã poarte concomitent discuþiile
privind ieºirea din Blocul comunitar ºi
cele referitoare la un acord comercial,
însã oficialii europeni au declarat cã este
necesar ca cele douã chestiuni sã fie dis-
cutate separat.

Ancheta în cazul politicianului francez Francois Fillon:
Soþia sa a fost inculpatã pentru complicitate

plasat sub investigaþire formalã la începu-
tul lunii fiind acuzat cã a plãtit sute de mii
de euro familiei sale pentru meserii pe care
nu le-au prestat. Candidatul partidului Re-
publicanii (centru-dreapta) în scrutinul
prezidenþial din Franþa ºi soþia sa de origi-
ne din Þara Galilor au negat acuzaþiile.
Pânã recent, Fillon era candidatul favorit
la câºtigarea alegerilor, care vor  avea loc

în douã etape în aprilie ºi mai, însã fostul
prim ministru francez se aflã actualmente
în spatele liderului partidului Frontul Naþi-
onal. de extremã dreaptã, Marine Le Pen
ºi centristului Emmanuel Macron în cursa
pentru preºedinþie. François Fillon, candi-
datul partidului Republicanii (centru-dreap-
ta) în scrutinul prezidenþial din Franþa, a
fost pus sub acuzare, sãptãmâna trecutã,
pentru deturnare de fonduri publice, în in-
vestigaþia privind angajarea fictivã a unor
rude apropiate ca asistenþi. Francois Fil-
lon, în vârstã de 63 de ani, este acuzat cã
a angajat-o fictiv pe soþia sa, Penelope, ºi
pe cei doi doi copii ai sãi, Marie ºi Char-
les,  în posturi de asistenþi parlamentari,
remuneraþiile fiind de mii de euro. În pofi-
da investigaþiei, Francois Fillon a refuzat
sã se retragã din cursa electoralã prezi-
denþialã. “Sunt convins cã, indiferent dacã
va dura ceva timp, justiþia îmi va stabili
nevinovãþia”, declara François Fillon. Fil-
lon este suspectat de spãlare de fonduri
publice, de complicitate la deturnare de
fonduri, dar ºi de primire de fonduri fãrã
a-ºi fi declarat integral bunurile. De ase-
menea, existã suspiciuni în legãturã cu o
slujbã pe care Penelope Fillon a avut-o la
o revistã literarã deþinutã de un prieten
miliardar al cuplului, unde nu ar fi prestat
deloc ore de muncã.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SOCIETATE COOPERATIVA DE

CONSUM CRAIOVA CONVOCATOR.
ADUNARE GENERALÃ  ORDINARÃ
ªI EXTRAORDINARÃ din data de
19.04.2017. Consiliul de Administraþie
al Societãþii Cooperative de Consum
Craiova, în temeiul art. 34  din Legea
1/2005 ºi al Actului Constitutiv al so-
cietãþii cooperative de consum con-
voacã Adunarea Generalã Ordinarã a
membrilor cooperatori ai societãþii co-
operative  din data de 19.04.2017 la
ora 10:30. la sediul societãþii coope-
rative din Craiova, str. Petrache Poe-
naru, nr. 1 ºi Adunarea Generalã Ex-
traordinarã la data de 19.04.2017 ora
12:00 la aceeaºi locaþie, având urmã-
toarea ordine de zi: I.Pentru Aduna-
rea Generalã Ordinarã 1. Prezentarea,
discutarea ºi aprobarea raportului
Consiliului de Administraþie pe anul
2016. 2. Prezentarea ºi discutarea ra-
portului cenzorului. 3. Discutarea si-
tuaþiei financiare anuale ºi stabilirea
modului de repartizare a profitului. 4.
Descãrcarea de gestiune a adminis-
tratorilor. 5. Alegerea preºedintelui so-
cietãþii cooperative, membrilor con-
siliului de administraþie, a cenzorului
plin ºi a cenzorului supleant ºi apro-
barea criteriilor de performanþã pen-
tru membrii consiliului de administra-
re. 6. Adoptarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul 2017 ºi mãsurile
de realizare a acestuia. 7. Stabilirea
indemnizaþiei pentru membrii Consi-
liului de Administraþie ºi cenzor pe
anul 2017. 8. Aprobarea cuantumului
cotizaþiei lunare cãtre U.J.C.C. Dolj. 9.
Alegerea delegaþilor pentru adunãri-
le generale ale U.J.C.C. Dolj ºi man-
datarea persoanei care sã reprezinte
societatea la O.R.C. Dolj. 10. Diverse.
II. Pentru Adunarea Generalã Extraor-
dinarã 1. Aprobarea bunurilor aparþi-
nând societãþii cooperative care pot
face obiectul ipotecãrii, gajãrii, închi-
rierii sau înstrãinãrii pe parcursul anu-
lui 2017. 2. Înfiinþarea /desfiinþarea
unor puncte de lucru ºi actualizarea
acestora la ORC Dolj. 3. Modificarea

Actului  Constitutiv raportat la cele ho-
tãrâte la pct 2 de pe ordinea de zi, ºi a
art 34 aln II din Actul Constitutiv.În sen-
sul cã activul net rãmas în urma achi-
tãrii sumelor datorate creditorilor So-
cietãþii Cooperativã de Consum Cra-
iova ºi a pãrþii divizibile  cãtre mem-
brii cooperatori se transmite în baza
hotãrârii Adunãrii Generale, cãtre so-
cietatea cooperativã de consum de
gradul 1 din judeþul Dolj, asociatã la
U.J.C.C. Dolj cu cel mai mare numãr
de membrii cooperatori. 4. Aprobarea
virãrii unui procent de 10%  din vân-
zãrile de active edificate din fondul
centralizat în contul U.J.C.C. Dolj. 5.
Mandarea C.A. cu îndeplinirea demer-
surilor necesare executãrii operaþiu-
nilor de la pct.1 ºi mandatarea per-
soanei care sã reprezinte societatea
la O.R.C. Dolj. 6. Diverse. În cazul în
care la data ºi ora stabilitã nu se în-
truneºte cvorumul de ºedinþã cerut
de lege, pentru desfãºurarea adunã-
rilor, acestea se reconvoacã pentru
data de  26.04.2017, la aceeaºi orã, în
acelaºi loc, ºi cu aceeaºi ordine de zi.
CONSILIUL DE  ADMINISTRAÞIE -
PREªEDINTE, - MARIN DRÃGAN-.

LIDL ROMANIA SCS, cu sediul
in comuna Chiajna, sat Chiajna, str.
Industriilor, nr. 19, et. 1, cam E05, jud.
Ilfov anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru proiec-
tul DESFIINTARE CONSTRUCTII
EXISTENTE, ORGANIZARE DE
SANTIER, propus a fi amplasat în
CRAIOVA, str. BRESTEI, nr. 185. In-
formaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediu-
lui Craiova, str. Petru Rares, nr. 1,
jud. Dolj, ºi la sediul LIDL ROMA-
NIA SCS, comuna Chiajna, sat Chiaj-
na, str. Industriilor, nr. 19, et. 1, cam
E05, în zilele de Luni-Vineri, între
orele 09:30-16:00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul au-
toritãþii competente pentru protec-
þia mediului Dolj.

Anunþ public privind decizia etapei
de încadrare pentru SC SUD-VEST PRI-
MA CONSULTING SRL SC SUD-VEST
PRIMA CONSULTING SRL, titular al pro-
iectului “CONSTRUIRE PENSIUNE
P+2” anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj: proiectul nu se supune evaluã-
rii impactului asupra mediului ºi eva-
luãrii adecvate în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului
ºi de evaluare adecvatã, proiect propus
a fi amplasat în  Municipiul Craiova, str.
Olteþ, nr. 7, judeþul Dolj. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul
autoritãþii competente pentru protecþia
mediului APM Dolj din Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, în zilele luni-joi între orele
800-1630 ºi vineri orele 800-1400, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet of-
fice@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicãrii prezentu-
lui anunþ, pânã la data de 03.04.2017.

PRIMÃRIA Braloºtiþa, cu sediul în
localitatea Braloºtiþa, str.Stadionului,
nr.1, judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei contractuale
vacante de: muncitor în cadrul Servi-
ciului public de alimentare cu apã. Nu-
mele funcþiei: muncitor calificat I, 1 post,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul
se va desfãºura astfel: -proba scrisã în
data de 24.04.2017, ora 10.00; -proba in-
terviu: se va anunþa o datã cu afiºarea
rezultatelor la proba scrisã. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
-studii medii; -vechime -nu este nece-
sarã vechime. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrãtoare de la publi-
carea anunþului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primãriei Braloº-
tiþa. Relaþii suplimentare la sediul: Pri-
mãriei Braloºtiþa, persoanã de contact:
Badea Elena, telefon: 0251.450.704. 
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OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din Craiova
pentru curãþenie aparta-
ment de douã ori pe lunã.
Telefon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re semidecomandat Calea
Bucureºti, etaj - 1. Telefon:
0769/274.704.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere deco-
mandate vis-a-vis de Liceul
de Chimie. Telefon: 0763/
609.681; 0766/ 257.887.

CASE
Vând urgent casã 6 came-
re cu 4500 mp curte, grãdi-
nã, vie, Livezi-Podari, drum
naþional, asfalt, puþ ameri-
can. Telefon: 0722/266.718,
0251/522.579.
Vând vilã str. Principalã la 6
km de Craiova. Telefon:
0753/120.090.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire cen-
tralã, reabilitatã termic sau
schimb cu apartament 3
camere. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã 5 camere toate
utilitãþile. Telefon: 0745/
589.825.
Vând casã în judeþul Dolj,
comuna Calopãr, sat Dîlga
din cãrãmidã, anexe gospo-
dãreºti ºi beci, grãdinã, vie.
Telefon: 0735/923.982;
0351/410.383.

Vând casã în comuna Ape-
le Vii, judeþul Dolj, din cãrã-
midã (anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu sobe
de teracotã, parchet ºi mo-
bilã), douã holuri ºi bucãtã-
rie; anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de racor-
dare la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere 2400
mp teren satul Ghizdãveºti
- Celaru, cadastru, carte fun-
ciarã, unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate utilitãþi-
le super-îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.

Anunþul tãu!
S.C. EXFLOR S.R.L. titular al proiec-

tului „Compartimentari nestructurale,
modificari fatade, construire copertine
pe structura metalica, realizare rezerva
apa si grup pompare incendiu, ampla-
sare reclame si schimbare profil spatiu
comercial P+1 partial, din bricolaj in cen-
tru comercial’’ anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadra-
re de catre Agentia pentru Protectia Me-
diului Dolj, in cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra mediului si de
evaluare adecvata pentru proiectul
„Compartimentari nestructurale, modi-
ficari fatade, construire copertine pe
structura metalica, realizare rezerva apa
si grup pompare incendiu, amplasare re-
clame si schimbare profil spatiu comer-
cial P+1 partial, din bricolaj in centru co-
mercial’’ propus a fi amplasat in munici-
piul, Craiova, str. Severinului, nr. 129, jud.
Dolj: proiectul nu se supune evaluarii im-
pactului asupra mediului si nu se supu-
ne evaluarii adecvate. Proiectul deciziei
de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj
din str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, in zi-
lele de L-V, intre orele 9 -14 precum si la
urmatoarea adresa de internet http//:ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen de 5 zile
de la data publicarii prezentului anunt.

Asociaþia Grupul de Acþiune Loca-
lã Jiu- Romanaþi cu sediul în comuna
Castranova, str. Stadionului, nr. 1, anun-
þã urmãtoarele posturi vacante : - 1 post
animator. Cerinþe: absolvent studii su-
perioare socioumane, cunoaºterea unei
limbi strãine de circulaþie internaþionalã,
cunostinþe de operare PC, cunoaºterea
tehnicilor de comunicare, experienþã în
implementarea de strategii de Dezvol-
tare Localã sau Regionalã, abilitãþi de
coordonare, îndrumare ºi consiliere, ex-
perienþã minim 3 ani. Pentru depune-
rea dosarelor cu diploma ºi C.V. Euro-
pean vã aºteptãm pânã în data de
05.04.2017 ora 12.00 la sediul GAL, pro-
gram de lucru de luni pânã vineri de la
ora 8.00 la ora 12.00 sau la  la E-mail:
galromanaþijiu@yahoo.com.

Anunþul tãu!
SC VANEST SRL-D SRL

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul ”CONSTRUIRE PENSIUNE
AGROTURISTICÃ P+1 3 MARGA-
RETE, BAZIN ETANª VIDANJA-
BIL, ÎMPREJMUIRE TEREN, AME-
NAJARE INCINTÃ”, propus a fi
amplasat în Comuna Teasc, sat
Secui, str. Nicolae Titulescu nr.43,
jud. Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj din Craiova, stra-
da Petru Rareº nr. 1, în zilele de
luni pânã joi, între orele 8.00-16.00
ºi vineri intre orele 8.00-14.00 ºi la
sediul titularului din comuna
Teasc, sat Secui, str. Nicolae Ti-
tulescu nr. 43. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rares nr. 1, fax: 0251/419 035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro.

SC BACRIZ IMPEX SRL anun-
þã publicul interest asupra elabo-
rare PLAN URBANISTIC ZONAL –
pentru ‘CONSTRUIRE LOCUINÞE
COLECTIVE D +P+5 - 8E CU PAR-
CÃRI LA DEMISOL, CU SPAÞII CO-
MERCIALE LA PARTER ªI LO-
CUINÞE LA ETAJE’mun. Craiova,
bd. Decebal nr. 12. PUBLICUL
ESTE INVITAT CA PÂNÃ LA DATA
DE: 20.04.2017 SÃ TRANSMITÃ
OBSERVAÞII IN SCRIS PE ADRE-
SA FIRMEI, IAR CEI INTERESAÞI
SUNT RUGAÞI SÃ NOTIFICE PRE-
ZENTÃ LA DEZBATEREA PUBLI-
CÃ, DEZBATERE CARE VA AVEA
LOC LA SEDIUL FIRMEI IN DATA
DE 29/30.03.2017 IN BIROUL AD-
MISTRATIV DIN CORPUL C2 IN-
TRE ORELE 10.00 – 16.00. Docu-
mentele sunt expuse ºi disponibi-
le la sediul SC BACRIZ SRL, din
bd. DECEBAL NR. 12, ºi pe saitul
primãriei municipiului Craiova.

Staþiunea de Cercetare -
Dezvoltare Agricolã ªimnic -
Craiova cu sediul în locali-
tatea Craiova, str. ªoseaua
Bãlceºti nr. 54, jud. Dolj, tel/
fax: 0251/417.534, scoate la
concurs 2 posturi specialist
în achiziþii publice (1 post
normã întreagã + 1 post timp
parþial).

Concursul va consta în in-
terviu ºi probã practicã ºi va
avea loc la data de 10.04.2017
iar dosarele de concurs se vor
depune pânã la data de
07.04.2017.

Relaþii la telefon: 0251/417.534.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 30 martie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

TERENURI
Vând teren 400 mp, în str.
Râului nr. 162 cu ieºire în
Rãºinari nr. 91 ºi imobil 2
camere, hol, bucãtãrie,
toate utilitãþile. Telefon:
0771/723.968.
Vând teren 700 mp- str.
Pãuniþei. Telefon: 0766/
531.958.
Vând teren intravilan la 10
km de Craiova, fiind zonã
metropolitanã, cadastru fã-
cut. Telefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 5000 mp la Gara Pie-
leºti lângã Fabrica Q Fort.
0752/641.847.
Vând teren comuna Buco-
vãþ - Dolj. Telefon: 0745/
936.321.
Vând teren intravilan Comu-
na ªimnicul de Sus – sat Al-
beºti. Telefon: 0770/107.765.
Vând teren intravilan cu con-
strucþie începutã în Cârcea,
Aleea Podului Nr. 11. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând teren Podari, intravi-
lan Craiova, str. Nicolae
Romanescu. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar, vând terenuri la
1000 m Cârcea ºi la Gara
Pieleºti, lângã Fabrica Q
FORT. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 10 ha pãdure 90-110
ani comuna Bãrbãteºti- Gorj.
Telefon: 0722/943.220.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm 7800
mp în comuna Albeni -
Gorj, 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi- la DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan 2006 geamuri
electrice faþã, airbag volan
ºi bord dreapta. Cauciucuri
varã ºi jante aliaj r15 plus
jante 16 borbet 9j fãrã cau-
ciucuri. Maºina are 99000
km  primul proprietar. Tre-
buie schimbate telescoape
faþã, detin douã noi decat tre-
buie schimbate, în rest im-
pecabilã. Preþ 2300 euro.
Telefon: 0745/644.775.

STRÃINE
Vând avantajos Renault
Symbol 2005, motorinã.
Telefon: 0744/548.506.
Vând GOLF, motor 1,4, 16V,
75 C ºi AC distribuþie ºi pom-
pã de apã nouã, km
216.000. 1700 E negociabil.
Telefon: 0768/440.441.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super întreþi-
nutã, toate consumabilele
schimbate recent, fãrã nici
un defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Cielo al doilea proprie-
tar din anul 1995. Telefon:
0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând gropi la Cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0744/
846.895; 0727/ 884.205.

Vând urgent loc de veci Ro-
boaica, groapã boltitã – pla-
cã metalicã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând saltea aproape nouã
1,20x 2 m. Telefon: 0770/
687.430.
VÂND capre româneºti, preþ
negociabil. Telefon: 0747/
963.794.
Vând motosapã MAT Cra-
iova. Telefon 0745/589.825.
Vând 3 canistre tablã, calo-
rifer electric nou 11 elemenþi,
trotinetã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiuve-
le duble în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând maºinã de cusut - 250
lei, aspirator - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã exten-
sibilã - 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/298.240.
Vând loc de veci, Sineasca
- douã gropi suprapuse,
polizor unghiular, ( flex)
D125/850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, reductor
oxigen sudurã, alternator
12V. Telefon: 0251/427.583.
Vând presã hidraulicã mase
plastice, ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, cârlige
jgheaburi de apã la casã
noi. Telefon: 0767/153.551.
VÂND semãnãtoare pã-
ioase, Craiova, stare ex-
cepþionalã. Telefon: 0742/
176.320.
Vând bicicletã damã nouã
(ocazie) 150 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând coº fum metalic din
þeavã D 200 mm, menghi-
nã instalator, apometru apã
normal, aragaz 3 ochiuri.
Telefon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii (tricicle-
tã), maºinã de spãlat Alba–
Lux. Expresor cafea. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând aparat de facut pâine
electric Alasca – 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore motor
Dacia 106, vând arc spate
Dacia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare electrica.
Telefon: 0745/589.825.

Vând frigider stare bunã de
funcþionare. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de prunã. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, centralã
termicã Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV color
102 cm, sobã teracotã, 2
picioare schelã metalicã. Te-
lefon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cusut, as-
pirator, fotolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL lanþ
rezervã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80 lei, co-
vor persan 200/1800 bine
întreþinut – 100 lei, televizor
color cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE, 1
bibliotecã, 1 vitrinã micã
unde poþi pune un aparat de
radio cu picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri mici.
Telefon: 0729/684.222.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor 2500
W, diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

Vând 2 TV Color Nei, Roy-
al, telecomandã, defecte -
100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii
pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite, com-
binã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi 2
m x 0,90 m, 2 cu toc nego-
ciabil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Vând baloþi lucernã, uruitoa-
re cereale, cazan þuicã  ºi
bicicletã copii pentru vârsta
de 7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, deco-
mandat, ultracentral (Pri-
mãrie), complet dotat ºi
mobilat, microcentralã,
aer condiþionat, balcoane
închise termopan, igienã
ºi liniºte deplinã, 220 E.
Telefon: 0722/956.600.

MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã obligaþii
caut doamnã serioasã vâr-
sta 60 ani. Telefon: 0765/
435.444.
Pensionar nefumãtor fãrã
obligaþii doresc doamnã
fãrã obligaþii, nefumãtoare,
pensionarã. Telefon: 0351/
181.202.

DIVERSE
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.

COMEMORÃRI
Alina fiicã, Radu fiu, Doi-
na soþie, Alexa nepoatã,
Costel frate, Gabi cum-
nat anunþã comemora-
rea celui ce a fost ION
BAZÃVERDE, rãpus de o
boalã nemiloasã. Nu te
vom uita niciodatã!

SC ERPIA SA Craiova, cu se-
diul în Craiova, str. Siretului,
nr. 35, angajeazã consilier ju-
ridic cu experienta în dome-
niu, inclusiv achiziãþii publice.
CV-urile se vor trimite pe fax
la nr. 0251464030, la sediul
societãþii noastre sau pe e-mail:
erpiacraiova@yahoo.com.
Relatii suplimentare la tel:
0251.464031 / 0251.464030 -
dra. Director Baroi Lidia
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Selecþionata Braziliei, cvintu-
plã campioanã a lumii, a devenit
prima echipã calificatã la Cupa
Mondialã de fotbal din 2018, dupã
ce s-a impus, scor 3-0, în com-
pania reprezentativei Paraguayu-
lui, ieri noapte, la Sao Paulo, într-
un meci din cadrul etapei cu nu-
mãrul 14 a preliminariilor zonei
sud-americane.

“Selecao”, aflatã la a opta izbân-
dã consecutivã în aceste calificãri,
a triumfat pe Arena Corinthians, în
faþa a 44.378 de spectatori, prin
golurile lui Coutinho (33’), Ney-
mar – foto (64’) ºi Marcelo (86’).

Brazilienii ºi-au asigurat biletul
pentru turneul final, gãzduit de
Rusia, profitând ºi de eºecul sur-
prinzãtor suferit de selecþionata
Uruguayului, 1-2 cu Peru, pe sta-
dionul naþional din Lima. În urma

Brazilia, prima echipã care-ºi asigurãBrazilia, prima echipã care-ºi asigurãBrazilia, prima echipã care-ºi asigurãBrazilia, prima echipã care-ºi asigurãBrazilia, prima echipã care-ºi asigurã
biletul pentru Rusiabiletul pentru Rusiabiletul pentru Rusiabiletul pentru Rusiabiletul pentru Rusia

Preliminarii CM 2018 America de Sud, etapa a 14-a: Bolivia – Argentina
2-0 (Arce 31, Martins 52), Ecuador – Columbia 0-2 (J. Rodriguez 20, Cuadrado
34), Chile – Venezuela 3-1 (A. Sanchez 5, Paredes 7, 22 / Rondon 63), Brazilia
– Paraguay 3-0 (Coutinho 34, Neymar 64, Marcelo 86), Peru – Uruguay 2-1
(Guerrero 34, Flores 62 / C. Sanchez 30).

Clasament
1. Brazilia 33 6. Ecuador 20
2. Columbia 24 7. Peru 18
3. Uruguay 23 8. Paraguay 18
4. Chile 23 9. Bolivia 10
5. Argentina 22 10. Venezuela 6
* La Cupa Mondialã se calificã direct primele patru clasate, iar echipa

care va încheia pe locul cinci va susþine un baraj inter-continental, cu o
reprezentantã a Asiei.

acestei înfrângeri, “celeºtii” au
cãzut pe poziþia a treia în grupa
unicã sud-americanã, fiind depã-
ºiþi de Columbia, care a învins, în
deplasare, cu 2-0, Ecuadorul. Tot
la o diferenþã de douã goluri a avut
cãºtig de cauzã ºi Chile, 3-1, pe
teren propriu, cu “lanterna” Vene-

zuela, iar respectivul deznodãmânt
a fãcut ca gruparea “Roja” sã urce
pe locul patru, ultimul care asigu-
rã calificarea directã la turneul fi-
nal din vara anului viitor.

Argentina, redusã la tãcere în
munþii Boliviei

Finalmente, Bolivia a produs

surpriza acestei runde, reuºind sã
învingã cu 2-0 vicecampioana
mondialã Argentina, rãmasã chiar
înaintea meciului fãrã starul Lio-
nel Messi, suspendat patru jo-
curi, dupã ce l-a insultat pe unul
dintre arbitrii disputei de joi noap-

te, contra Chile.
În partida disputatã în capitala

La Paz, situatã la peste 3.600 me-
tri altitudine, gazdele au înclinat
balanþa graþie reuºitelor semnate de
Juan Arce (31’) ºi Marcelo More-
no Martins (52’).

Selecþionata Româ-
niei va face parte din
prima urnã valoricã,
dintr-un total de patru,
la tragerea la sorþi a
grupelor din al doilea
tur preliminar pentru
Europeanul din 2018.

În manºa secundã,
ultima a calificãrilor,
vor participa 28 de re-
prezentative, care vor
fi împãrþite în ºapte
grupe. Primele douã clasate ºi cel
mai bun loc 3 vor accede la turneul
final din decembrie anul viitor, gãz-
duit de Franþa, care este calificatã
direct ca ºi þarã organizatoare.

Tragerea la sorþi va avea loc în
data de 21 aprilie, la Paris.

Naþionala Spaniei a trecut cu 2-
0 de Franþa, marþi searã, într-o
partidã de verificare gãzditã de are-
na parizianã “Stade de France”.

Ibericii au deschis scorul în la
jumãtatea reprizei secunde (68),
când Davis Silva a transformat o
loviturã de pedeapsã, obþinutã de
cãtre Deulofeu (abia intrat pe te-
ren), dupã un contact cu Kosciel-
ny. Acelaºi Deulofeu a stabilit sco-
rul final, în minutul 77, fructificând
o centrare a lui Jordi Alba.

Cu aceastã ocazie s-a consem-
nat ºi o premierã, în ceea ce pri-
veºte un joc disputat în Hexagon,
apelându-se la arbitrajul video. Iar
asta ºi-a dovedit utilitatea în douã
rânduri. Mai întâi a fost un gol anu-
lat lui Griezmann, pe motiv de of-
said – dupã ce abitrul validase reu-
ºita, iar mai apoi a fost validatã reu-
ºita lui Deulofeu – dupã ce asis-
tentul anulase golul, tot pentru un
ofsaid.

Preºedintele FIFA, Gianni Infan-
tino, doreºte introducerea acestei
maniere de arbitraj, prin aportul
tehnologiei moderne, la Cupa Mon-
dialã din Rusia.

Iatã cele douã distribuþii care s-
au duelat la Paris:

Franþa: Lloris – Jallet, Kosciel-

DIGI SPORT 1
21:00 – FOTBAL – Cupa României: Viitorul –

Astra.
DIGI SPORT 2
20:00, 22:00, 2:00, 4:00 – TENIS (F, M) – Tur-

neul de la Miami, în Statele Unite.
DIGI SPORT 3
20:00 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor:

Rhein-Neckar Lowen – THW Kiel.
DIGI SPORT 4
20:00, 22:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Ana-

dolu Efes Istanbul – Olympiacos Pireu, FC Bar-
celona Lassa – Maccabi FOX Tel Aviv.

DOLCE SPORT 1
21:00 – FOTBAL – Cupa României: Viitorul –

Astra / 3:00 – HOCHEI NHL: Edmonton

HANDBAL (F)

România, cap de serie în preliminariile CE 2018

Etapa a 4-a: Honduras – Costa Rica 1-1 (Lozano 35’ / Waston 68’), Trinidad Tobago – Mexic 0-1 (D. Reyes
58’), Panama – SUA 1-1 (Gomez 43’ / Dempsey 39’).

Clasament
1. Mexic 10 4. SUA    4
2. Costa Rica 7 5. Honduras    4
3. Panama 5 6. Trinidad    3
* La Cupa Mondialã se calificã primele trei clasate, iar locul patru va susþine un baraj inter-continental,

contra câºtigãtoarei calificãrilor din Oceania.

La ultima ediþie a Euro, din 2016,
România s-a clasat pe locul 5. Na-
þionala þãrii noastre are drept cea mai
bunã performanþã în competiþie o
medalie de bronz, în 2010.

Norvegia este cea mai de suc-
ces naþionalã din istoria Europene-

lor, cu ºapte medalii
de aur, trei de argint
ºi una de bronz.

Componenþa
urnelor:

Urna 1: Norve-
gia, Olanda, ROMÂ-
NIA, Danemarca,
Suedia, Spania,
Muntenegru;

Urna 2: Rusia,
Germania, Polonia,
Ungaria, Serbia, Ce-

hia, Croaþia;
Urna 3: Slovacia, Slovenia,

Ucraina, Austria, Belarus, Turcia,
Macedonia;

Urna 4: Italia, Islanda, Lituania,
Portugalia, Elveþia ºi douã echipe
câºtigãtoare în turul 1 preliminar.

PRELIMINARII CM 2018 ZONA CONCACAF

Spania a câºtigat
super-amicalul cu Franþa

ny, Umtiti, Kurzawa – Tolisso (Le-
mar 80), Kante, Rabiot (Bakayoko
46) – Mbappe (Giroud 65), Griez-
mann, Gameiro (Dembele 80).
Selecþionre: Didier Deschamps.

Spania: De Gea – Carvajal,
Pique, Ramos, Alba (Nacho 86)
– Koke (Ander Herrera 74), Bus-
quets, Iniesta (Thiago Alcantara
52) – Pedro (Deulofeu 67), Mo-
rata (Iago Aspas 84), Isco (Da-
vid Silva 53). Selecþioner: Julien
Lopetegui.

În alte amicale: Rusia – Belgia
3-3 (Vasin 3, Miranciuk 74, Buha-
rov 90+2 / Mirallas 17 pen., Ben-
teke 42, 45), Estonia – Croaþia 3-0
(Luts 1, Vassilijev 81, Zenjov 84),
Albania – Bosnia 1-2 (Balaj 68 /
Dzeko 7 pen., Lulic 42), Austria –
Finlanda 1-1 (Arnautovic 62 / Jen-
sen 76), Olanda – Italia 1-2 (Ro-
magnoli 10 aut. / Eder 11, Bonucci
32), Irlanda – Islanda 0-1 (Mag-
nusson 21), Portugalia – Suedia 2-
3 (Ronaldo 18, Granqvist 34 aut. /
Claesson 57, 76, Joao Cancelo
90+3 aut.), Georgia – Letonia 5-0
(Ananidze 18 pen., 77, Kvilitaia 32,
68, Arabidze 90), Macedonia – Be-
larus 3-0 (Spirovski 40, Pandev 61,
69), Luxemburg – Insulele Capu-
lui Verde 0-2.SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Oilers – San Jose Sharks.
DOLCE SPORT 2
20:00 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor:

Rhein-Neckar Lowen – THW Kiel / 22:00, 2:00 –
TENIS (M) – Turneul de la Miami, în Statele Unite.

SPORT.RO
21:00 – FOTBAL – Cupa României: Viitorul –

Astra.
EUROSPORT 1
11:30, 16:00 – CICLISM – Cursa “Cele trei

zile de la De Panne”, în Belgia / 19:00 – PATI-
NAJ ARTISTIC – Campionatul Mondial, la Hel-
sinki, în Finlanda.

EUROSPORT 2
9:00, 14:30 – SNOOKER – Openul Chinei, la

Beijing.
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Cupa României
sferturi de finalã

ACS Poli Timiºoara – CFR Cluj
6-5, dupã lovituri de departajare.

Meciurile CS Mioveni – FC
Voluntari ºi „U” Craiova – Di-
namo s-au jucat asearã.

Viitorul – Astra, astãzi, ora 21
Meciurile se disputã într-o

singurã manºã, pe terenul pri-
melor echipe.

Marcatori: Brehme (24, 51), Irimescu (40 autogol) /
Geolgãu (53), Criºan (72).

Kaiserslautern, 2 martie 1983. Arbitru: Schoetters (Belgia)
Kaiserlautern: Reichel, Kitzmann, Melzer, Dusek, Breh-

me, Geye, Briegel (40 Brummer), Bongartz, Eilenfeld, T.
Nilsson, Allofs (75 Neues).

Universitatea: Lung – Negrilã, Irimescu, ªtefãnescu, Un-
gureanu – Dumitru (64 Þicleanu), Beldeanu (75 Cârþu), Do-
nose, Geolgãu – Criºan, Cãmãtaru.

FC Kaiserslautern – Universitatea Craiova 3-2

Stadionul „Stadionul „Stadionul „Stadionul „Stadionul „ExtensivExtensivExtensivExtensivExtensiv”, scos la licitaþie”, scos la licitaþie”, scos la licitaþie”, scos la licitaþie”, scos la licitaþie
Suma solicitatã pentru arena care a gãzduit în ultimii

ani meciurile ªtiinþei este de 5 milioane de euro

Stadionul „Extensiv” din Craio-
va, pe care a jucat în acest sezon
CS Universitatea Craiova, a fost
scos la licitaþie de lichidatorul judi-
ciar, respectiv Prest Insolv Sprl,
pentru a acoperi prejudiciul produs
bugetului de stat de fraþii Eugen ºi
Nicu Mihãilescu, proprietarii com-
plexului din Parcul Romanescu.
Preþul de pornire la licitaþia publicã
cu strigare este de aproximativ 5
milioane de euro, iar data de înce-
pere a licitaþiei este 30 martie.

Cum stadionul „Ion Oblemen-
co” nu este încã finalizat, ca ºi are-
na de atletism din preajmã, „Ex-
tensivul” este unica locaþie din Bã-
nie care poate organiza meciuri de
Liga I. Stadionul „Electroputere”,
din Valea Roºie, este în stare de de-
gradare, el mai gãzduind doar an-
trenamentele unor grupe de juniori.

Stadionul „Extensiv” a fost în-
chiriat de Primãria din Bãnie pen-
tru CS Universitatea Craiova, în
baza contractului de asociere din-
tre cele douã pãrþi, încheiat în 2013,
care prevede ca municipalitatea
craioveanã sã asigure condiþii de
joc ºi de antrenament echipei de
fotbal. Dacã se va vinde, noul pro-
prietar va trebui sã respecte con-
tractul de închiriere încheiat cu
municipalitatea.

În acest moment, prima echi-
pã a ªtiinþei nu poate evolua pe
„Extensiv”, deoarece meciurile din
play-off se disputã în nocturnã,

însã stadionul este utilizat de echi-
pa satelit a clubului, care joacã în
Liga a III-a. Clubul din Bãnie in-
tenþioneazã sã pãstreze în închi-
riere baza „Extensiv” pentru echi-
pa a doua ºi dupã ce noul „Ion
Oblemenco” va fi inaugurat.
Echipa lui Mulþescu
se antreneazã în 3 locaþii

În acest moment, echipa an-
trenatã de Gigi Mulþescu se an-
treneazã în 3 locaþii, cea mai des
folositã fiind cea din preajma Ae-
roportului din Craiova. Anul tre-
cut, la marginea Craiovei, pe fos-
ta bazã „Aripile”, Consiliul Jude-
þean Dolj a inaugurat o bazã spor-
tivã modernã, cu douã terenuri de
dimenisuni normale, unul cu iar-
bã, altul artificial, dar acestea nu
pot fi utilizate deocamdatã ºi pen-
tru competiþii. Acolo se antrenea-
zã echipa din Liga I, „satelitul”,
cât ºi grupele de juniori ale Clu-
bului Sportiv Universitatea. Tot-
odatã,  Ivan ºi compania s-au
pregãtit ºi pe terenurile cantona-
mentului de la Lunca Jiului. Aces-
tea au fost date în folosinþã, însã
clãdirea care servea ca locaþie de
cantonament ºi pe vremea Cra-
iovei Maxima nu a fost încã re-
novatã, dupã ce fostul „chiriaº”,
Adrian Mititelu, a lãsat-o într-o
stare deplorabilã. Ea urmeazã sã
fie refãcutã anul acesta, dupã
aprobarea bugetului.

Baza aparþinea fraþilor
Nicu ºi Eugen Mihãilescu

Baza sportivã Extensiv, pe care
au evoluat, de-a lungul timpului,
echipele Jiul IEELIF Craiova, Ex-
tensiv Craiova, urmaºa acesteia,
FC Craiova, dar ºi echipa lui Mi-
titelu, FCU Craiova, cât ºi CS
Universitatea Craiova, aparþinea
fraþilor Nicu ºi Eugen Mihãiles-
cu. Baza aflatã în vecinãtatea Par-
cului Nicolae Romanescu are
aproximativ 40.000 de metri pã-
traþi ºi conþine: terenul de joc cu
douã tribune ºi o peluzã, care în-
sumeazã 6.000 de locuri, dar ºi

alte dependinþe, inclusiv clãdirea
în care se aflã vestiarele ºi sala
de conferinþe, separatã de tere-
nul de joc.

Condamnaþi în 2014 la câte 4
ani de puºcãrie pentru asociere
în vederea comiterii de infracþi-
uni, înºelãciune cu consecinþe
deosebit de grave, evaziune fis-
calã ºi spãlare de bani, fraþii Nicu
ºi Eugen Mihãilescu, foºti patroni
ai clubului Extensiv Craiova, au
obþinut eliberarea condiþionatã în
urmã cu un an. Baza sportivã
„Extensiv” este scoasã la vânza-
re pentru a se recupera prejudi-
ciul produs bugetului de stat.

În cupele europene,  pe „Ion
Oblemenco”  sau la Târgu Jiu

În acest sezon, CS Universita-
tea Craiova nu va mai disputa nici-
un meci la Craiova, iar pentru sta-
giunea urmãtoare, inclusiv pentru
cupele europene, clubul din Bãnie
va declara ca arene „de casã”, sta-
dionul „Ion Oblemenco” ºi arena
„Municipal” din Târgu Jiu, care are
ºanse mari sã fie finalizatã înaintea
celei din Bãnie, fiind mult mai micã
(circa 12.000 de locuri). Stadio-
nul din Târgu Jiu are ºi avantajul
de a-ºi fi pãstrat suprafaþa de joc
în timpul reconstrucþiei.

FC Kaiserslautern – Universitatea Craiova, dupã 34 de ani

Marcator: Negrilã (82).
Craiova, 16 martie 1983. Arbitru: Hackett (Anglia)
Universitatea: Lung – Negrilã, Tilihoi, ªtefãnescu,

Ungureanu – Þicleanu, Balaci, Geolgãu (75 Cârþu), Donose
– Criºan (46 Beldeanu), Cãmãtaru.

Kaiserlautern: Reichel, Wolf, Briegel, Dusek, Brehme,
Geye, Melzer, Eilenfeld (85 Hubner), Bongartz, T. Nilsson,
Allofs.

Universitatea Craiova – FC Kaiserslautern 1-0

Pe 7 aprilie va avea loc,
în Germania, reeditarea
sfertului de finalã al Cupei
UEFA, ediþia 1982-1983,
dintre FC Kaiserslautern ºi
Universitatea Craiova. Eve-
nimentul va reuni forma-
þiile de old-boys ale celor
douã cluburi, urmând sã
participe unii jucãtori de
atunci, dar ºi jucãtori din
generaþii mai tinere ale ce-
lor douã cluburi.De eveni-
ment s-a ocupat fiul lui
Costicã Donose, Alin Do-
nose, cel care reprezintã
firma de imresariat  din
Germania, aceasta organi-
zând  evenimentu l .  Din
echipa de atunci a nemþi-
lor vor fi pe teren Brehme,
Briegel, Reichel, Hubner ºi
Wolf. Alãturi de com-

ponenþii Craiovei Maxima,
pentru Universitatea vor
juca ºi fotbaliºti din gene-
raþii mai tinere, precum
Bâcu,  Mohora,  Vancea,
Sava sau Iordache. „Nu
ºtiu dacã nu ar fi ieºit Brie-
gel dacã am fi revenit în
joc atunci. Sper sã nu în-
ceapã iar cu 3-0. Îmi pare
rãu cã nu-i mai avem lân-
gã noi ºi pe Zoli ºi pe Cos-
ticã, sunt pierderi mari de
tot” spune Sorin Cârþu, în-
cân ta t  cã  va  re t rã i  cu
aceastã ocazie cea mai im-
portantã calificare din is-
toria fotbalului craiovean.

În martie 1983, în tur,
gazdele au condus cu 3-0,
iar Geolgãu ºi Zoli Criºan
au redus diferenþa. Returul

din Bãnie a fost dramatic,
golul din final al lui Negrilã
aducând calificarea alb-al-
baºtrilor în semifinalele
competiþiei. Atunci, ªtiinþa
devenea prima echipã din
România care ajungea într-
o asemenea fazã a unei
competiþii europene ºi tot-
odatã prima care elimina o
formaþie din RFG.

Alin Donose a adãugat
cã la inaugurarea stadionu-
lui „Ion Oblemenco” se în-
cearcã organizarea unui
mini-turneu old-boys la
care sã participe foºti ad-
versari ai ªtiinþei din pe-
rioada de glorie, printre
care Fiorentina, Kaiser-
slautern, Leeds United sau
Bordeaux.


