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- ªi sãrãcia Popescule,
are pãrþile ei bune, n-au hoþii
ce fura. interviu / 7

Varºovia
nu îl mai vrea pe...
Donald Tusk!

Povestea este cunoscutã ºi
poate pãrea multora de neîn-
þeles, mai ales cã geneza ei
se datoreazã, în exclusivita-
te, unor resentimente politi-
ce despre care vom discuta.
Guvernul de la Varºovia, con-
dus de premierului Beata Szy-
dlo, a prezentat oficial sâm-
bãtã 4 martie a.c., prin mi-
nistrul sãu de Externe, Wi-
told Jan Waszczykowski, un
candidat – altul decât Donald
Tusk – pentru preºedinþia
Consiliului European, man-
datul actual, întins pe duratã
de 2 ani ºi 6 luni.

«Un profesor dedicat
nu cedeazã niciodatã
în faþa ignoranþei
ºi a nepãsãrii»

Prof.dr Dorina Popi  este un
dascãl complex. Profesor cu per-
formanþe excepþionale la con-
cursurile ºi olimpiadele de ºco-
lare, manager al Liceului Vol-
taire ºi preºedinte al Asociaþiei
Române a Profesorilor de Fran-
cezã (ARPF), doamna Dorina
Popi are ambiþii mari ºi pentru
anul acesta. ”Democraþia ca pro-
vocare”, ”Ocroteºte-þi sãnãtatea”,
”O carte într-un film”, ”În pra-
gul vieþii” sunt doar o parte din
proiectele aflate în derulare la
Liceul Voltaire, altele se creio-
neazã în prezent.

Închisoare
cu suspendare pentru
craioveanul care a vrut
sã mituiascã doi poliþiºti
cu 2.500 lei

Cãrþi ºi documente
din donaþia fãcutã
Bibliotecii „Aman”
de acad. Basarab Nicolescu,
prezentate la Cluj-Napoca

Colegiul  Naþional  „Fraþii
Buzeºti”, pe  lângã toate  pre-
miile  naþionale  ºi internaþio-
nale  obþinute   de  elevii  in-
stituþiei  de învãþãmânt, de-a
lungul  anilor, la diverse con-
cursuri ºi olimpiade ºcolare,
pregãteºte acum o nouã  per-
formanþã. De data asta în
domeniul roboticii.  Ieri, am
stat  de vorbã  cu  cei 13 ti-
neri (unul  dintre  ei  fiind
„rezervã”) care  vor sã ducã
învãþãmântul  craiovean  pe
trepte  mari  de dezvoltare.
S-a alãturat discuþiei noastre
ºi managerul institu-
þiei de învãþãmânt
preuniversitar, prof.
Carmen ªtefãnescu. 88888 ED
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Executivul

lucreazã la

proiectul legii

investiþiilor

strategice
Premierul Sorin Grin-

deanu a declarat, ieri, cã

Executivul lucreazã la un

proiect de lege al investiþii-

lor strategice, act normativ

care va duce la o dinamicã

superioarã a investiþiilor, în

condiþii de transparenþã. “O

lege importantã pe care am

anunþat-o (este legea

investiþiilor strategice -

n.r.), un proiect la care se

lucreazã este proiectul legii

investiþiilor strategice.

Avem domenii extrem de

importante ºi aº aminti trei

dintre ele ºi anume tran-

porturi, energie ºi apãrare,

unde inexistenþa unei

asemenea legi duce la

anumite blocaje care

produc o stopare sau o

frânare a investiþiilor

publice”, a declarat Sorin

Grindeanu. El a mai spus

cã, în privinþa domeniului

transporturilor, este “arhi-

cunoscut” cã procedeele

premergãtoare dureazã mai

mult decât execuþia în sine

a lucrãrii respective. “Prin

acestã lege a investiþiilor

strategice dorim ca marile

investiþii care se vor derula

sã fie fãcute într-un cadru

cât se poate de transparent,

dar asigurând ºi o dinamicã

superioarã a ceea ce se

întâmplã în acest moment”, a

mai arãtat el.
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Liderul PSD Liviu Dragnea a
declarat, ieri, cã nu este de acord
ca fostul premier Victor Ponta sã
plece din PSD, el menþionând cã,
dacã acesta îi va trimite o demisia
în alb, nu o va activa. „Eu nu sunt
de acord ca Victor Ponta sã plece
din partid. Dacã îmi va trimite o
demisie în alb, nu o voi activa. Nu
cred, nu concep ca un fost preºe-
dinte al partidului sã primeascã un
tratament identic cu cel pe care l-a
avut Mircea Geoanã ºi este o gre-
ºealã pe care noi am fãcut-o cu
Mircea Geoanã ºi am mai spus-o
în mai multe rânduri”, a spus
Dragnea.

Victor Ponta are ce sã facã în
partid, poate lucra în partid, poate

“N-ar trebui sã fie o surprizã
pentru absolut nimeni aceastã lege
unicã a salarizãrii ºi prinicipiile ei
pentru cã sunt foarte bine prezen-
tate în programul de guvernare.
Avem o anvelopã de 32 de miliar-
de de lei pentru patru ani de creº-
tere a salariilor bugetarilor, însem-
nând, pe medie, o creºtere cu 56%
în patru ani”, a declarat Lia Olguþa
Vasilescu. Ministrul Muncii a pre-
cizat cã legea salarizãrii unitare este
finalizatã, dar nu a trimis-o în Par-
lament încã, deoarece a conside-
rat cã sunt necesare discuþii cu sin-

Paul Stãnescu a afirmat cã
Ponta ar trebui sã se conformeze
condiþiilor pe care le punea chiar
el, atunci când era preºedinte al
PSD. „Dacã tot vrea sã plece din
partid, ar fi bine ca Victor Ponta
sã-ºi dea demisia din Parlament,
din funcþia de deputat. În partid este
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Fostul premier Victor Ponta a declarat, ieri, cã îi va trimite
în cursul zilei preºedintelui PSD, Liviu Dragnea, demisia sa
în alb din partid, el menþionând cã atunci când îl va supãra
foarte tare, acesta va putea sã o introducã ºi sã scape de
persoana sa. În replicã, Liviu Dragnea a declarat cã nu va

semna o astfel de demisie ºi cã sperã ca lui Victor Ponta “sã
îi treacã motivele de supãrare”, subliniind cã “orice criticã”

pe care o are fostul premier “trebuie luatã în serios”.

ajuta partidul, poate sprijini Guver-
nul aºa cum o facem cu toþii. (...)
Nu îl dã nimeni afarã, nu îl împin-
ge nimeni afarã ºi sper sã îi treacã
motiivele de supãrare pe care în-
cerc sã le identific ºi sã participe
la efortul comun pe care îl face
partidul”, a adãugat Dragnea.

Pe de altã parte, liderul PSD Li-
viu Dragnea l-a contrazis, ieri, pe
fostul premier Victor Ponta, care
susþinuse cã ultima convorbire te-
lefonicã avutã a fost în decembrie
2016, precizând cã au purtat dis-
cuþii în ultima perioadã, dar cã nu
vrea încã sã arate mesajele pentru
cã nu-i stã în caracter. „Eu am mai
vorbit cu Victor Ponta în ultima
perioadã, în ultimele zile. Au fost

dãþi în care nici mãcar nu am fost
singur, au fost ºi alþi colegi. Încã
nu aº vrea sã arãt mesajele, nu îmi
stã în caracter, dar am vorbit, am
comunicat, ne-am întâlnit în mai
multe rânduri ºi eu sper sã îi trea-
cã supãrarea. Încerc sã înþeleg de
ce este supãrat, încerc sã aflu”, a
spus Dragnea.

Fostul premier Victor Ponta a
declarat, ieri, cã ultima discuþie cu
liderul PSD Liviu Dragnea a fost

în decembrie 2016, când acesta
l-a sunat sã îl întrebe dacã se vede
cu foºtii sãi miniºtri ca sã conspi-
re, el replicându-i sã nu se mai ia
dupã toþi nebunii. „Ultima mea
conversaþie telefonicã cu domnul
Dragnea a fost în decembrie, când
m-a sunat sã mã întrebe dacã e
adevãrat cã mã vãd seara cu nu-
ºtiu-cine, cu Teodorovici, cu Bã-
nicioiu, sã conspirãm”, a spus
Ponta.

Vicepreºedinte PSD: Dacã tot vrea sã plece
din partid, Ponta sã demisioneze ºi din Parlament

Vicepreºedintele PSD, senatorul Paul Stãnescu, a declarat
ieri, corespondentului MEDIAFAX, cã ar fi bine ca Victor

Ponta sã renunþe ºi la calitatea de deputat, dacã tot vrea sã
pãrãseascã partidul, dupã ce fostul lider social-democrat a
anunþat cã-i va trimite o demisie în alb lui Liviu Dragnea.

simplu membru ºi nu ºtiu cât con-
teazã dacã îºi dã demisia. ªi dum-
nealui, când era preºedinte, le ce-
rea astfel de demisii altor. Ar fi bine
sã se conformeze acelor cerinþe pe
care le avea, atunci când se afla în
conducerea partidului ºi sã demi-
sioneze din funcþia pe care o are

în Parlament”, a declarat, pentru
MEDIAFAX, Paul Stãnescu.

Preºedintele PSD Hunedoara,
Laurenþiu Nistor, a declarat, mier-
curi pentru MEDIAFAX, cã deci-
zia lui Victor Ponta este „un act
unilateral” pe care ºi-l poate permi-
te orice membru de partid, însã nu
crede cã aceastã decizie are ca scop
realizarea unei grupãri paralele în
PSD. „Orice membru de partid are
dreptul sã-ºi dea demisia. Înþeleg cã
este o demisie în alb, nu înþeleg când
se produce ea. Este o decizie a lui,
proprie. Nu cred cã existã pericolul
ca vreun parlamentar sã-l urmeze,
cum nu cred nici cã Victor Ponta
doreºte sã facã vreo grupare para-
lelã în PSD”, a precizat Nistor.

Preºedintele organizaþiei e PSD

Bistriþa-Nãsãud, Emil Radu Mol-
dovan, un apropiat a lui Victor Pon-
ta, a declarat pentru MEDIAFAX
cã plecarea acestuia din PSD ar fi o
pierdere ºi sperã cã Victor Ponta va
avea înþelepciunea sã înþeleagã cã
viitorul lui ºi al PSD-ului este unul
comun. “Am fost ºi rãmân un om
apropiat de Victor Ponta. Plecarea
lui din PSD ar fi o mare pierdere
pentru partid. Îmi doresc ca Victor
Ponta sã aibã înþelepciunea, sã în-
þeleagã cã locul lui este în PSD, cã
împreunã am fãcut multe lucruri
bune pentru þarã ºi cã viitorul este
unul comun - al PSD-ului ºi a lui
Victor Ponta” a declarat pentru
MEDIAFAX preºedintele organiza-
þiei judeþene a PSD Bistriþa-Nãsã-
ud, Emil Radu Moldovan.

Angajaþii din Sãnãtate vor fi primii care vor beneficia de majorãri salariale
Ministrul Muncii, Lia Olguþa Vasilescu, a declarat, ieri,

cã, potrivit proiectului Legii salarizãrii unitare, nu vor mai
exista clase de salarizare, ca pânã acum, ci funcþii, grade ºi

gradaþii, anunþând cã angajaþii din Sãnãtate vor fi primii
bugetari care vor beneficia de majorãri salariale.

dicatele. “Deja avem semnale foarte
pozitive pentru cã luni ne-am în-
tâlnit cu sindicatle din apãrare ºi
ordine publicã, ieri ne-am întâlnit
cu sindicatele din sãnãtate, mâine
(joi - n.r.) urmeazã sã ne întâlnim
cu educaþia, vineri cu instituþiile de

culturã ºi federaþiile din culturã,
urmând ca sãptãmâna viitoare sã
continuãm ºi cu ceilalþi”, a adãu-
gat Vasilescu

Potrivit acesteia, legea este
modificatã faþã de variantele care
“au tot fost prezentate publicu-

lui”. ”Noi am fost foarte atenþi
sã nu ieºim din aceastã anvelopã
de 32 de miliarde. Împrunã cu
Ministerul de Finanþe, în urmã cu
o sãptãmânã, când am conside-
rat noi cã avem finalizatã acestã
lege, am fãcut un calcul, ieºeam
la 31 de miliarde, dar, desigur,
dupã discuþiile pe care le vom
avea cu sindicatele va trebui sã
facem încã un nou calcul înainte
de a transmite Parlamentului, ast-
fel încât sã nu avem niciun leu în
plus faþã de cât ne-am asumat”,
a explicat Olguþa Vasilescu.
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MIRCEA CANÞÃR

Povestea este cunoscutã ºi poate pãrea
multora de neînþeles, mai ales cã geneza
ei se datoreazã, în exclusivitate, unor re-
sentimente politice despre care vom dis-
cuta. Guvernul de la Varºovia, condus de
premierului Beata Szydlo, a prezentat ofi-
cial sâmbãtã 4 martie a.c., prin ministrul
sãu de externe, Witold Jan Waszczykow-
ski, un candidat – altul decât Donald Tusk
– pentru preºedinþia Consiliului European,
mandatul actual, întins pe duratã de 2 ani
ºi 6 luni, urmând a fi reînnoit pe o duratã
identicã, astãzi 9 martie a.c., la summitul
ºefilor de stat ºi de guvern de la Bruxel-
les. Donald Tusk este susþinut de majori-
tatea celorlalte state membre, exceptând
cele din grupul de la Viºegrad, mai puþin
Ungaria. Guvernul partidului Dreptate ºi
Justiþie (PiS), conservator ºi naþionalist,
a avansat oferta sa prin nominalizarea eu-

rodeputatului Jacek Saryusz Wolski, 68
de ani, care nu a fost niciodatã ministru,
dar este membru al principalului partid de
opoziþie din Polonia (Platforma Civicã),
ca ºi Donald Tusk. Partidul Popular Eu-
ropean (PPE) a decis prin vocea liderului
sãu de grup, Manfred Weber, ca „singu-
rul sãu candidat” este Donald Tusk. As-
tãzi, Beata Syzdlo va trebui sã voteze. O
va face împotriva lui Donald Tusk „decã-
zut” din drepturile sale, fiindcã nimeni nu
e profet la el acasã? Nu este exclus. Fi-
indcã aºa este comanda pe care o are de
la liderul PiS, Jaroslaw Kaczynski. De
fapt, confruntarea dintre acesta ºi fostul
premier polonez Donald Tusk (2007-
2014), ex-liderul Platformei Civice, acum
în opoziþie, este veche ºi are la origini acu-
zaþii, niciodatã demonstrate convingãtor.
Liderul PiS îl considerã pe Donald Tusk

moralmente rãspunzãtor de moartea fra-
telui sãu geamãn, Lech, ucis în prãbuºi-
rea avionului prezidenþial în aprilie 2010,
lângã Smolensk, în Rusia. Guvernul po-
lonez a deschis atunci o anchetã pentru
investigarea circumstanþelor accidentului,
dar o parte din PiS apreciazã cã Moscova
este implicatã în ceea ce s-a numit un aten-
tant vizând decapitarea puterii de la Var-
ºovia. Lui Donald Tusk i se mai atribuie
ºi alte vinovãþii, printre care o aºa-numita
afacere Amber Gold, un montaj financiar
prin care s-au ruinat câteva mii de polo-
nezi. Teoretic, guvernul polonez actual,
nu are cum câºtiga bãtãlia, deºi joacã tare.
Potrivit unor reguli nescrise se ºtie cã pre-
ºedintele Consiliului European aparþine
aceluiaºi club politic, care i-a dat votul,
iniþial. Dar procedura e mai complicatã,
în sensul cã ºefii de stat ºi de guvern pot

decide, cu majoritate calificatã, asupra
uneia sau alteia dintre opþiuni. Varºovia
poate oferi o minoritate de blocaj, din cel
mult 8 þãri, reprezentând 35% din popu-
laþia europeanã, dar cum spuneam, Unga-
ria nu intrã, de aceastã datã, sau cel puþin
aºa lasã impresia Viktor Orban, în „jocul”
grupului de la Viºegrad. Sigur cã un can-
didat refuzat de propria þarã, constituie o
problemã. Dar nu e singura, la nivelul Uni-
unii Europene. Mai intervine însã în discu-
þie, pentru echilibrul politic, o necunoscu-
tã. În afara italiencei Federica Mogherini,
ºefa diplomaþiei UE, toate posturile de de-
cizie, dupã plecarea lui Martin Schulz, din
fruntea Parlamentului European, aparþin re-
prezentaþilor Partidului Popular European.
Or, socialiºtii europeni nu pot accepta o
asemenea stare de lucruri, ºi de aici difi-
cultãþile care vor trebui surmontate.

Municipalitatea craioveanã ºi-
a propus sã consolideze, laolal-
tã cu lucrãrile de modernizare
din Parcul „Nicolae Romanes-
cu”, ºi podul suspendat, unul
dintre puþine obiective la care nu
s-a intervenit cât timp arealul
natural s-a aflat în ºantier. Pro-
iectul a fost anunþat anul trecut
de fostul primar, Lia Olguþa Va-
silescu, care a precizat cã, pen-
tru deplinã siguranþã, este nevoie
de avizul Ministerului Culturii,
fiind vorba de o intervenþie în
interiorul unui parc - momument
istoric. ”Am cerut Ministerului
Culturii sã ne dea o variantã ºi
pentru pod. Podul a fost refã-
cut, în urmã cu câþiva ani, dar
mai trebuie schimbate vreo câ-
teva scânduri ºi vopsite lanþuri-
le de pe acest pod. Am zis sã
facem totul cu avizul Ministeru-
lui Culturii ca sã nu fie nici un
fel de problemã”, a declarat, la
vremea respectivã, primarul Lia
Olguþa Vasilescu.

Podul suspendat
îºi aºteaptã avizul!
Autoritãþile locale încã aºteaptã avizul Mi-

nisterul Culturii pentru consolidarea Podului
suspendat din Parcul „Nicolae Romanescu”.

Abia dupã ce va intra în posesia acestora, mu-
nicipalitatea va iniþia, mai întâi, proiectarea
ºi apoi execuþia propriu-zisã a lucrãrilor.

Craiovenii care locuiesc în cartierul „Bariera
Vâlcii” nu vor avea apã la robinete astãzi. Timp
de douã ore, între 10.00 ºi 14.00, Compania de
Apã Oltenia va întrerupe furnizarea apei potabile
pe conducta de transport „Superioarã 2” pentru
remedierea unei avarii. Sunt afectate de aceastã
oprire craiovenii care locuiesc în perimetrul
delimitat de strada „Parângului”, strada „Mãlinu-
lui”, strada „Toamnei”, strada „Ramuri”, strada
„Primãverii”, strada „Bariera Vâlcii”, strada
„Drumul Corneºului”. „Compania de Apã
Oltenia, prin laboratoarele de analizã a apei
potabile, va monitoriza permanent calitatea apei
dupã repunerea în funcþiune a sistemului de
distribuþie”, se aratã într-un comunicat de presã
al Primãriei Craiova. (L. Moþîrliche)

Cartierul Bariera Vâlcii, fãrã apã rece

16.000 de lei, alocaþi
de la bugetul local

La sfârºitul lui octombrie
2016, Primãria Craiova a fãcut
primul pas în acest sens. În recti-
ficarea de buget pe luna respec-
tivã a fost inclusã suma necesa-
rã pentru demararea acestui pro-
iect. Este vorba de 16.000 de lei
pe care autoritãþile le-au alocat de
la bugetul local pentru efectua-
rea expertizei tehnice ºi DALI.
Lista de investiþii a fost votatã ca
atare de consilierii muncipali, iar
în noiembrie 2016, municipalita-
tea a elaborat caietul de sarcini
pentru expertizã tehnicã ºi DALI
(Documentaþie de Avizare a Lu-
crãrilor de Intervenþii). ”Deoare-
ce Podul suspendat se aflã în
Parcul Romanescu, care este
monument istoric de clasã A, do-
cumentaþia tehnicã se va elabora
de cãtre specialiºti atestaþi de Mi-
nisterul Culturii ºi va fi în mod
obligatoriu avizatã de Comisia

Naþionalã a Monumentelor Isto-
rice din cadrul Ministerului Cul-
turii”, se precizeazã în documen-
taþia municipalitãþii.

Documentaþia, elaboratã
de specialiºti atestaþi
de Ministerul Culturii

În ceea ce priveºte expertiza
tehnicã, municipalitatea a cerut sã
fie efectuatã de ingineri experþi,
atestaþi de Ministerul Culturii ºi de
MDRAP, care trebuie sã efectue-
ze mai multe verificãri la faþa lo-
cului. Pe baza constatãrilor, va re-
zulta un raportul de expertiza teh-
nicã de calitate care cuprinde so-
luþiile ºi mãsurile ce se impun.
Printre cerinþele de performanþã
avute în vedere de Primãria Cra-
iova sunt cele care se referã la „si-
guranþa vieþii”, „limitarea degra-
dãrilor” ºi „respectarea principii-
lor de restaurare a monumentelor
istorice”. Referitor la documen-
taþia DALI, Primãria Craiova a
cerut sã fie elaboratã de specia-
liºti atestaþi de Ministerul Cultu-

rii, în specialitãþile arhitecturã ºi
restaurare piatrã.

„Atât expertiza tehnicã, cât ºi
documentaþia de avizare a lucrã-
rilor de intervenþie se vor recep-
þiona numai însoþite de avizele
ºi acordurile necesare, inclusiv
aviz de la Ministerul Culturii”, se
menþioneazã în caietul de sarcini
al proiectului.

Pardoseala din lemn
s-a degradat

Întrebatã dacã s-a primit avi-
zul respectiv, conducerea Primã-
riei Craiova a precizat cã încã se
aºteaptã încã un rãspuns din par-
tea Ministerului Culturii. „Fiind
vorba de o intervenþie în cadrul
unui monument istoric de clasã
A, avem nevoie de avizul Minis-

terului Culturii, pe care l-am so-
licitat ºi îl aºteptãm. Dupã ce îl
vom primi, se va trece la proiec-
tarea lucrãrilor ºi apoi la execu-
þia propriu-zisã”, a declarat pri-
marul interimar al Craiovei,
Mihail Genoiu.

Potrivit specialiºtilor, podul sus-
pendat are o structurã compusã
din douã culee, douã portaluri, ca-
bluri principale, tiranþi ºi tablier.
Cablul principal ce susþine tablie-
rul, prin intermediul tiranþilor, are
un diametru de 50 mm ºi este
compus din mai multe toroane farã
protecþie exterioarã din polietile-
nã. La rândul lui, tablierul este
compus din structurã metalicã ºi
pardosealã din lemn, cu o lungi-
me de 49,60 metri.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Cãruþaº decedat în accidentCãruþaº decedat în accidentCãruþaº decedat în accidentCãruþaº decedat în accidentCãruþaº decedat în accident
la Goieºtila Goieºtila Goieºtila Goieºtila Goieºti

Un bãrbat de 32
de ani, din comuna
Goieºti, ºi-a pierdut
viaþa, marþi searã,
în urma unui acci-
dent de circulaþie
petrecut în jurul
orei 19.00, pe raza
localitãþii. Potrivit
reprezentanþilor IPJ
Dolj, în urma pri-
melor cercetãri s-a
stabilit faptul cã, Mihãiþã Cîrjaliu, de 23 de ani, din Craiova, în timp ce
conducea o autotutilitarã dinspre comuna Melineºti cãtre Craiova, nu a
pãstrat distanþa corespunzãtoare faþã de un vehicul cu tracþiune animalã,
condus în aceeaºi direcþie de Laurenþiu Rãducan, de 32 de ani, din co-
muna Goieºti, intrând în coliziune. În urma impactului violent a rezultat
decesul bãrbatului de 32 de ani din localitatea Goieºti, acesta fiind trans-
portat la morga Spitalului Filantropia din Craiova de cãtre un echipaj al
Ambulanþei. Conducãtorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezulta-
tul fiind negativ, iar poliþiºtii rutieri au întocmit dosar penal în cauzã ºi
continuã cercetãrile sub aspectul comiterii infracþiunii de ucidere din culpã.

390 pachete de þigãri de contrabandã390 pachete de þigãri de contrabandã390 pachete de þigãri de contrabandã390 pachete de þigãri de contrabandã390 pachete de þigãri de contrabandã
confiscate din Lipovuconfiscate din Lipovuconfiscate din Lipovuconfiscate din Lipovuconfiscate din Lipovu

Poliþiºti din
cadrul Poliþiei
oraºului Segar-
cea, împreunã
cu lucrãtori ai
Secþiei 14 Poliþie
Ruralã Bârca ºi
Postului de Poli-
þie Lipovu, în
urma activitãþilor
specifice desfã-
ºurate, l-au de-
pistat, marþi, 7
martie a.c., în
flagrant pe Petri-
ºor V., de 52 de
ani, din comuna Lipovu, cu 390 pachete de þigãri (7.800 þigarete) fãrã
timbru de marcaj fiscal românesc. Doljeanul avea depozitate pachetele
de þigãri în autoturismul personal, staþionat în faþa magazinului pe care îl
deþine în localitate, unde urma sã le comercializeze. Cele 390 de pachete
de þigãri au fost ridicate în vederea cercetãrilor, fiind indisponibilizate la
sediul Poliþiei oraº Segarcea, urmând a fi predate Direcþiei Regionale
Vamale Craiova. Pe numele doljeanului de 52 de ani a fost întocmit dosar
de cercetare penalã pentru sãvârºirea infracþiunii de contrabandã, inves-
tigaþiile fiind continuate de poliþiºti în vederea documentãrii întregii acti-
vitãþi infracþionale a celui în cauzã, dupã cum a precizat inspector princi-
pal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

ªoferiþele din Craiova „sancþionate”ªoferiþele din Craiova „sancþionate”ªoferiþele din Craiova „sancþionate”ªoferiþele din Craiova „sancþionate”ªoferiþele din Craiova „sancþionate”
cu flori de poliþiºtii rutiericu flori de poliþiºtii rutiericu flori de poliþiºtii rutiericu flori de poliþiºtii rutiericu flori de poliþiºtii rutieri

Ziua de 8
Martie a repre-
zentat un nou
prilej pentru ca
poliþiºtii rutieri sã
î n t â m p i n e
doamnele ºi
domniºoarele
din trafic cu
flori, felicitãri,
toate însoþite de
urãri de „La
mulþi ani!” ºi bi-
neînþeles de sfa-
turi ºi recoman-
dãri preventive.
Poliþiºtii Biroului
Rutier Craiova au oprit, ieri, în trafic, doamnele sau domniºoarele care
conduceau autovehicule pe strãzile din Craiova, ºi spre surprinderea aces-
tora, în loc sã le solicite documentele pentru control, oamenii legii le-au
„sancþionat” cu flori ºi felicitãri. Acþiunea poliþiºtilor rutieri a fost primitã
cu bucurie ºi zâmbete din partea ºoferiþelor iar, în speranþa cã prin aceastã
activitate au reuºit sã le facã sã uite, mãcar pentru câteva momente, de
problemele cotidiene, oamenii legii le ureazã încã o datã „La mulþi ani !”
ºi „O primãvarã frumoasã!”.

Reamintim cã fapta s-a petre-
cut în noaptea de 15 spre 16 oc-
tombrie 2016, în jurul orei 00.30.
Agenþii Constantin Iovãnescu ºi
Adrian Fota Balaci, ambii din ca-
drul Biroului Rutier Craiova, în
timp ce patrulau pe strada Traian
Lalescu din Craiova, au oprit pen-
tru control un autoturism Opel
Corsa, la volanul cãruia se afla un
bãrbat de 51 de ani, din Craiova,
de origine sirianã, Atassi Moham-
med Mujab. Oamenii legii i-au
solicitat documentele pentru con-
trol, iar în urma verificãrilor efec-
tuate au constatat cã bãrbatul nu
posedã permis de conducere pen-
tru nici o categorie de vehicule,
motiv pentru care a fost condus
la sediul Biroului Rutier, de pe stra-
da Câmpia Islaz, pentru continua-
rea cercetãrilor. Craioveanul le-a
promis poliþiºtilor 800 de euro, pen-
tru ca aceºtia sã nu ia mãsurile
legale faþã de el, respectiv pentru
a nu i se întocmi un dosar de cer-
cetare penalã pentru sãvârºirea
infracþiunii de conducere pe dru-
murile publice a unui autovehicul
de cãtre o persoanã care nu deþi-
ne permis de conducere. Vãzând
cã bãrbatul insistã cu banii, cei doi
agenþi ºi-au informat superiorii di-
recþi, dar ºi conducerea Inspecto-
ratului cu privire la acest lucru,
apoi au fost anunþaþi ofiþerii Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie Dolj.
Echipa formatã din procurorul de-
semnat din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj ºi ofiþeri
ai Serviciului Judeþean Anticorup-
þie Dolj l-a prins chiar în sediul Bi-
roului Rutier Craiova, imediat ce

Închisoare cu suspendare pentruÎnchisoare cu suspendare pentruÎnchisoare cu suspendare pentruÎnchisoare cu suspendare pentruÎnchisoare cu suspendare pentru
craioveanul care a vrut sãcraioveanul care a vrut sãcraioveanul care a vrut sãcraioveanul care a vrut sãcraioveanul care a vrut sã

mituiascã doi poliþiºti cu 2.500 leimituiascã doi poliþiºti cu 2.500 leimituiascã doi poliþiºti cu 2.500 leimituiascã doi poliþiºti cu 2.500 leimituiascã doi poliþiºti cu 2.500 lei
Craioveanul de origine arabã care

a fost prins în flagrant, în luna oc-
tombrie a anului trecut, în timp ce
voia sã mituiascã doi poliþiºti de la
Rutierã cu 2.500 de lei, ca sã nu-i facã
dosar penal pentru conducere fãrã
permis, a fost condamnat. Bãrbatul,
care a recunoscut comiterea faptelor

în faþa judecãtorilor, a primit o pe-
deapsã de 2 ani ºi 4 luni închisoare
cu suspendare pe durata unui termen
de încercare de 4 ani ºi 60 de zile de
muncã în folosul Primãriei Craiova.
Sentinþa Tribunalului Dolj nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

le-a pus pe birou poliþiºtilor suma
de 2.500 lei. Bãrbatul a fost reþi-
nut pentru 24 de ore, arestat pre-
ventiv, iar ulterior, a fost plasat în
arest la domiciliu.

A recunoscut comiterea
faptelor

Pe 9 decembrie 2016 s-a înre-
gistrat la Tribunalul Dolj dosarul
în care craioveanul a fost trimis
în judecatã, în stare de arest la
domiciliu, pentru dare de mitã ºi
conducere fãrã permis, iar luni, 6
martie a.c., instanþa a pronunþat
sentinþa. Bãrbatul a recunoscut
comiterea faptelor în faþa jude-
cãtorilor ºi a cerut sã beneficie-
ze de reducerea cu o treime a li-
mitelor de pedeapsã ºi a primit 1
an de închisoare pentru condu-
cere fãrã permis, 2 ani de închi-
soare pentru dare de mitã, cele
douã pedepse fiind contopite:
„Condamnã pe inculpatul
Atassi Mohammad Mujab la
pedeapsa de 1 an închisoare

pentru conducere fãrã permis
ºi de 2 ani închisoare pentru
dare de mitã. Contopeºte pe-
depsele aplicate în pedeapsa
cea mai grea de 2 ani închisoa-
re, la care se adaugã un spor
de 1/3 din cuantumul celeilal-
te pedepse, respectiv 4 luni în-
chisoare, inculpatul urmând sã
execute pedeapsa rezultantã
de 2 ani ºi 4 luni închisoare.
Dispune suspendarea executã-
rii pedepsei sub supraveghere
ºi stabileºte un termen de su-
praveghere de 4 ani”, se aratã
în hotãrârea instanþei. Judecãto-
rii au mai stabilit cã inculpatul va
presta o muncã neremuneratã în
folosul comunitãþii în cadrul Pri-
mariei municipiului Craiova, pe o
perioadã de 60 de zile lucrãtoare
ºi au constatat încetatã de drept
mãsura arestului la domiciliu.
Bãrbatul trebuie sã achite ºi 900
de lei cheltuieli judiciare ºi poate
ataca hotãrârea Tribunalului la
Curtea de Apel Craiova.
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În urma incidentul ce a avut
loc în data de 24 februarie a.c,
în Clinica de Hematologie a Spi-
talului Municipal Filantropia din
Craiova, unde au fost transfuzaþi
12 pacienþi, din care ºase au dez-
voltat reacþii adverse, doi dintre
aceºtia având evoluþie nefavora-
bilã, soldatã cu deces în timpul
nopþii, prin prisma verificãrilor
din teren ºi a înscrisurilor, con-
ducerea unitãþii sanitare a sesi-
zat mai multe nereguli.

La nivelul Clinicii de Hemato-
logie au fost constatate deficien-
þe în completarea documentelor
medicale prin nerespectarea pro-
tocoalelor ºi procedurilor interne.
De asemenea, în ancheta internã
se aratã cã personalul medical din
cadrul Clinicii de Hematologie nu
a respectat hotãrârile Comisiei de
Hemovigilenþã ºi nici procedurile
de operare în formularele speci-
fice administrãrii de sânge ºi de-

S-a finalizat ancheta internã la Spitalul Filantropia:S-a finalizat ancheta internã la Spitalul Filantropia:S-a finalizat ancheta internã la Spitalul Filantropia:S-a finalizat ancheta internã la Spitalul Filantropia:S-a finalizat ancheta internã la Spitalul Filantropia:

Nereguli la Clinica de HematologieNereguli la Clinica de HematologieNereguli la Clinica de HematologieNereguli la Clinica de HematologieNereguli la Clinica de Hematologie
Spitalul Filantropia din Craiova a publicat, ieri, concluziile anchetei interne,

declanºatã dupã ce doi pacienþi au decedat, iar alþi patru au manifestat reacþii
adverse în urma unor transfuzii.  Reprezentanþii unitãþii sanitare au constatat

deficienþe la nivelul Clinicii de Hematologie în acest sens fiind constituitã o comi-
sie de disciplinã care va cerceta abaterile sesizate în cadrul anchetei interne.

Mâine, începând
cu ora 9.30, la Ho-
tel Ramada din Cra-
iova, va  avea loc
dezbaterea “Fon-
dul European pen-
tru Investiþii Strate-
gice (EFSI) în Sud-
Vestul României”,
organizatã de euro-
parlamentarul Mari-
an Jean Marines-
cu, vicepreºedinte-
le Grupului EPP din
Parlamentul Euro-
pean.

Despre domenii-
le în care se poate
utiliza EFSI va
vorbi domnul Wilhelm Molterer, directorul EFSI, fost
vicepreºedinte al BEI, doamna Nora Matei, reprezen-
tantul Comisiei Europene va prezenta Planul de In-
vestiþii pentru Europa, iar din partea BEI va lua cu-
vântul Mark Mawhinney.  Managerul general al Fon-
dului de Investiþii Agricover, domnul Robert Rekkers,
va prezenta aplicat, modelele de proiecte depuse ºi
unele chiar semnate.

Au fost invitaþi reprezentanþii administraþiilor pu-
blice locale din regiunea Olteniei, conducerile Came-

EFSI, prezentat de specialiºtiiEFSI, prezentat de specialiºtiiEFSI, prezentat de specialiºtiiEFSI, prezentat de specialiºtiiEFSI, prezentat de specialiºtii
Comisiei EuropeneComisiei EuropeneComisiei EuropeneComisiei EuropeneComisiei Europene

Sãrbãtoarea primãverii,
sãrbãtoarea bucuriei, la  Drãgoteºti

Preºcolarii  ºi elevii   ªcolii
Gimnaziale  din comuna Drãgo-
teºti  au  irganizat, ieri,  pe sce-
na  Cãminului  cultural din  lo-
calitate, sub îndrumarera cadre-
lor didactice, un spectacol de-
dicat   cele mai dragi fiinþe din
viaþa  fiecãrui  copil  -    mama.
Invitaþi  au  fost  pãrinþi  ºi  re-
prezentanþi  ai administraþiei pu-
blice locale. A  urmat  concursul
„Miss  Mãrþiºor 2017”, la  care
participantele    14  eleve  din

ciclul  gimnazial – au  purtat cos-
tume confecþionate  din materi-
ale  reciclabile, proba  fiind  parte
dintr-un amplu  proiect de edu-
caþie    ecologicã  desfãºuratã în
ºcoalã  ºi  în comunitate. La  fi-
nal, toate  au primit  diplome  ºi
premii.  Serbarea s-a  încheiat
cu un moment emoþionant, în
care  elevii au  oferit   mãmicilor
flori de primãvarã  ºi felicitãri
realizate chiar  de ei, la  orele
de abilitãþi practice.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

relor de Comerþ ºi In-
dustrie ºi nu în ulti-
mul rând, oamenii de
afaceri din aceastã
zonã a þãrii.

“Autoritãþile locale
pot utiliza acest fond
în diverse domenii :
de la case sociale,
spitale, modernizare
de ºcoli, moderniza-
re de clãdiri în vede-
rea eficientizãrii  con-
sumului energetic,
construirea de clãdiri
noi sau reabilitarea
clãdirilor existente,
centre de sãnãtate,
drumuri, sisteme de

apã, sisteme de colectare a deºeurilor. Sunt foarte
multe proiecte depuse, în toatã Europa, proiecte care
s-ar putea replica ºi la noi în regiune. Una dintre cele
douã direcþii de finanþare ale EFSI este dedicatã IMM-
urilor ºi este deja mult accesatã în alte state europene.
EFSI poate, de asemenea sã asigure  sumele necesare
cofinanþãrii în cazul accesarii fondurilor structurale
”, precizeazã deputatul european Marian Jean Mari-
nescu.

MARGA BULUGEAN

rivate sanguine, încãlcând dispo-
ziþiile Ordinului  nr. 1224/2006 cu
referire la atribuþiile asistenþilor
medicali privind transfuzia sangui-
nã. „Faþã de deficienþele de or-
ganizare constatate în cadrul Sec-
þiei de Hematologie, a fost con-
stituitã o comisie de disciplinã care
va cerceta abaterile disciplinare
sesizate în cadrul anchetei inter-
ne”, se precizeazã în cadrul unui
comunicat de presã al Spitalului
Filantropia.

25.000 de lei, amendã
din partea DSP Dolj

Sãptãmâna trecutã, Direcþia de
Sãnãtate Publicã Dolj a amendat
cu suma de 25.000 de lei Spitalul
Filantropia din Craiova în urma
neregulilor pe care inspectorii sa-
nitari le-au constatat pe parcur-
sul controlului efectuat la unita-
tea sanitarã. Cu aceastã ocazie,
reprezentanþii Direcþiei de Sãnã-

tate Publicã Dolj au verificat dacã
s-au respectat procedurile privind
transfuzia sanguinã, dar ºi foile de
observaþii, fiºele de sânge ale
Unitãþii de Transfuzii Sanguine din
cadrul spitalului ºi etichetele de pe
pungile de sânge.

Printre problemele sesizate s-
a numãrat ºi faptul cã transfuziile
s-au fãcut dupã-amiaza ºi nu di-
mineaþa, aºa cum prevede proto-
colul. Direcþia de Sãnãtate Publi-
cã Dolj a mai sancþionat, în urmã
cu o sãptãmânã, cu câte 1.000 de
lei pe medicul de gardã ºi pe cele
douã asistente, care erau de ser-
viciu, vineri searã, dar ºi asisten-
tul Unitãþii de Transfuzii Sangui-
ne a Spitalului Filantropia.

ªi Avocatul Poporului s-a au-
tosesizat ºi verificã dacã au fost
încãlcate drepturile constituþionale
la viaþã ºi la integritate fizicã. Mai
exact, sesizarea din oficiu ºi an-
cheta vizeazã posibila încãlcare a
art. 22 ºi art. 34 din Constituþia
României privind dreptul la viaþã
ºi la integritate fizicã ºi psihicã ºi
dreptul la ocrotirea sãnãtãþii.

Dosar penal pentru ucidere
din culpã

Tot sãptãmâna trecutã, procu-
rorii Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova au anunþat cã,
în cazul celor doi pacienþi de 81,
respectiv 64 de ani, care au mu-

rit, în noaptea de 24 spre 25 fe-
bruarie a.c., în urma unor trans-
fuzii de sânge fãcute la Spitalul
„Filantropia” din Craiova, cerce-
tãrile se desfãºoarã sub aspectul

comiterii infracþiunii de ucidere
din culpã.

Potrivit comunicatului Parche-
tului, organele de cercetare pe-
nalã au fost anunþate de repre-
zentanþii unitãþii medicale despre
decesul a doi pacienþi, S.E, de 81
de ani, decedatã în Clinica de
Hematologie pe 24 februarie, la
ora 23.00, ºi S. D., de 64 de ani,
decedat în Serviciul de Anestezie
ºi Terapie Intensivã (ATI), pe 25
februarie, ora 02.10. Pe 26 fe-

bruarie au fost efectuate necrop-
siile în vederea stabilirii cauzei
deceselor, iar medicii legiºti au
concluzionat în cazul femeii de 81
de ani cã a fost vorba despre „in-

suficienþã cardio-circulatorie, in-
farct miocardic”, în timp ce bãr-
batul de 64 de ani s-a stins ca ur-
mare a „insuficienþei cardio-respi-
ratorie, leucemie acutã mieloblas-
ticã post sindrom mielodisplazic”.

Procurorii au dispus, în plus, ºi
efectuarea unei expertize medi-
co-legale serologice de cãtre In-
stitutul Naþional de Hematologie
Bucureºti.

RADU ILICEANU
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Sã vorbeºti despre antrepreno-
rii români autentici este, în ultimii
ani, din ce în ce mai greu. Motive-
le sunt pe cât de diverse, pe atât
de greu de depãºit. Fie cã este vor-
ba de nevoia unui sprijin financiar
consistent care sã le gireze acþiu-
nile de dezvoltare pe termen me-
diu ºi lung, fie cã este vorba con-
curenþa pe o piaþã tot mai perfor-
mantã din punct de vedere al ra-
portului preþ/calitate, provocãrile
marilor companii româneºti sunt
tot mai prezente.

Investiþie 100% româneascã
Toate acestea au condus, în

timp, la o decantare a capitalul au-
tohton în manifestãri de producþie
nu la fel de extinse ca odinioarã.
ªi, totuºi, veºti bune primim pe
acest segment. „Farmec”, cel mai

Capitalul românesc rezistã ºi se extinde!

„Farmec” a  deschis la Craiova„Farmec” a  deschis la Craiova„Farmec” a  deschis la Craiova„Farmec” a  deschis la Craiova„Farmec” a  deschis la Craiova
primul magazin Gerovital din Olteniaprimul magazin Gerovital din Olteniaprimul magazin Gerovital din Olteniaprimul magazin Gerovital din Olteniaprimul magazin Gerovital din Oltenia

Într-o lume a comerþului, în care tot vorbim
de multinaþionale ºi de capitalul extern, iatã cã
România încã mai are în protofoliul marilor pro-
ducãtori interni ºi companii de renume, ce luptã
din rãsputeri printr-un management adaptat pro-
vocãrilor actuale sã se menþinã în top. Compa-
nia Farmec S.A., cãci despre aceasta este vor-
ba în continuare, deschide în Craiova, ºi, de alt-
fel, în Oltenia, primul sãu magazin Gerovital.
Istoria renumitei societãþi debuteazã la 1889,
când iau naºtere laboratoarele Molnar Moser

din care, în 1943, se desprinde, la Cluj Napoca,
laboratorul Mol-Mos. De aici înainte începe
dezvoltarea celei mai importante platforme de
producþie a cosmeticelor din România. La cinci
ani dupã Revoluþie din 1989, compania se pri-
vatizeazã prin metoda MEBO, având 100% ca-
pital românesc. Craiova intrã, acum, pe harta
de interes a producãtorului clujean ºi devine pri-
ma localitate din Oltenia în care produsele de
odinioarã ºi cele actuale ale Farmec S.A. ajung
mai repede la îndemâna clienþilor.

important producãtor român de
cosmetice, a deschis ieri primul
magazin Gerovital din Craiova, al
patrulea la nivel naþional. Acesta
este primul dintre cele 15 noi ma-
gazine pe care compania clujeanã
intenþioneazã sã le deschidã în Ro-
mânia, pe parcursul acestui an.

Situat central, în cadrul ansam-
blului comercial Electroputere
Parc, aflat pe Calea Bucureºti, nr.
80, cu o investiþie de peste 50.000
euro, noul magazin Gerovital are o
suprafaþã totalã de 46 de metri pã-
traþi, oferind toate produsele din
gamele Gerovital ºi Aslavital, dar
ºi consultanþã permanentã legatã
de acestea, prin intermediul consi-
lierilor prezenþi în magazin.

Comenzile pe online
au depãºit aºteptãrile

“În urma comenzilor multiple
primite în magazinul online al com-
paniei am decis sã deschidem acest
magazin Gerovital în Craiova, pen-
tru a fi mai aproape de toþi iubitorii
brandurilor noastre din inima Ol-
teniei. Am deschis primele trei ma-
gazine Gerovital din România în
ultima parte a anului trecut ºi fie-
care eveniment a fost primit cu
entuziasm aducându-ne, totodatã,
noi solicitãri din alte oraºe ale þãrii.
Anul acesta, Gerovital, cel mai iu-
bit brand românesc, împlineºte 50
de ani ºi ne dorim sã îi surprindem
plãcut pe românii din întreaga þarã,
oferindu-le produsele îndrãgite în
magazine specializate, unde pot ale-
ge ce li se potriveºte cel mai bine,
cu ajutorul consilierilor noºtri în
frumuseþe. Craiovenii sunt aºtep-
taþi în magazin cu toate gamele
brandurilor Gerovital ºi Aslavital,
dar ºi cu surprize numeroase ºi
reduceri de preþ”, a declarat Mir-
cea Turdean, Director General
Farmec S.A.

Dermoanaliza tenului, gratuitã!
În perioada 8-12 martie, clienþii

vor beneficia de 20% discount la
orice achiziþie din noul magazin
Gerovital, iar primii 130 vor primi
cadouri surprizã. De asemenea,
craiovenii care viziteazã magazinul
vor putea efectua gratuit teste de
dermoanalizã a tenului. Dermoana-
liza dureazã aproximativ 5 minute
ºi ajutã la stabilirea tipului de ten,
prin folosirea unor mãsurãtori in-
strumentale specifice care analizea-

zã nivelul de hidratare, elasticitate,
nivelul de sebum ºi gradul de pig-
mentare al pielii.

Sub brandul Gerovital se reu-
nesc, în prezent, game recunos-
cute internaþional ºi atent create
pentru îngrijirea pãrului, a pielii ºi
a tenului, printre care se numãrã
Gerovital H3, Gerovital H3 Der-
ma+, Gerovital Tratament Expert,
Gerovital Plant, Gerovital Men ºi
Gerovital Sun. Conform datelor de
piaþã Nielsen, Gerovital s-a menþi-
nut ºi în anul 2016 în poziþia de
lider de piaþã pe segmentul produ-
selor de îngrijire a tenului, cu o cotã
de piaþã valoricã de 23,3%, cât ºi
pe cel al tratamentelor cosmetice
pentru pãr, cu o cotã de piaþã va-
loricã de 25,9%.

Foloseºte argilã purã
Mai trebui evidenþiat cã, cea de-

a doua linie de produse disponibilã
în magazinul dechis, ieri, la Craio-
va, Aslavital, are la bazã argilã purã,
100% româneascã, provenitã din
Munþii Pãdurea Craiului, fiind o
gamã diferitã de celelalte mãrci
prezente  pe piaþa din România.

În prezent, reþeaua Farmec in-
clude 4 magazine Gerovital, dintre
care primele trei au fost deschise
anul trecut în Bucureºti (în Veran-
da Mall ºi ParkLake Mall) ºi Con-

stanþa (în City Park Mall). De ase-
menea, compania deþine 8 maga-
zine Farmec în Cluj Napoca (3
magazine), Arad, Sibiu, Târgu
Mureº, Timiºoara ºi Braºov. Com-
pania înregistreazã o medie lunarã
de 12.000 clienþi, persoane fizice,
în magazinele de brand, iar valoa-
rea medie a coºului de cumpãrã-
turi pentru comerþul tradiþional este
de aproximativ 50 lei.

Farmec SA Cluj-Napoca,
o istorie de 127 de ani

Farmec SA Cluj-Napoca, cel
mai mare producãtor român de
cosmetice, este un brand emble-
mã pentru România, al cãrui
portofoliu impresioneazã o lume
întreagã prin produse mereu ac-
tuale ºi moderne, concepute în la-
boratoare performante. Compania
are acreditãri internaþionale ale pro-
ceselor de fabricaþie ºi comercia-
lizeazã produsele din portofoliu în
peste 30 þãri.

„Farmec este mai mult decat un
loc de muncã, este laboratorul unde
se amestecã inovaþia, cercetarea,
emoþia de a crea, produce ºi pro-
mova un nou produs, bucuria re-
zultatelor excelente ºi dorinþa de a
fi mereu mai buni” a mai punctat
Mircea Turdean.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã (APIA) informeazã toþi fermierii cã, în
data de 3 martie 2017, a fost publicat în Mo-
nitorul Oficial, Partea I, nr. 160, Ordinului
Ministrului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale nr.
50/2017 de modificare a Ordinului Ministrului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale nr. 703/2013
pentru aprobarea condiþiilor în care se vor în-
cheia convenþiile dintre instituþiile financiar-
bancare ºi nebancare ºi APIA, în vederea fi-
nanþãrii de cãtre acestea a activitãþilor curente
ale beneficiarilor plãþilor derulate de instituþia
noastrã în baza adeverinþelor eliberate. Prin
acest ordin, nivelul de dobândã aferentã acor-
dãrii creditelor va fi de RON-ROBOR
6M+maxim 2%.

Mai exact, textul legal, aºa cum a fost mo-
dificat, este urmãtorul: “vor accepta introdu-

Atenþie la nivelul de dobândãAtenþie la nivelul de dobândãAtenþie la nivelul de dobândãAtenþie la nivelul de dobândãAtenþie la nivelul de dobândã
aferent creditelor din agriculturãaferent creditelor din agriculturãaferent creditelor din agriculturãaferent creditelor din agriculturãaferent creditelor din agriculturã

cerea în convenþie a obligativitãþii respectãrii
dobânzii aferentã acordãrii creditelor pentru
beneficiarii plãþilor derulate prin Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agriculturã: dobânda fi-
nalã aplicatã beneficiarului nu poate depãºi:
RON - ROBOR 6M + maximum 2%”.

“În ce priveºte comisioanele practicate de
instituþiile finanþatoare, atragem atenþia fermie-
rilor care doresc sã acceseze credite pentru
finanþarea capitalului de lucru în vederea
desfãºurãrii activitãþilor curente, sã analizeze
cu atenþie sporitã soluþiile de finanþare propu-
se de instituþiile financiar-bancare ºi nebanca-
re în ceea ce priveºte costul acestora, astfel
încât sã aleagã modalitãþile de finanþare care
rãspund cel mai bine necesitãþilor proprii”, ne-
a precizat Laurenþiu Nicolae Dãdulescu, di-
rector executiv al APIA Dolj.



interviuinterviuinterviuinterviuinterviu cuvântul libertãþii / 7joi, 9 martie 2017
Interviu realizat de MARGA BULUGEAN

Cât este de important ca pe lân-
gã un centru universitar cum este
cel din Craiova sã fiinþeze ºi un li-
ceu cu deschidere internaþionalã?

În contextul politicilor educaþi-
onale care promoveazã învãþarea pe
tot parcursul vieþii conexiunea în-
tre liceu ºi universitate este foarte
importantã. Liceul Voltaire constru-
ieºte punþi  cãtre aceastã educaþie
continuã. Înfiinþatã în concordan-
þã cu actele normative în vigoare,
sub egida Universitãþiii din Craio-
va, instituþia noastrã îºi desfaºoarã
activitatea în cadrul campusului
universitar al Facultãþii de Drept ºi
al Facultãþii de Mecanicã, oferind
elevilor acces la un spaþiu acade-
mic care le deschide astfel orizon-
turi profesionale încã din anii de li-
ceu. Alinierea la standarde europe-
ne este un imperativ al societãþii
româneºti, liceul nostru raspunde
acestor cerinþe pregãtind tineri pen-
tru viitor prin activitãþi cu deschi-
dere internaþionalã.

Sã ne vorbiþi succint despre
modul în care este organizat acest
liceu ? Cu ce se diferenþiazã faþã
de alte unitãþi de învãþãmânt din
judeþ.

Liceul Voltaire face parte din re-
þeaua ºcolarã începând cu anul
2016 ºi propune ca rutã educaþio-
nalã învãþãmânt liceal-filierã teore-
ticã, cu profilurile matematicã-in-
formaticã, ºtiinþele naturii, filologie,
ºtiinþe sociale. Oferta curricularã
rãspunde specificului liceului cen-
trat pe studiul limbii franceze prin
înglobarea mai multor discipline ce
vizeazã cunoºtinþe de culturã ºi ci-
vilizaþie francezã, cuprinzând ast-
fel clase cu profil intensiv france-
zã ºi bilingv francezã.

Valoarea adaugatã pentru produ-
sul educaþional este oferitã de nu-
meroase activitãþi extraºcolare des-
fãºurate în cadrul programului af-
ter-school pe niveluri de perfor-
manþã beneficiind ºi de posibilita-
tea de a-ºi face temele. Activitãþile
extracurriculare urmãresc dezvol-
tarea armonioasã a personalitãþii
elevilor prin ateliere de teatru, dans
modern, web design, abilitãþi de
viaþã,  scriere creativã, club de foto,
trupa de dans ºi de majorete, com-
petiþii sportive.

Pe lângã cursurile de pregãtire
pentru atestatul DELF desfãºurate
cu vorbitori nativi specializaþi, Li-
ceul Voltaire oferã ºi posibilitatea
iniþierii în alte limbi de circulaþie in-
ternaþionalã (italianã, spaniolã, ger-
manã). De altfel, învãþarea limbilor
strãine reprezintã o prioritate pen-

«Un profesor dedicat nu cedeazã niciodatã«Un profesor dedicat nu cedeazã niciodatã«Un profesor dedicat nu cedeazã niciodatã«Un profesor dedicat nu cedeazã niciodatã«Un profesor dedicat nu cedeazã niciodatã
în faþa ignoranþei ºi a nepãsãrii»în faþa ignoranþei ºi a nepãsãrii»în faþa ignoranþei ºi a nepãsãrii»în faþa ignoranþei ºi a nepãsãrii»în faþa ignoranþei ºi a nepãsãrii»

Prof.dr Dorina Popi  este un dascãl complex. Profesor cu perfor-
manþe excepþionale la concursurile ºi olimpiadele de ºcolare, ma-
nager al Liceului Voltaire ºi preºedinte al Asociaþiei Române a
Profesorilor de Francezã (ARPF), doamna Dorina Popi are ambiþii
mari ºi pentru anul acesta. ”Democraþia ca provocare”, ”Ocroteºte-
þi sãnãtatea”, ”O carte într-un film”, ”În pragul vieþii” sunt doar o
parte din proiectele aflate în derulare la Liceul Voltaire, altele se
creioneazã în prezent. Pe lângã cursurile de pregãtire pentru atesta-
tul DELF desfãºurate cu vorbitori nativi specializaþi, Liceul Voltai-
re oferã ºi posibilitatea iniþierii în alte limbi de circulaþie interna-
þionalã : italianã, spaniolã, germanã. Despre toate aceste proiecte
am discutat cu doamna prof.dr Dorina Popi, într-un interviu acor-
dat cotidianului Cuvântul Libertãþii.

tru instituþia noastrã urmãrindu-se
o pregãtire complexã nu numai prin
activitãþile desfãºurate în orele de
curs ci ºi prin proiecte sau specta-
cole de þinutã cum este cel ce se va
desfãºura cu ocazia Zilelor franco-
foniei în perioada 20-24 martie.

Putem sã vorbim de partene-
riate cu licee similare sau univer-
sitãþi din Europa ? Existã astfel
de schimburi, de programe sau de
proiecte,  în care este antrenat
Liceul Voltaire ?

Bineînþeles, unul dintre pilonii
care au stat la baza creãrii unei ast-
fel de structuri preuniversitare a avut
în vedere realizarea unor partene-
riate educaþionale cu instituþii din
strãinãtate. Acest lucru s-a întâm-
plat încã din primul an de înfiinþare,
dacã ne gândim la Liceul Francez
din Barcelona, pe care elevii noºtri,
însoþiþi de profesorii lor, l-au vizitat,
în cadrul unui schimb intercultural
care a adus tuturor multiple benefi-
cii. De asemenea, în prezent, liceul
este parte a proiectului internaþional
ACTECIM alãturi de alte trei unitãþi
doljene (Liceul ”Traian Vuia”, Liceul
”Charles Laugier” ºi Scoala Gene-
ralã ”Mihai Viteazul”) ºi de alte ºase
unitãþi din Italia, respectiv din Fran-
þa. Activitãþile sunt coordonate de
Universitatea din Lyon, Universita-
tea din Torino ºi, evident, Univer-
sitatea Craiova, iar etapa finalã se
va desfãºura în oraºul nostru, la
începutul lunii aprilie. Va fi, cu si-
guranþã, un alt prilej  de a schimba
impresii ºi exemple de bune prac-
tici, de a ne demonstra potenþialul
cognitiv, creativ ºi, nu în ultimul
rând, lingvistic.

Aþi susþinut  un examen foarte
dificil ºi aþi devenit de curând di-
rectorul Liceului Internaþional cu
predare în Limba Francezã, o res-
ponsabilitate pentru dumneavoas-
trã ºi un câºtig pentru elevii aces-
tei unitãþi de învãþãmânt. Din
punctul dumneavoastrã de vede-
re ce înseamnã sã fii un director
bun în adevãratul sens al cuvân-
tului? Este suficient sã deþii func-
þia ºi sã îndeplineºti formalitãþile
cotidiene?

Am raspuns provocãrii de a de-
veni directorul Liceului Voltaire, în
primul rând pentru ca eu cred cu
tãrie în acest proiect ce implicã di-
versificarea peisajul învãþãmântului
doljean. Facând parte din  echipa
Voltaire încã din primul an de exis-
tenþã, am avut prilejul sã cunosc
îndeaprope elevii ºi profesorii. O
plusvaloare  al acestei instituþii este

reprezentatã de relaþiile strânse în-
tre membrii acestei comunitãþi fran-
cophone. Pentru moment pot spu-
ne ce înseamnã sa fii director la li-
ceul Voltaire : un leader care sã cul-
tive încrederea, element esenþial
pentru menþinerea coeziunii unei
echipe, sã cunoasã interesele ºi
motivaþia fiecãrui membru pentru a
putea canaliza energiile cãtre reali-
zarea unui act educativ de calitate,
într-o ambianþã plãcutã. O ºcoalã
nu se poate conduce din spatele unui
birou ºi cu atât mai puþin aceastã
instituþie, în care  procesul educa-
tiv se clãdeºte pe coordonatele co-
municãrii, colaborãrii.

Care sunt activitãþile pe care
intenþionaþi sã le faceþi pânã la
finele acestui an ºcolar ? 

În prezent, în liceul nostru se
desfãºoarã o serie de proiecte care
ating diverse arii tematice, pornind
de la educaþia pentru cetãþenia eu-
ropeanã, la cea pentru drepturile
copilului sau de la educaþia ecolo-
gicã la cea pentru dezvoltarea co-
munitarã. E de ajuns sã enumãr
câteva programe în derulare : ”De-
mocraþia ca provocare”, ”Ocroteº-
te-þi sãnãtatea”, ”O carte într-un
film”, ”În pragul vieþii”,pentru a
se putea constata diversitatea sub-
iectelor abordate. De asemenea, un
rol foarte important îl au ºi mem-
brii Consiliului ªcolar al Elevilor
care, având diverse responsabilitãþi,
au cãutat sã integreze, conform
sferei lor de preocupãri ºi sub su-
pravegherea profesorilor coordo-
natori, proiecte pe termen scurt ºi
mediu care sã le confere autono-
mie în alegerea unor teme, a unor
activitãþi ºi a unor forme de orga-
nizare. Mã refer la acþiuni precum :
”Dã mâna, prietene !” sau ”Îm-
preunã pentru viitor”.

În privinþa parteneriatelor inter-
naþionale, intenþionãm sa demarãm
un proiect prin intermediul Consi-

liului ªcolar al Elevilor în cadrul
cãruia sa aibã loc  un schimb de
elevi cu ajutorul Asociaþiei Solaize
International et Solidarité,  din
regiunea Rhône-Alpes. În plus,
avem o colaborare cu Colegiul
Pierre Labitrie din Tournefeuille,
Franþa. În 2018, elevi din Liceul
Voltaire vor merge în Franþa, pen-
tru a participa la activitãþi educati-
ve vizând mixitatea socialã în ºcoli.

Sunteþi un dascãl cu perfor-
manþe ºcolare, aþi încercat sã pro-
movaþi acest stil, acest nivel ºi la
Liceul pe care îl conduceþi ? 

Premiile obþinute la olimpiade ºi
concursuri naþionale ºi internaþio-
nale sunt încununarea unei munci
susþinute  dar nu reprezintã obiec-
tivul meu ca dascãl, ci rezultatul
firesc al unui stil didactic creat de-
a lungul celor 18 ani de experienþã
didacticã. Îmi  încurajez elevii sã
îºi depãºeascã orizontul cotidian,
sã îºi cultive pasiunile ºi sã îºi ca-
nalizeze energia cãtre  împlinirea
misiunii pe care fiecare dintre ei o
are. Reuºita lor îmi menþine entu-
ziasmul începuturilor ºi îmi dã forþa
de a continua. De altfel, tinerii fran-
cofoni ai Liceului Voltaire s-au re-
marcat prin  numeroase premii la
concursuri ºi olimpiade ºcolare,
dintre care aº putea enumera 2 pre-
mii II la concursul internaþional
« Jeunes Plumes francophone »,
premiul I la concursul naþional
, « Chant et sons sur scène », pre-
miul III la concursul naþional
« Adolescentul ºi francofonia »,
premiul III la Olimpiada de limba
francezã-etapa judeþeanã, locul I –
la concursul  « Young Authors Writ-
ting Competition », locul I- la Con-
cursul Internaþional « Oraºul Meu
De Suflet ».

Sã vorbim puþin ºi despre lim-
bile strãine, în mod special despre
francezã. Multilingvismul ºi mul-

ticulturalitatea sunt principii de
bazã ale Uniunii Europne, iar noi
ca cetãþeni UE trebuie sã le apli-
cãm. Cât sunt astãzi de importante
limbile strãine ?

A cunoaºte cel puþin douã limbi
strãine este esenþial într-o lume în
continuã miºcare unde totul circu-
lã cu o vitezã uimitoare. Limbile
strãine faciliteazã accesul rapid  la
informaþie, element cheie în inte-
grarea socialã ºi profesionalã, re-
prezintã un atu pentru tinerii care
vizeazã posturi în companii multi-
naþionale sau sunt interesati de piaþa
internaþionalã a muncii. Pe de altã
parte, plurilingvismul deschide ori-
zonturi culturale, asigurã  o extra-
ordinarã conexiune cu lumea care
ne înconjoarã, conexiune absolut
necesarã într-un secol dominat de
tensiuni interetnice, internaþionle.

Elevii învaþã franceza ºi de dra-
gul dumneavoastrã, credeþi cã este
foarte important ca profesorul sã
fie îndrãgit de elevi, ca mai apoi,
elevul sã iubeascã materia ? Care
este ordinea?

În primul rând,  profesorul tre-
buie sã îºi iubeascã meseria ºi sã îºi
îndrãgeascã materia. Este o condi-
þie sine qua non. Din pãcate, per-
turbãrile din societatea noastrã, lip-
sa de concordanþã între dorinþele
profesionale ale tinerilor ºi ofertele
pieþei muncii au adus în învãþãmant
profesori care nu au ales acest do-
meniu din convingere sau pasiune
ci din lipsã de alternative. Indiferenþa
profesorului alungã orice urmã de
interes din partea elevului.

În ceea ce mã priveºte,  sunt un
dascãl care se simte împlinit, în
clasã, atunci când reuºeºte sa
aprindã sclipiri în ochii copiilor.  Un
profesor dedicat nu cedeazã nicio-
datã în faþa ignoranþei ºi a nepãsã-
rii, un profesor dedicat nu împãr-
tãºeºte cu elevii sãi numai ºtiinþa ci
ºi dorinþa de a ºti.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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GEORGE POPESCU

La 4 martie trecut s-au împlinit patru de-
cenii de la cutremurul care a devastat Ro-
mânia. ªi al cãrui ecou, cu oroare-i liturgic-
funebrã care-mi scrijeleazã, uneori, în seri
în care depresia hrãnitã de atâtea provocãri
ale prezentului tot mai insidios îmi bântuie
memoria slãbitã prin ani. S-a scris, ici-aco-
lo, prin presã ºi pe reþele de socializare de-
spre acele clipe ale dezastrului. Mãrturisesc
cã am rezistat ispitei. Dintr-un moment stra-
niu ºi greu explicabil în natura sa.

În cãsuþa construitã, prin anii 50 de cã-
tre socrii mei, în Craiova, pe str. Cãlugã-
reni la nr. 37, în acele secunde ne-a sur-
prins catastrofa. Cum soþia mea se afla
gravidã cu întâiul copil, în a opta lunã, am
reuºit s-o scot ºi s-o protejez de nenoroci-
rea ce-mi pãrea, într-o fulgerare a subcon-

Probã de cataclismProbã de cataclismProbã de cataclismProbã de cataclismProbã de cataclism
ºtientului, iminentã. Aºa se face cã perso-
nal grozãvia seismului am simþit-o ºi trãit-o
ºi retrãit-o, oricât ar pãrea de ciudat, abia
mai târziu.

Ca ºi zilele trecute când, din localitatea
Penne din regiunea Abruzzo, prietenul meu
Mario Costantini, un artist ºi o personalitate
culturalã reputatã la el acasã ºi care a rãmas
ºi un prieten al Craiovei în urma vizitei sale
aici prilejuitã de o expoziþia de sculpturã pe
care i-am organizat-o la Galeria de Artã din
Bãnie, mi-a trimis un poem pe care-l ofer
mai jos ºi în care îmi pare a regãsi un fel de
probã (a supravieþuirii) a cataclismelor de-
venite, parcã, mai lipsite de indulgenþe ca
niciodatã.

Cãci dupã catastrofa seismelor repetate
din Italia din ultimul an, a mai avut loc, rela-

tiv recent, acel dezastru cu prãbuºirea unui
hotel „Rigopiano”, nu departe de localitatea
Penne, distrus de o avalanºã montanã de
zãpadã ºi în care ºi-au pierdut viaþa câteva
zeci de persoane, printre care ºi conaþionali
ai noºtri.

Cum cititorul atent va putea cu uºurinþã
sesiza, vocea care vorbeºte e a unui supra-
vieþuitor – ori nu? – îngropat în moloz în-
fruntându-ºi cu o gravã temeritate propria-i
soartã.

Rigopiano

Mario Costantini

Aud zgomote, tot mai aproape,
Strigãtele mele nu se aud

Zãpada vãtuieºte sunete ºi speranþe
Îmi ascult bãtãile inimii, stinse ºi materne,
Îmi revãd întreaga viaþã într-o clipitã,
Mã-nmormânteazã aceste nesfârºite ore,
Mã rog ºi astfel caut un strop de liniºte,
Mã gândesc la copii ºi la cei dragi,
Încet mã cuprinde gerul ºi mor pe dinãuntru,
Cu secera sa moartea-i acolo,
Mã þinteºte ºi mã aºteaptã,
Vrea sã mã ia cu ea, departe,
ªi tocmai atunci nu cedez ºi trãiesc,
Aºtept târnãcoapele bravilor oameni
Ce-mi ating pãrþi ale trupului
Iar fragila fãclie devine foc.

Penne, 21 ianuarie 2017

Elevii Colegiului Naþional
„Fraþii  Buzeºti” din  Craiova
sunt  în  plinã desfãºurare  a
unui proiect  amplu de dez-
voltare.  Un  echipaj  („Soft
Hoarders”) format   din 13
copii  (cu o  rezervã) -  din
clasele  IX-XI -  vor  repre-
zenta   Craiova  la  un  con-
curs naþional, câºtigãtorii  ur-
mând sã participe  la  Cam-
pionatul Mondial de Roboti-
cã  din  St.Louis  (SUA),  în
aprilie acest an.

„Suntem foarte  mândri
de acest  demers,  cu  atât
mai mult  cu  cât suntem sin-
gurii  selectaþi din Dolj, ºi  ne vom
confrunta cu  alte 55  de  echipe
din 33  de oraºe.  Au fost selectaþi
tineri cu performanþe individuale  la
diversele concursuri naþionale  de
informaticã-matematicã, care  au
beneficiat de resursele  puse la dis-
poziþie  de  „BV   Mc.Cann  Eric-
kson”,   Asociaþia „Natie prin Edu-
caþie”.  Dar, nu putem sã trecem
peste  concursul  dat de  „HEL-

Colegiul  Naþional  „Fraþii  Buzeºti”, pe  lân-
gã toate  premiile  naþionale  ºi internaþionale
obþinute   de  elevii  instituþiei  de învãþãmânt,
de-a  lungul  anilor, la diverse concursuri ºi olim-
piade ºcolare, pregãteºte acum o nouã  perfor-
manþã. De data asta în domeniul roboticii. Ieri,

am  stat  de vorbã  cu  cei 13 tineri (unul  dintre
ei  fiind  „rezervã”) care  vor sã ducã  învãþã-
mântul  craiovean  pe trepte  mari  de dezvolta-
re. S-a alãturat discuþiei noastre  ºi   manage-
rul instituþiei  de  învãþãmânt preuniversitar,
prof. Carmen ªtefãnescu.

LA”,  principalul nostru sponsor,
care  va  asigura toate costurile de-
plasãrii la  Bucureºti, între  23 -
26 martie, unde va  avea loc fina-
la. De asemenea,  colaborarea cu
Facultatea  de  Automaticã,  Cal-
culatoare ºi Electronicã,  din ca-
drul Universitãþii   din Craiova, este
desãvârºitã, ºi,  ca o  completare,
prof.  Mihaela  Grindeanu  ºi  Mi-

haela Iancu  au lucrat  zi de  zi
cu aceºti  copii. Aº mai dori sã
adaug ceva:  tinerii  au  fost  în-
vãþaþi, în acest  proiect, sã fie
în echipã,  sã  treacã  peste  in-
dividualisme,  inerente  la  vâr-
sta lor,  ºi  cred  cã  am  reuºit.
Nu  ne putem dori decât sã  ne
aducã  premii ”, a  precizat prof.
Carmen  ªtefãnescu, director
al Colegiului  Naþional  „Fraþii
Buzeºti”.

O  echipã pentru   speranþã
  Este foarte  clar  cã acest

concept – „lucrul în echipã”  -
a fost bine  receptat  de cãtre
tineri,  iar  numele acestora  este

demn de menþionat:    Andrei Dra-
gomir,   Adrian ªtefãnescu, La-
ura Nadu,  Corina Grindeanu,
Alin  Buzatu, Andrei  Tabacu,
Rãzvan Drãghici,  Bogdan  Cîr-
ceanu,  Mircea Radu, ªtefania
Joiþa,  Bogdan Zanfir, Codruþ
Lemeni  ºi, ca rezervã,  Mihnea
Duican.    Toþi aceºti  copii,  pe
care  rezultatele  obþinute la toate
concursurile  de  informaticã-ma-
tematicã  îi   recomandã, nu  au
lucrat, pânã în  urmã  cu câtea
luni de zile la  punerea  în practi-
cã a unui  robot. Ei bine,   s-au
unit, ºi-au pus în comun  toate
cunoºtiinþele  ºi au  realizat  o „ma-
ºinãrie”,  fãrã  sens  peiorativ,
care culege mingi ºi le  aruncã la
coº,  ceva asemãnãtor  baschetu-
lui.  Sigur,  mai  sunt  de retuºat
unele aspecte, dar existã speran-
þe  mari  ºi, dacã  este permisã o
glumã, în  cazul participãrii  la
faza  mondialã,  proiectul ar pu-
tea fi pus  ºi  la  dispoziþia bas-
chetbaliºtilor craioveni,  mãcar
pentru  intrarea în play-off.Însã,

cel  mai  bine ne  pot explica unii
dintre  copii.

Viitorul se  pune la punct
alãturi de istorie

Conducerea Colegiului  Naþional
„Fraþii  Buzeºti” a avut o idee ex-
traordinarã:  spaþiul pus  la dispozi-
þie  pregãtirii acestor  copii este  în
Muzeul  Colegiului.  „Am  vrut sã
arãtãm cã  iubim istoria,  trãim pre-
zentul ºi, mai  mult, ne  gândim la
viitor. De aceea , le-am  asigurat
acestor  tineri  ºi profesorilor lor
cadrul  de desfãºurare”, a menþio-
nat Carmen  ªtefãnescu.  Întrega
echipã  a  fãcut  ºi o  demonstraþie
de  funcþionare  a robotului  ºi ne-
am dat seama cã  aceºti  tineri  ºtiue
despre  ce  vorbesc.  Redãm câte-
va declaraþii  ale  lor. „A  fost  difi-
cil, la  început,  deoarece  niciunul
dintre  noi  nu lucrase pe  un ase-
menea  proiect. Încet-încet,  ne-
am  unit, am lucrat împreunã  ºi

am scos acest  roboþel, cu  care
sperãm  sã  câºtigãm” -   Codruþ
Lemeni; „Sigur, în prima  etapã,  a
fost  oarecum o   dificultate,  dar,
cu timpul,  ne-am obiºnuit  ºi sã
ºtiþi cã nu  este  aºa  de dificil cum
se vede  din afarã  .  Am încercat
ceva  nou, aici  am  avut ºi sprijinul
materialelor  venite de la organiza-
tori,  dar sunt  convinsã cã  ne-am
descurcat  ” – ªtefania Joiþa;
„Este  o  experienþã care ne va  aju-
ta în  viaþã, chiar dacã unii  dintre
noi  nu  vom merge  pe o  aseme-
nea carierã.  Am învãþat  ce înseam-
nã lucrul în echipã.   Cu toþii  am
avut rezultate  individuale,  dar  o
echipã înseamnã  cu totul  altceva
ºi  nu este uºor  de explicat” -
Bogdan Zanfir.

Ca o concluzie, cu greu  de
combãtut,  se poate  spune  cã
avem  tineri foarte  inteligenþi,  dar
depinde  de noi,  cei maturi, cum
ºtim  sã-i  pãstrãm.

CRISTI PÃTRU
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Colecþie unicã prin importanþa ºi
relevanþa volumelor ºi materialelor
reunite, „Biblioteca Exilului Ro-
mânesc din Paris – Basarab Ni-
colescu” a fost inauguratã la Biblio-
teca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” din Craiova pe data de
18 octombrie 2016, în prezenþa do-
natorului, acad. Basarab Nicolescu.

Între scriitorii prezenþi în colec-
þie se regãsesc nume importante ale
exilului românesc, precum Mircea
Eliade, Emil Cioran, Claude Sernet,
Horia Stamatu, Victor Brauner, Ben-
jamin Fondane, Prinþesa Marta Bi-

Cãrþi ºi documente din donaþia fãcutã Bibliotecii „Aman” de acad.Cãrþi ºi documente din donaþia fãcutã Bibliotecii „Aman” de acad.Cãrþi ºi documente din donaþia fãcutã Bibliotecii „Aman” de acad.Cãrþi ºi documente din donaþia fãcutã Bibliotecii „Aman” de acad.Cãrþi ºi documente din donaþia fãcutã Bibliotecii „Aman” de acad.
Basarab Nicolescu, prezentate la Cluj-NapocaBasarab Nicolescu, prezentate la Cluj-NapocaBasarab Nicolescu, prezentate la Cluj-NapocaBasarab Nicolescu, prezentate la Cluj-NapocaBasarab Nicolescu, prezentate la Cluj-Napoca

La sediul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din
România se deschide astãzi o expoziþie de poste-
re ce prezintã cãrþi ºi documente, reviste ºi afiºe
care fac parte din „Biblioteca Exilului Românesc
din Paris – Basarab Nicolescu”, recent inauguratã

în cadrul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” din Craiova. La evenimentul prilejuit
de dezbaterea „Exilul românesc din Paris” parti-
cipã acad. Basarab Nicolescu ºi managerul biblio-
tecii doljene, Lucian Dindiricã.

bescu, Elena Vãcãrescu, Pius Ser-
vien, Vintilã Horia, Virgil  Ierunca,
Pamfil ªeicaru, Gherasim Luca,
ªtefan Lupaºcu, Eugen Ionescu,
Basarab Nicolescu º.a. Se adaugã
o serie de cãrþi purtând autografe
preþioase ºi dedicaþii ale unor scrii-
tori consacraþi: A.D. Xenopol, Emil
Cioran, Mircea Eliade, Eugen Iones-
cu, Vintilã Horia, Virgil IErunca, Ila-
rie Voronca, Gherasim Luca, Octa-
vian Vuia, Pamfil ªeicaru, Mioara
Cremene, Horia Damian º.a.

«În pregãtirea deschiderii aces-
tei biblioteci unice în România cã-

tre publicul larg, ne propunem sã
facem cunoscut demersul nostru
la nivelul întregii þãri, prin promo-
varea acestei expoziþii itinerante în
cât mai multe locaþii. Sãptãmâna
trecutã, expoziþia a fost vernisatã
în cadrul Târgului de Carte GAU-
DEAMUS de la Craiova, iar acum
urmeazã sã fie vernisatã ºi la Cluj.
Cu siguranþã urmeazã la rând ºi alte
centre universitare de prestigiu în
care vom prezenta colecþia deþinutã
de Biblioteca „Aman”, întrucât,
datã fiind bogãþia ºi diversitatea
cãrþilor ºi materialelor realizate de
actanþii culturali români din afara
graniþelor þãrii, proiectul în sine
meritã o promovare solidã. Ne do-
rim ca demersul nostru sã fie po-
pularizat la nivel naþional întrucât
suntem pe ultima sutã de metri în
ceea ce priveºte deschiderea ofi-
cialã bibliotecii cãtre publicul larg.
Pânã în prezent am onorat toate
cererile care ne-au parvenit în sis-

tem on-line privind consultarea ºi
accesarea unora dintre cãrþile ºi
documentele „Bibliotecii Exilului
Românesc din Paris – Basarab
Nicolescu”. Sperãm, aºadar, ca
într-un timp relativ scurt cititorii

ºi toþi cei interesaþi de bogãþiile
culturale ale exilului sã le poatã
consulta ºi în sistem liber la raft»,
a declarat Lucian Dindiricã, mana-
gerul Bibliotecii Judeþene „Alexan-
dru ºi Aristia Aman”.

Spre audiþie sunt oferite compoziþiile
„Jesus Christus, Gottes Sohn”, coral din
Cantata BWV 4 ºi „Erbarme dich, mein
Gott”, arie din „Matthaus-Passion”,
BWV 244 (ambele versiuni pentru trom-
petã, orchestrã de coarde ºi orgã), Ciac-
cona în Re minor pentru orchestrã de
coarde, BWV 1004, ºi Magnificat în Re
major pentru soliºti, cor, orchestrã ºi
orgã, BWV 243.

„Deºi a dezvoltat mult dimensiunile
cantatelor, Bach nu a ajuns la operã, în-
trucât nu i s-a oferit ocazia de a scrie în
acest gen. În schimb, potenþele sale dra-
matice le-a valorificat în muzica vocal-
simfonicã. Prima lucrare religioasã este
Magnificat (1723), un oratoriu cu arii,
coruri ºi pagini orchestrale, executat la
slujba de vecernie de la Crãciun, Paºti ºi
Rusalii. Textul este latin, fiind extras din
Evanghelia lui Ioan. Alãturi de caracterul
jubilant al textului, muzica dã luminozi-

Searã Bach în cadrul „Friendship Season”

Facultatea de ªtiinþe Sociale a Uni-
versitãþii din Craiova continuã seria
conferinþelor organizate sub generi-
cul „Craiova – istorie ºi societate
urbanã”. Astãzi, ora 13.00, în Sala
444, dr. Florin Ridiche, managerul
Muzeului Olteniei, va conferenþia pe
tema „Mãrturii arheologice în zona
Craiovei de astãzi (sec. VI-XV)”.
Seria conferinþelor continuã cu întâl-
niri ale publicului interesat cu dr. Ni-
colae Mihai – Institutul de Cercetãri
Socio-Umane „C.S. Nicolãescu-
Plopºor” (28 martie), dr. Gabriel Croi-
toru – Institutul de Cercetãri Socio-
Umane „C.S. Nicolãescu-Plopºor” (11 apri-
lie), conf. univ. dr. Lucian Amon – Universi-
tatea din Craiova (25 aprilie), prof. univ. dr.
Sorin Liviu Damean – Universitatea din Cra-
iova (16 mai), prof. univ. dr. Nicolae Panea

Conferinþã pe teme istorice ºi arheologice
susþinutã de dr. Florin Ridiche

– Universitatea din Craiova (30 mai), dr.
Mihaela Dudu – Serviciul Judeþean Dolj al
Arhivelor Naþionale ale României (6 iunie) ºi
lector univ. dr. Mihai Ghiþulescu – Universi-
tatea din Craiova (20 iunie).

Casa de Culturã „Traian Demetres-
cu” din Craiova ºi Aso-
ciaþia pentru
Culturã ºi Tan-
go (A.C.T.) or-
ganizeazã, înce-
pând de luni, 13
martie, cursuri gra-
tuite de tango argenti-
nian pentru tineri. «Se pot
înscrie persoane cu vârste cu-
prinse între 16 ºi 35 de ani, lecþii-
le de dans, susþinute de instructo-
rii A.C.T., fiind programate în fie-
care luni, de la ora 18.00, în Salonul Me-
dieval al Casei de Culturã „Traian De-
metrescu”. În urma cursurilor, partici-
panþii vor putea dansa la serile de tan-
go argentinian, denumite tradiþional
„Milonga”, organizate încã de anul tre-
cut ºi la Craiova», precizeazã organiza-
torii. Pentru înscriere, solicitanþii tre-

Cursuri de tango gratuite pentru tineri
buie sã depunã o cere-
re la sediul Casei de
Culturã, din strada
„Traian Demetrescu”

nr. 31. Pe parcursul
acestui an, Aso-

ciaþia pentru
Culturã ºi Tan-

go va realiza
în partene-
riat cu
Casa de
C u l t u r ã

„Traian Deme-
trescu” ºi alte evenimente – conferinþe
ºi expoziþii despre „istoria tango-ului”,
seri de tango argentinian, flashmob-uri
de tango etc. Relaþii la numerele de te-
lefon 0351.413.369 (Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”) ºi 0743.027.236
(Ramona Cristina Ghiþã, coordonator
A.C.T. Craiova).

„Stagiunea Prieteniei” („Friendship Sea-
son”) continuã la Filarmonica „Oltenia” cu un
program integral Johann Sebastian Bach, în cadrul
concertului vocal-simfonic de mâine, ora 19.00. Îºi dau concursul Orchestra
Simfonicã ºi Corala Academicã ale instituþiei (dirijor: Gian Luigi Zampieri – Ita-
lia), soliºtii Stanca Maria Manoleanu (sopranã), Sorana Negrea (mezzosopranã),
Ionuþ Boancheº (tenor) ºi Cristian Mircea Ruja (bas).

tate ºi strãlucire grandioasã lucrãrii. În-
cadratã în serviciul religios ºi cântatã
dupã predicã, Magnificat conþine 12 nu-
mere, dintre care cinci coruri, cinci arii,
un duet ºi un terþet. Corurile sunt domi-
nate de atmosfera bucuriei sincere, iar în
arii gãsim linii melodice ce au simplitatea
cântecului popular. Este o muzicã ce ex-
primã bucuria comuniunii cu Dumnezeu,
smerenia omului evlavios ºi speranþa sa
în milostivirea cereascã”, subliniazã re-
prezentanþii Filarmonicii „Oltenia”.

Un bilet costã 30 lei, 20 lei (pensionari)
sau 15 lei (elevi, studenþi). Concertul este
precedat astãzi, de la ora 18.00, în Sala
„Filip Lazãr”, de Întâlnirile AmiTEA,
avându-i moderatori pe muzicologul Con-
stantin Secarã ºi Ramona Bãdescu (PR al
Filarmonicii „Oltenia”), prilej pentru pu-
blicul craiovean sã îi întâlneascã pe prota-
goniºtii concertului de mâine-searã. Intra-
rea este liberã.
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Guvernul german a anunþat ieri
cã a existat o creºtere semnifi-
cativã a spionajului Turciei în
Germania, unde tensiunile din
cadrul comunitãþii turceºti au es-
caladat înaintea referendumului
pentru extinderea puterilor exe-
cutive ale preºedintelui Recep
Tayyip Erdogan. Serviciul ger-
man de informaþii (Bfv) a comu-
nicat cã divergenþele din Turcia
cu privire la referendumul de pe
16 aprilie s-au reflectat ºi în Ger-
mania. În acelaºi timp, relaþiile
dintre Germania ºi Turcia s-au
agravat dupã ce autoritãþile ger-
mane au interzis participarea
demnitarilor turci la evenimente
electorale programate în Germa-
nia în perspectiva referendumu-
lui pe care Turcia îl va organiza
pentru sporirea prerogativelor

Abu Bakr al-Baghdadi, liderul
reþelei teroriste Stat Islamic,
probabil a fugit din oraºul
Mosul

Abu Bakr al-Baghdadi,
liderul reþelei teroriste Stat
Islamic, probabil a pãrãsit
oraºul irakian Mosul, vizat de
o ofensivã militarã, afirmã
oficiali americani ºi irakieni
citaþi de site-ul agenþiei
Reuters. Potrivit surselor
citate, Abu Bakr al-Baghdadi
i-a lãsat în urmã pe coman-
danþii operativi ºi a fugit din
Mosul, ascunzându-se în
deºert ºi concentrându-se pe
propria supravieþuire. Este
imposibil de confirmat unde
se aflã în prezent liderul
organizaþiei teroriste sunnite
Stat Islamic, dar lipsa comu-
nicaþiilor ºi pierderile terito-
riale suferite în Mosul
sugereazã cã al-Baghdadi a
pãrãsit oraºul. Liderul Stat
Islamic probabil se ascunde
acum în satele situate în
deºertul irakian. Serviciile de
securitate irakiene, susþinute
de Statele Unite, au eliberat
deja partea de est a oraºului
Mosul, luptele cu militanþii
Stat Islamic continuând în
partea de vest.

Organizaþia extremistã Stat
Islamic a revendicat atacul
terorist de la spitalul militar
din Kabul

Atacul terorist de la spitalul
militar Sardar Daud Khan din
Kabul, soldat cu cel puþin trei
morþi ºi 66 de rãniþi, a fost
revendicat de Stat Islamic prin
intermediul unui mesaj pe
aplicaþia de mesagerie Tele-
gram. “Militanþi Stat Islamic
infiltraþi au atacat spitalul
militar de la Kabul”, se
afirmã în mesajul postat pe
Telegram de pe un cont despre
care se crede cã aparþine
organizaþiei teroriste. Pe de
altã parte, insurgenþii talibani
au anunþat cã nu pot confir-
ma ºi nici infirma cã implica-
rea lor în atacul de la Kabul,
însã, în general, militanþii
talibani se distanþeazã se
atacurile care vizeazã institu-
þii medicale. Indivizi înar-
maþi, inclusiv unul îmbrãcat
în medic, au atacat, ieri, un
spital militar situat în apro-
piere de ambasada Statelor
Unite din capitala afganã
Kabul, au spus oficiali ºi
martori. Un oficial din cadrul
securitãþii a spus cã atacul a
început cu o explozie în
partea din spate a spitalului ºi
cã între trei ºi cinci atacatori
dotaþi cu arme automate ºi
grenade de mânã au intrat în
complex. El a mai declarat cã
atacatorii început sã atace la
etajele al treilea ºi al patrulea,
iar forþe speciale au fost trimise
la faþa locului. Zona din jurul
spitalului, aflat într-o intersec-
þie aglomeratã, a fost blocatã
de forþele de securitate.

Nivelul violenþei din Siria ar putea creº-
te în cazul în care Ankara, Moscova ºi
Washingtonul nu-ºi coordoneazã efortu-
rile în ceea ce priveºte lupta împotriva or-
ganizaþiilor teroriste, a declarat premierul
turc Binali Yildirim, potrivit agenþiei de ºtiri
Tass. “Este necesarã o coordonare între
state, în ceea ce priveºte lupta împotriva
organizaþiilor teroriste, altfel, nivelul vio-
lenþei din Siria ºi din întreaga regiune ar
putea sã creascã, iar acestu lucru nu este
de dorit”, a declarat premierul turc, fã-
când referire la întrevederea între oficiali
militari din Turcia, Rusia ºi SUA, care a
avut loc marþi la Antalya. Yildirim a mai

China a cerut Coreeei de Nord
sã suspende testele nucleare ºi
lansarea de rachete balistice pen-
tru a “dezamorsa criza apãrutã la
orizont”. Pe de altã parte, Consi-
liul de Securitate al ONU s-a într-
unit ieri, cu uºile închise, pentru
a analiza ce rãspuns se impune
dupã testele balistice nord-core-
ene de luni. Potrivit BBC, minis-
trul de externe chinez, Wang Yi,
a declarat cã, pe de altã parte, în
acest caz, SUA ºi Coreea de Sud

Berlinul a anunþat cã TBerlinul a anunþat cã TBerlinul a anunþat cã TBerlinul a anunþat cã TBerlinul a anunþat cã Turcia a intensificaturcia a intensificaturcia a intensificaturcia a intensificaturcia a intensificat
spionajul pe teritoriul Germanieispionajul pe teritoriul Germanieispionajul pe teritoriul Germanieispionajul pe teritoriul Germanieispionajul pe teritoriul Germaniei

preºedintelui Recep Tayyip Erdo-
gan. “Bfn observã o creºtere
semnificativã a eforturilor agen-
þiilor de informaþii turce în Ger-
mania”, informeazã Serviciul de
informaþii. Procurorul ºef al Ger-
maniei a lansat în luna ianuarie o
investigaþie cu privire la posibile
acþiuni de spionaj din partea cle-
ricilor trimiºi în Germania de An-
kara. Hans-Georg, preºedintele
Bfn, a subliniat îngrijorãrile sale
în privinþa tensiunilor dintre tur-
cii de extremã-dreapta din Germa-
nia ºi susþinãtorii Partidului Mun-
citorilor din Kurdistan (PKK). Sig-
mar Gabriel, ministrul german de
Externe, a avut miercuri o între-
vedere cu omologul sãu turc, Me-
vlut Cavasoglu, ºi a declarat cã
luptele interne ale Turciei nu ar
trebui importate în Germania.

China cere Coreei de Nord sã suspende
testele nucleare pentru a “dezamorsa criza”

ar putea opri manevre militare
anuale comune, care în mod con-
stant au înfuriat Coreea de Nord.
“Sugestia Chinei este, drept un
prim pas, ca statul nord-coreean
sã îºi suspende activitãþile nu-
cleare ºi balistice ºi ca Statele
Unite ºi Coreea de Sud sã îºi sus-
pende, de asemenea, exerciþiile
militare la scarã largã”, a spus
Wang la o conferinþã de presã,
potrivit Reuters. “Deþinerea de
armament nuclear nu va genera

securitate, folosirea forþei militare
nu va fi o cale de ieºire”, a mai
spus Wang. “Rãmâne o ºansã în
ceea ce priveºte reluarea discu-
þiilor, existã încã speranþã pentru
pace”, a adãugat acesta. O astfel
de “suspendare dublã” a activi-
tãþilor va permite ambelor pãrþi
sã se întoarcã la masa negocieri-
lor, a precizat ministrul chinez de
Externe. Recursul vine dupã ce
Coreea de Nord a lansat patru
rachete balistice în Marea Japo-
niei, riscând sancþiuni internaþi-
onale. SUA au reacþionat promt
ºi s-a început instalarea unui sis-
tem de apãrare anti-rachetã în
Coreea de Sud. În intervenþia sa
din cadrul reuniunii parlamenta-
re, ºeful diplomaþiei chineze a
comparat cele douã Corei ca fi-
ind “douã trenuri accelerate,
apropiindu-se în vitezã unul de
altul, dar niciunul nu este dispus
sã cedeze”. “Sunt cele douã pãrþi
într-adevãr gata pentru o coliziu-
ne frontalã?”, a întrebat oficialul,
care a subliniat cã o oprire reci-
procã a operaþiunilor militare ar fi
primul pas spre relaxarea tensiu-

nilor ºi redeschiderea negocieri-
lor. Trei dintre rachetele nord-co-
reene au lovit, luni, o zonã eco-
nomicã din Japonia, fapt care i-a
determinat pe premierul japonez
Shinzo Abe ºi presedintele ameri-
can Donald Trump sã afirme cã
regiunea a intrat “o nouã etapã de
ameninþare”. De altfel, Consiliul de
Securitate al ONU a condamnat
dur lansarea rachetelor, numind-
o “o încãlcare gravã a obligaþiilor
internaþionale” ale Coreei de Nord,
care risca sã destabilizeze regiu-
nea. Consiliul, care urmeazã sã se
întruneascã miercuri, a avertizat
cã va “lua în continuare mãsuri
semnificative” împotriva Coreei
de Nord, mãsuri care ar putea pre-
supune o nouã rundã de sancþi-
uni. Pe de altã parte, Statele Unite
au încercat sã liniºteascã la Bei-
jingul în privinþa intalãrii scutului
anti-rachetã în Coreea de Sud.
Potrivit oficialilor, THAAD este
proiectat pentru a proteja Coreea
de Sud, iar trupele americane se
aflã în zonã tocmai din cauza
testãrilor ºi lansãrilor de rachete
nord-coreene.

Premierul turc: Nivelul violenþei din Siria ar putea
creºte dacã Turcia, Rusia ºi SUA nu colaboreazã

adãugat cã oficialii militari “au discutat
despre cãile prin care poate fi prevenitã
apariþia unor incidente militare” în cursul
operaþiunilor în Siria. “Turcia, coaliþia,
Iranul, Rusia ºi Statele Unite sunt de
acord cã este nevoie de cooperare pen-
tru a elimina ameninþãrile reprezenta te
de organizaþiile teroriste active din Siria”,
a precizat oficialul turc. ªeful Statului
Major rus, generalul Valeri Gerasimov,
omologul sãu turc, generalul Hulusi Akar,
ºi cel american, Joseph Dunford, au par-
ticipat marþi la o reuniune organizatã la
Antalya, unde au discutat despre situaþia
din Siria ºi Irak.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SOCIETATE COOPERATIVÃ

DE CONSUM BECHET CONVOCA-
TOR ADUNARE GENERALÃ ORDI-
NARÃ ªI EXTRAORDINARÃ din
data de 28.03.2017. Consiliul de ad-
ministraþie al Societãþii Cooperati-
ve de Consum Bechet, în temeiul
art. 34 din Legea nr. 1/2005, ºi al
Actului Constitutiv al societãþii co-
operative de consum convoacã
Adunarea Generalã Ordinarã a
membrilor cooperatori ai societãþii
cooperative la data de 28.03.2017 la
ora 10,00 la sediul societãþii coope-
rative din Bechet str. Tudor Arghe-
zii nr. 18, ºi Adunarea Generalã Ex-
traordinarã  la data de 28.03.2017
ora 12,00 la aceeaºi locaþie, având
urmãtoarea ordine de zi: I. Pentru
Adunarea generalã ordinarã 1. Pre-
zentarea, discutarea ºi aprobarea ra-
portului Consiliului de Administra-
þie pe anul 2016. 2. Prezentarea ºi
discutarea raportului cenzorului. 3.
Discutarea situaþiei financiare anua-
le ºi stabilirea modului de reparti-
zarea profitului. 4. Descãrcarea de
gestiune a administratorilor. 5. Ale-
gerea preºedintelui societãþii coo-
perative, membrilor consiliului de
administraþie ºi aprobarea criterii-
lor de performanþã pentru membrii
consiliului de administraþie. 6. Ad-
optarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2017 ºi mãsurile
de realizare a acestuia. 7. Stabilirea
indemnizaþiei pentru membrii Con-
siliului de Administraþie ºi cenzor
pe anul 2017. 8. Aprobarea cuantu-
mului cotizaþiei lunare cãtre U.J.C.C
Dolj. 9. Alegerea delegaþilor pentru
adunãrile generale ale U.J.C.C Dolj
ºi mandatarea persoanei care sã re-
prezinte societatea la O.R.C. Dolj 10.
Diverse. II Pentru Adunarea gene-
ralã extraordinarã. 1. Aprobarea bu-
nurilor aparþinând societãþii coope-

rative care pot face obiectul ipote-
cãrii, gajãrii, închirierii sau înstrãi-
nãrii pe parcursul anului 2017. 2. În-
fiinþarea / desfiinþarea  unor puncte
de lucru, actualizarea acestora la
O.R.C. Dolj ºi modificarea cores-
punzãtoare a actului constitutiv. 3.
Aprobarea virãrii unui procent de
10% din vânzãrile de active edifica-
te din fondul centralizat în contul
U.J.C.C. Dolj. 4. Mandatarea C.A cu
îndeplinirea demersurilor necesa-
re executãrii operaþiunilor de la pct.1
ºi mandatarea persoanei care sã re-
prezinte societatea la ORC Dolj. 5.
Diverse. În cazul în care la data ºi
ora stabilitã nu se întruneºte cvo-
rumul de ºedinþã cerut de lege pen-
tru desfãºurarea adunãrilor, aces-
tea se reconvoacã pentru data
04.04.2017 la aceeaºi orã, în acelaºi
loc, ºi cu aceeaºi ordine de zi.

SOCIETATE COOPERATIVÃ
DE CONSUM CALAFAT CONVO-
CATOR ADUNARE GENERALÃ
ORDINARÃ ªI EXTRAORDINARÃ
din data de 25.03.2017. Consiliul de
administraþie al Societãþii Coopera-
tive de Consum Calafat, în temeiul
art. 34 din Legea nr.1/2005, ºi al Ac-
tului Constitutiv al societãþii coope-
rative de consum convoacã Adu-
narea Generalã Ordinarã a membri-
lor cooperatori ai societãþii coope-
rative la data de 25.03.2017 la ora
10,00 la sediul societãþii cooperati-
ve din Calafat str. Ciupercenii Vechi
nr. 22, ºi Adunarea Generalã Extra-
ordinarã  la data de 25.03.2017 ora
12,00 la aceeaºi locaþie, având ur-
mãtoarea ordine de zi: I. Pentru Adu-
narea generalã ordinarã 1. Prezen-
tarea, discutarea ºi aprobarea ra-
portului Consiliului de Administra-
þie pe anul 2016. 2. Prezentarea ºi
discutarea raportului cenzorului. 3.
Discutarea situaþiei financiare anua-

le ºi stabilirea modului de reparti-
zarea profitului. 4. Descãrcarea de
gestiune a administratorilor. 5. Ale-
gerea preºedintelui societãþii coo-
perative, membrilor consiliului de
administraþie a cenzorului plin ºi a
cenzorului supleant ºi aprobarea
criteriilor de performanþã pentru
membrii consiliului de administra-
þie. 6. Adoptarea bugetului de veni-
turi ºi cheltuieli pe anul 2017 ºi mã-
surile de realizare a acestuia. 7. Sta-
bilirea indemnizaþiei pentru mem-
brii Consiliului de Administraþie ºi
cenzor pe anul 2017. 8. Aprobarea
cuantumului cotizaþiei lunare cãtre
U.J.C.C Dolj. 9. Alegerea delegaþi-
lor pentru adunãrile generale ale
U.J.C.C Dolj ºi mandatarea persoa-
nei care sã reprezinte societatea la
O.R.C. Dolj 10. Diverse. II Pentru
Adunarea generalã extraordinarã 1.
Aprobarea bunurilor aparþinând
societãþii cooperative care pot face
obiectul ipotecãrii, gajãrii, închirierii
sau înstrãinãrii pe parcursul anului
2017. 2. Înfiinþarea / desfiinþarea  unor
puncte de lucru ºi actualizarea aces-
tora la O.R.C. Dolj. 3. Majorarea valo-
rii nominale a pãrþilor sociale de la
20 lei la 30 lei. 4. Modificarea actului
constitutiv raportat la pct. 2,3 de pe
ordinea de zi. 5. Aprobarea virãrii
unui procent de 10% din vânzãrile
de active edificate din fondul centra-
lizat în contul U.J.C.C. Dolj. 6. Man-
datarea C.A cu îndeplinirea demer-
surilor necesare executãrii operaþi-
unilor de la pct.1 ºi mandatarea per-
soanei care sã reprezinte societatea
la ORC Dolj. 7. Diverse. În cazul în
care la data ºi ora stabilitã nu se în-
truneºte cvorumul de ºedinþã cerut
de lege pentru desfãºurarea adunãri-
lor, acestea se reconvoacã pentru
data  01.04.2017 la aceeaºi orã, în ace-
laºi loc, ºi cu aceeaºi ordine de zi.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asistenþã

Socialã si Protecþia Copilului Dolj,
organizeazã concurs pentru ocupa-
rea urmãtoarelor posturi vacante: 1
post administrator tr. II, 2 posturi
muncitor calificat tr. I, 4 posturi mun-
citor calificat tr. II, 7 posturi infirmie-
rã ºi 1 post îngrijitor. Condiþii gene-
rale de participare la concurs: Can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã con-
diþiile generale prevãzute la art.3 din
Regulamentul-cadru privind stabili-
rea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant aprobat prin H.G.
nr. 286/2011 cu modificãrile ulterioa-
re. Condiþiile specifice necesare în
vederea participãrii la concurs ºi a
ocupãrii funcþiilor contractuale sunt:
·1 post administrator tr. II. - studii me-
dii liceale absolvite cu diplomã de
bacalaureat; - vechime în muncã 5
ani. · 2 posturi muncitor calificat tr.I -
studii minim generale; - certificat/di-
plomã care sã ateste nivelul de pre-
gatire profesionalã; - vechime în
munca 5 ani. · 4 posturi muncitor
calificat tr.II - studii minim generale;
- certificat/diplomã care sã ateste ni-
velul de pregatire profesionalã; - ve-
chime în muncã 3 ani. · 7 posturi infir-
mierã - studii minim generale · 1 post
îngrijitor - studii minim generale. Con-
cursul se organizeazã la sediul Direc-
þiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj în data 31
martie 2017, ora 10.00 (proba scrisã)
ºi în data de 04 aprilie 2017, ora 14.00
(interviul). Dosarele de concurs se de-
pun la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã  Socialaã ºi Protecþia Copi-
lului Dolj, în termen de 10 zile lucrã-
toare de la data publicãrii prezentului
anunþ, respectiv pânã pe data de
22.03.2017. Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilu-
lui Dolj, telefon 0251/407009, pagina
de internet www.dgaspcdolj.ro.

COMPLETARE CONVOCA-
TOR Al Adunãrii Generale Ordi-
nare a Acþionarilor Societãþii CLA-
DIREA  PROIECT S.A. cu sediul
în Craiova, str. Ion  Maiorescu, nr.
4, demisol, cam. D1, jud. Dolj CUI
2291704, înmatriculatã sub nr.
J16/130/1991. Administratorul
Unic al societãþii CLÃDIREA
PROIECT S.A., (“Societatea”), în
temeiul art. 117 ind 1 din Legea
nr. 31/1990, republicatã, comple-
teazã ordinea de zi a Adunãrii Ge-
nerale Extraordinare a Acþionari-
lor,convocatã la data de
23.03.2017, ora 11.00, la sediul So-
cietãtii din Craiova, str. Ion Maio-
rescu, nr. 4, demisol, cam. D1, jud.
Dolj la care sunt îndreptãþiþi sã
participe toti acþionarii Societãþii
înregistraþi în Registrul Acþiona-
rilor al societãþii CLÃDIREA PRO-
IECT S.A. la sfârºitul zilei de
23.02.2017 (data de referinþã), ast-
fel: Se adaugã urmãtorul punct
pe ordinea de zi astfel: 1. Ratifi-
carea unor acte juridice perfec-
tate de cãtre Administratorul Unic
al Societãþii, dl Ciuciu Ion Con-
stantin,  în numele ºi pentru aceas-
ta, respective: notificarea la con-
tractul de facilitate de credit
08453, contractul de cesiune de
creanþe pentru suma de 8.107.300
lei, actul adiþional nr. 18 LA CON-
TRACTUL DE FACILITATE DE
CREDIT Nr.  08453, încheiat la
data de 6 august 2008 ºi ACT ADI-
TIONAL Nr. 13 LA CONTRACTUL
DE FACILITATE DE CREDIT  Nr.
08453/09, încheiat la data de 25
noiembrie 2009. Administratorul
Unic al Soc. CLÃDIREA PROIECT
SA CIUCIU ION-CONSTANTIN.

PALATUL Copiilor Craiova
anunþã scoaterea la concurs a
postului contractual vacant pe-
rioadã nedeterminatã de ADMI-
NISTRATOR PATRIMONIU 1/2
normã, studii medii, treapta
profesionalã III din cadrul Pala-
tului C opiilor Craiova- Structu-
ra Bãileºti. Condiþiile generale
de participare la concurs, con-
form legislaþiei în vigoare, sunt:
pentru a ocupa un post con-
tractual vacant sau temporar
vacant candidaþii trebuie sã în-
deplineascã urmãtoarele condi-
þii generale, conform art.3 al Re-
gulamentului-cadru aprobat
prin Hotãrârea Guvernului nr.
286 din 23 martie 2011, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulte-
rioare. Condiþii specifice de par-
ticipare: Studii medii atestate cu
diplomã de bacalaureat; vechi-
me: un an, competeþe organiza-
torice, disponibilitate program
flexibil. Probele de concurs con-
stau în: selecþia dosarelor de-
puse: 24.03.2017, probã scrisã
31.03.2017, ora 10.00; interviu
05.04.2017, ora 11.00. Candida-
þii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs, la sediul
Palatului Copiilor Craiova , str.
Simion Bãrnuþiu, nr. 20, pânã la
data de 23.03.2017. Concursul
se va organiza la sediul Pala-
tului Copiilor Craiova, str.Si-
mion Bãrnuþiu nr.20. Relaþii su-
plimentare se pot obþine la se-
diul Palatului Copiilor Craiova,
de la compartimentul secreta-
riat, doamna Vãduva Anca, la
nr. de telefon 0351.413.110 sau
0251.534.511.
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OFERTE DE SERVICIU

Caut menajerã din
Craiova pentru curã-
þenie apartament de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.

LICITAÞII
ART INSOLV SPRL
în calitate de lichida-
tor al debitoarei SC
ARCTICA TRADING
SRL, vinde la licitaþie
publicã urmãtoarele
bunuri mobile: 2 ma-
ºini IVECO  DAILY;  2
maºini DAEWOO
MATIZ; 1 maºinã
RENAULT MEGA-
NE; 3 maºini FIAT
DUCATO. Menþio-
nãm faptul cã bunu-
rile mobile se vând în
bloc, începând de la
suma de 12.000 lei
exclusiv TVA. Tele-
fon: 0745/337.988.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

+VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2
camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etaj - 1. Telefon:
0769/274.704.
2 decomandate, 1/4,
lângã Pelendava. Te-
lefon: 0751/030.120.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 ca-
mere decomandate
vis-a-vis de Liceul
de Chimie. Telefon:
0 7 6 3 / 6 0 9 . 6 8 1 ;
0766/ 257.887.

CASE
Vând urgent casã 6
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie, Li-
vezi-Podari, drum
naþional, asfalt, puþ
american.Telefon:
0722/266.718, 0251/
522.579.
Vând vilã str. Princi-
palã la 6 km de Cra-
iova. Telefon: 0753/
120.090.
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calo-
pãr, sat Dîlga din cã-
rãmidã, anexe gos-
podãreºti ºi beci,
grãdinã, vie. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã,
reabilitatã termic sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti 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 pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.

Anunþul tãu!
Primãria comunei Daneti, adu-

ce la cunoºtinþa publicului decizia
etapei de încadrare a APM Dolj, în
procedura de reglementare con-
form HG 1076/2004: Planul Urbanis-
tic General al comunei Daneþi, jud.
Dolj nu necesitã evaluare de mediu
ºi nici evaluare adecvatã   urmând a
fi supus procedurii de adoptare fãrã
aviz de mediu. Documentaþia care
a stat la baza luãrii deciziei etapei
de încadrare se poate  consulta în
zilele de luni-joi între orele 0800 -1430

ºi vineri între orele 800-1200 la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, str. Petru Rareº nr.1, Craiova,
pe site-ul APM Dolj http://apmdj.an-
pm.ro ºi la sediul Primãriei comu-
nei Daneþi, jud Dolj. Propunerile de
reconsiderare a deciziei se vor
transmite în scris  în termen de 10
zile calendaristice de la data publi-
cãrii în mass-media, zilnic la sediul
APM Dolj, (fax: 0251.419.035, e–mail:
office@apmdj.anpm.ro).

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin
Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschisã
în vederea închirierii urmãtoarele
spaþii disponibile: · spaþii de birouri
cu suprafeþe cuprinse între 41,00
– 105,00 mp,  spaþii expoziþionale
permanente etaj 1 în vederea reali-
zãrii showroom–ului “TOTUL
PENTRU CASA TA’’, spaþii de de-
pozitare ºi de alimentaþie publicã
– în incinta Centrului Multifuncþio-
nal Craiova. Documentaþia nece-
sarã se procurã de la Centrul Mul-
tifuncþional Craiova, str. Târgului,
nr. 26, etaj 2, camera E211. Licitaþia
va avea loc la aceeaºi adresã în fie-
care zi de luni, miercuri ºi vineri, h
12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
ºi 0769.268690.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren 400 mp,
în str. Râului nr.162
cu ieºire în Rãºinari
nr.91 ºi imobil 2 ca-
mere, hol, bucãtãrie,
toate utilitãþile. Tele-
fon: 0771/723.968.
Vând teren comuna
Bucovãþ - Dolj. Tele-
fon: 0745/936.321.
Vând teren intravi-
lan Comuna ªim-
nicul de Sus – sat
Albeºti. Telefon:
0770/107.765.
Vând teren intravi-
lan cu construcþie
începutã în Câr-
cea, Aleea Podului
Nr. 11. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Podari,
intravilan Craiova, str.
Nicolae Romanes-
cu. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar, vând te-
renuri la 1000 m
Cârcea ºi la Gara
Pieleºti, lângã Fabri-
ca Q FORT. Telefon:
0752/641.487.

Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând pãdure Borãs-
cu - 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 uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan 2006
geamuri electrice
faþã, airbag volan ºi -
bord dreapta. Cau-
ciucuri varã ºi jante
aliaj r15 plus jante 16
borbet 9j fãrã cauciu-
curi. Maºina are
99000 km  primul
proprietar. Trebuie
schimbate telescoa-
pe faþã, detin douã
noi decat trebuie
schimbate, în rest im-
pecabilã. Preþ 2300
euro. Telefon: 0745/
644.775.

STRÃINE
Vând avantajos Re-
nault Symbol 2005,
motorinã. Telefon:
0744/548.506.
Vând GOLF, motor
1,4, 16V, 75 C ºi AC
distribuþie ºi pompã
de apã nouã, km
216.000. 1700E ne-
gociabil. Telefon:
0768/440.441.
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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, 9 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:

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã
nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2 lo-
curi. Telefon: 0744/
208.585.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
VÂND capre româ-
neºti, preþ negocia-
bil. Telefon: 0747/
963.794.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Tele-
fon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m
cu giurgiuvele duble
în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele du-
ble. Telefon: 0351/
809.908.
Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor
unghiular, ( flex)
D125/850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reduc-
tor oxigen sudurã,
alternator 12V. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
VÂND semãnãtoa-
re pãioase, Craio-
va, stare excepþio-
nalã. Telefon:
0742/176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii
(tricicletã), maºinã
de spãlat Alba–Lux.
Expresor cafea. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/1800 bine între-
þinut – 100 lei, televi-
zor color cu telecom-
andã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de
radio cu picup ºi o
noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, telecom-
andã, defecte - 100
RON. Telefon:
0 7 3 1 / 8 7 7 . 8 8 0 ;
0721/373.748.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.

Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã 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 negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 ca-
mere, excepþional,
etaj 2, decomandat,
ultracentral (Primã-
rie), complet dotat ºi
mobilat, microcen-
tralã, aer condiþionat,
balcoane închise
termopan, igienã ºi
liniºte deplinã, 220
E. Telefon: 0722/
956.600.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã
obligaþii caut doamnã
serioasã vârsta 60
ani.Telefon: 0765/
435.444.

Pensionar nefumãtor
fãrã obligaþii doresc
doamnã fãrã obligaþii,
nefumãtoare, pensio-
narã. Telefon: 0351/
181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

DECESE
FAMILIA anunþã
cu durere decesul
celui care a fost
soþ, tatã ºi bunic,
BONCI DUMITRU.
Corpul neînsufleþit
este depus la Cape-
la Bisericii „Sf.Mare
Mucenic Dimitrie”
(cimitir „Badea”-
Bariera Vâlcii). Înmor-
mântarea va avea loc
joi, 09.03.2017, ora
12.30, la cimitirul „Ba-
dea”. Dumnezeu sã-l
odihneascã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Cumul de similitudini, marþi sea-
rã, în returul primelor douã optimi
de finalã din UEFA Champions
League. Campioana en titre, Real
Madrid, ºi Bayern Munchen s-au
impus, în deplasare, cu aceleaºi
rezultate cu o care o fãcuserã ºi în
prima manºã, 3-1 la Napoli, res-
pectiv 5-1, la Londra, cu Arsenal.
Mai mult, în confruntarea din Ita-
lia, tot bãieþii lui Sarri au reuºit sã
deschidã scorul, prin Mertens

Real ºi nemiloasa Bayern repetã scorurileReal ºi nemiloasa Bayern repetã scorurileReal ºi nemiloasa Bayern repetã scorurileReal ºi nemiloasa Bayern repetã scorurileReal ºi nemiloasa Bayern repetã scorurile
din turdin turdin turdin turdin tur, avansând în sferturile UCL, avansând în sferturile UCL, avansând în sferturile UCL, avansând în sferturile UCL, avansând în sferturile UCL

(24’), oferind un noian de iluzii
magnificilor suporteri de pe “San
Paolo”, prezenþi în numãr de
aproape 57.000. Imediat, “galac-
ticii” au rãspuns cu o barã, sem-
natã de Cristiano Ronaldo, în sin-
gura lor acþiune periculoasã din
prima reprizã. Una controlatã des-
tul de evident de Napoli, care a
beneficiat de numeroase oportuni-
tãþi, cea mai mare fiind tot o barã,
a aceluiaºi Mertens.

În actul secund spaniolii au fã-
cut legea, mai ales dupã ce funda-
ºul golghter, Sergio Ramos (51’),
a reechilibrat balanþa, înscriind cu
o loviturã de cap, dintr-un corner.
Tot Ramos a fãcut ºi golul doi, cu
o altã reluare de cap, dar reuºita i-
a fost atribuitã belgianului Mertens,
care a deviat balonul în propria
poartã. Rezerva Morata (90’+1) a
închis tabela, cu o reluare simplã,
din suprafaþa de pedeapsã.
Napoli: Reina – Hysaj, Al-

biol, Koulibaly, Ghoulam – Al-
lan (Rog 56’), Diawara, Ham-
sik (Zielinski 75’) – Callejon,
Mertens, Insigne (Milik 70’).
Antrenor: Maurizio Sarri.
Real: Navas – Carvajal,

Pepe, S. Ramos, Marcelo – Mo-
dric (Isco 80’), Casemiro, Kroos
– Bale (Vazquez 68’), Benzema
(Morata 77’), Cr. Ronaldo. An-
trenor: Zinedine Zidane.

În cealaltã disputã, ºi Arsenal a
avut 1-0 la pauzã, însã ulterior a
trãit o adevãratã dramã, Bayern
cãlcând-o pur ºi simplu în picioa-
re! Fapt facilitat ºi de eliminarea
lui Koscielny (53’), acordatã mult

prea uºor de arbitrul grec Anasta-
sios Sidiropoulos. Pentru bavarezi
au punctat Lewandowski (55’
pen.), Robben (68’), Douglas Cos-
ta (78’) ºi Arturo Vidal (80’, 85’).
Arsenal: Ospina – Bellerin,

Mustafi, Koscielny, N. Montreal –
Xhaka, Oxlade-Chamberlain,
Ramsey (Coquelin 72’) – Walcott,
Giroud (Ozil 72’), A. Sanchez (Pe-
rez 73’). Antrenor: Arsene Wenger.
Bayern: Neuer – Rafinha, J.

Martinez, Hummels, Alaba – X.
Alonso, A. Vidal – Robben (D.
Costa 71’), T. Alcantara (Kim-

mich 79’), Ribery (R. Sanches
79’) – Lewandowski. Antrenor:
Carlo Ancelotti.

Asearã, dupã închiderea edi-
þiei, au avut loc jocurile Barcelo-
na – Paris SG (în tur 0-4) ºi Bo-
russia Dortmund – Benfica Lisa-
bona (0-1). Restul confuntãrilor
vor avea loc sãptãmâna viitoare,
programul fiind urmãtorul: Juven-
tus Torino – FC Porto (în tur 2-
0), Leicester City – FC Sevilla (1-
2), AS Monaco – Manchester City
(3-5), Atletico Madrid – Bayer
Leverkusen (4-2).

Selecþionerul Danemarcei, Age
Hareide, a anunþat, ieri, un lot preli-
minar pentru meciul împotriva Ro-
mâniei, care va avea loc pe 26 mar-
tie, pe Cluj Arena, în Grupa E a pre-
liminariilor Cupei Mondiale 2018.

Tehnicianul, un norvegian în vâr-
stã de 63 de ani, a convocat 20 de

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018

Selecþionerul Danemarcei a anunþat un lot
preliminar pentru meciul cu România

jucãtori, iar în weekend va anunþa
numele ultimilor trei fotbaliºti.

Din lot nu lipsesc cei care au fost
desemnaþi cei mai buni fotbaliºti da-
nezi ai ultimilor ani, mijlocaºul Chris-
tian Eriksen (Tottenham Hotspur) ºi
portarul Kasper Schmeichel (Leices-
ter City).

Patru jucãtori provin de la FC
Copenhaga, lider autoritar al cam-
pionatului danez ºi calificatã în opti-
mile de finalã ale Europa League. Un
al cincilea jucãtor, Thomas Delaney,
a fost în prima jumãtate a sezonului
în lotul acestei echipe, care a elimi-
nat-o pe Astra Giurgiu în turul trei
preliminar al Ligii Campionilor. În-
tre timp, Delaney s-a transfert în
Bundesliga, la Werder Bremen.

De remarcat cã fundaºul Riza
Durmisi este coleg cu Alin Toºca la
Betis Sevilla.

Iatã lotul Danemarcei:
Portari: Frederik Ronnow (Bron-

dby), Jonas Lossl (Mainz/Germa-

nia), Kasper Schmeichel (Leicester/
Anglia)
Fundaºi: Andreas Bjelland (Brent-

ford/Anglia), Andreas Christensen
(Monchengladbach/Germania), Daniel
Wass (Celta Vigo/Spania), Henrik Dal-
sgaard (Waregem/Belgia), Jannik Ves-
tergaard (Monchengladbach/Germa-
nia), Mathias Jorgensen (FC Copen-
haga), Peter Ankersen (FC Copenha-
ga), Riza Durmisi (Betis/Spania), Si-
mon Kjaer (Fenerbahce/Turcia)
Mijlocaºi: Christian Eriksen (Tot-

tenham/Anglia), Jens Stryger Lar-
sen (Austria Viena/Austria), Lasse
Schone (Ajax/Olanda), Thomas De-
laney (Werder/Germania), William

Kvist (FC Copenhaga)
Atacanþi: Andreas Cornelius (FC

Copenhaga), Martin Braithwaite
(Toulouse/Franþa), Nicolai Jorgen-
sen (Feyenoord/Olanda).

În clasamentul Grupei E, Româ-
nia are 5 puncte din patru meciuri ºi
ocupã locul 4. Danemarca are 6
puncte ºi se aflã pe poziþia a 3-a, la 4
puncte de liderul Polonia ºi la un
punct de a doua clasatã, Muntene-
gru. Din grupã mai fac parte Arme-
nia (3p) ºi Kazahstan (2p).

La turneul final se calificã prima
clasatã, iar 8 dintre cele mai bune 9
echipe plasate pe poziþia secundã vor
disputa “duble” de baraj.

Astãzi
APOEL Nicosia – Anderlecht Bruxelles 20:00
FK Rostov – Manchester United 20:00
FC Copenhaga – Ajax Amsterdam 20:00
Celta Vigo – FK Krasnodar 22:05
Schalke ’04 – Borussia M’gladbach 22:05
Olympique Lyon – AS Roma 22:05
Olympiakos Pireu – Beºiktaº Istanbul 22:05
KAA Gent – KRC Genk 22:05
Returul e programat joia viitoare.

DIGI SPORT 2
21:00 – TENIS (F) – Turneul de la Indian

Wells, în Statele Unite.
DIGI SPORT 3
20:00 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-

lor: HC Zagreb – Celje Pivovarna Lasko /
23:00 – TENIS (F) – Turneul de la Indian
Wells, în Statele Unite.

DIGI SPORT 4
19:45, 22:00 – BASCHET (M) – Euroliga:

Fenerbahce Istanbul – Baskonia Vitoria Gas-
teiz, FC Barcelona Lassa – Unics Kazan.

DOLCE SPORT 1
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa:

FK Rostov – Manchester United, Ol. Lyon
– AS Roma / 5:30 – HOCHEI NHL: San Jose
Sharks – Washington Capitals.

DOLCE SPORT 2
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa:

APOEL Nicosia – Anderlecht Bruxelles,

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Schalke ’04 – Borussia Monchengladbach.

DOLCE SPORT 3
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa:

FC Copenhaga – Ajax Amsterdam, Olympia-
kos Pireu – Beºiktaº Istanbul..

DOLCE SPORT 4
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: KAA

Gent – KRC Genk.
SPORT.RO
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Ol. Lyon

– AS Roma.
EUROSPORT 1
13:00 – SCHI ACROBATIC – Campiona-

tul Mondial, la Sierra Nevada, în Spania /
16:30 – CICLISM – Cursa Paris-Nisa, în
Franþa / 21:00 – SNOOKER – Campionatul
Players, la Llandudno, în Þara Galilor.

EUROSPORT 2
15:00 – CICLISM – Cursa Tirreno-

Adriatico.

Voleibalistele SCM-ului au suferit umilinþa sezonului
Eºecul sezonului, ieri, pentru voleibalis-

tele de la SCM Universitatea Craiova. Capti-
ve în subsolul ierarhiei Diviziei A1, cu doar
trei puncte, jucãtoarele pregãtite de Daniel
Sãvoiu au cedat pe terenul ªtiinþei Bacãu (lo-
cul 4), într-un meci în care au adunat în
cele trei seturi cu un punct mai mult decât
au strâns gazdele în unul singur: 6-25, 9-25,

11-25. Pânã la aceastã umilinþã, tot o înfrân-
gere în faþa formaþiei moldovene reprezen-
tata cea mai durã înfrângere stagionalã: 12-
25, 8-25, 12-25, în turul din Bãnie.

În runda urmãtoare, ultima din sezonul
regulat, SCM “U” va juca, sâmbãtã, pe te-
ren propriu, cu Medicina Tg. Mureº (locul
9 din 12).

LIGA EUROPA – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ
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Jucãtorii Universitãþii Craiova au oferit
ieri flori craiovencelor în centrul oraºului
ºi le-au promis cã vor continua evoluþiile

bune ºi în ultima parte a sezonului

Atmsofera este destinsã în lo-
tul Universitãþii Craiova dupã ca-
lificarea în play-off. La reunirea
echipei a fost prilej de sãrbãtori-
re, Auricã Beldeanu ºi Alex Bart-
he aniversându-ºi ziua de naºte-
re chiar duminicã, atunci când a
fost „finala pentru Top 6”, cu
Gaz Metan. Cei doi au primit cu
un mic delay torturi personaliza-
te ºi sticle de ºampanie cu însem-
nele ªtiinþei, fiind felicitaþi de ju-
cãtori ºi staff. „Vreau sã fiu sã-
nãtos în continuare ºi vã doresc
sã fiþi campionii þãrii. Stã în pu-
terile voastre ºi vã doresc mult

succes. Debutãm la Astra, i-am
mai bãtut o datã ºi putem sã re-
petãm isprava. Sunt optimist ºi
spun cã dupã primele douã etape
o sã avem ºase puncte. Titlul ne
este la îndemânã, dar conteazã ºi
jocul rezultatelor, pentru cã dife-
renþa de puncte nu este mare în-
tre echipe. Mi-aº dori ca jucãto-
rii noºtri sã aibã în toate partide-
le din play-off aceeaºi abordare
ºi dãruire, pentru cã numai aºa
poþi sã faci performanþã. Ori-
cum, în cupele europene o sã ju-
cãm sigur. Echipã avem, dar ne
mai trebuie întãriri, un vârf de

careu, un mijlocaº ºi un fundaº
central“, a declarat mijlocaºul
Craiovei Maxima, care a împlinit
66 de ani. „Vreau sã mulþumesc
tuturor colegilor mei ºi sper ca
la sfârºitul sezonului sã fie mult
mai multe sticle cu ºampanie,
pentru cã minimum vom fi în cu-
pele europene“, a adãugat Alex
Barthe, cu Marcel Popescu pe
post de translator.

Ieri, jucãtorii ªtiinþei s-au plim-
bat prin centrul oraºului pentru a
oferi flori domanelor ºi domniºoa-
relor, care s-au declarat impresi-
onate de iniþiativa alb-albaºtrilor.
Nicuºor Bancu, eroul meciului cu
Gaz Metan, este convins cã el ºi
coechipierii vor face o figurã fru-
moasã în play-off, iar la debut vor

stopa seria de 8 victorii conse-
cutive a Astrei Giurgiu. „A fost
un gol fenomenal pentru mine,
mã bucur foarte mult cã am adus
calificarea. Acum ne gândim la
play-off, nu mai avem presiune,
trebuie sã jucãm cât mai frumos
ºi sã luãm fiecare meci în parte.
Nu va fi uºor la Astra, dar nu ne
temem. Cât sã mai meargã ºi la
ei? Au 8 meciuri, e de ajuns, tre-
buie sã-i opreascã cineva. Am
ajuns aici, trebuie sã facem o fi-
gurã frumoasã, nu trebuie sã ne
mulþumim doar cu aceastã cali-
ficare în play-off” a declarat Ban-
cu. Andrei Ivan spune cã nici ti-
tlul nu este un obiectiv prea în-
drãzneþ, þinând cont de echilibrul
existent în Top 6. „Ne-am atins

primul obiectiv, am ajuns în pla-
yoff, acum trebuie sã câºtigãm
un trofeu, cupa sau campionatul.
Mai avem mult de muncã, dar de
ce sã nu visãm ºi la titlu. Nici nu
vreau sã mã gândesc la ce va fi
în Craiova dacã luãm titlul”, a
spus cãpitanul Universitãþii.

Antrenorul Gigi Mulþescu
spune cã a resimþit presiunea
meciului cu Gaz Metan, dar cã
ºi dupã victoria de la Piteºti pre-
tenþiile oltenilor sunt tot la fel
de mari. „Aici ºi dacã o sã câº-
tigãm Champions League nu
sunt mulþumiþi suporterii. Sunt
foarte exigenþi. Asta ne face sã
mergem înainte, dar e o presiu-
ne mult prea mare” a declarat
antrenorul oltenilor.

Cele mai multe goluri marcate: CFR Cluj - 42 goluri;
Cele mai multe goluri primite pe teren: Poli Timiºoara - 42;
Echipa cu cele mai multe meciuri cu gol marcat: CFR Cluj - 23 partide;
Echipa cu cele mai multe meciuri fãrã gol înscris: ASA Tg Mureº - 12 partide;
Cele mai puþine goluri primite: FC Steaua, Viitorul - 22 goluri;
Echipa cu cele mai multe meciuri fãrã gol încasat: Astra - 11 partide;
Cele mai multe meciuri cu gol primit: Pandurii, Dinamo - 21 partide cu cel puþin un gol încasat;
Cele mai multe goluri marcate din afara careului: FC Voluntari - 9 goluri;
Cele mai multe goluri marcate cu piciorul drept: Gaz Metan - 22 goluri;
Cele mai multe goluri marcate cu piciorul stâng: Viitorul - 18 goluri;
Cele mai multe goluri marcate cu capul: CFR Cluj, Dinamo - 7 goluri;
Cele mai multe goluri marcate din acþiune: Dinamo - 29 goluri;
Cele mai multe goluri marcate din faze fixe: CFR Cluj - 15 goluri;
Cele mai multe goluri primite din afara careului: CSM Poli Iaºi - 7 goluri;
Cele mai multe goluri primite din faze fixe: Dinamo - 17 goluri;
Cele mai puþine goluri primite din faze fixe: Concordia - 4 goluri;
- 63 de goluri au fost marcate din penalty, dintr-un total de 75 de lovituri de pedeapsã dictate.
- 22 de goluri au fost marcate direct din loviturã liberã.
- 5 autogoluri au fost consemnate în rapoartele oficiale.
- 160 de jucãtori ºi-au trecut cel puþin o datã numele pe tabelã, dintre care ºapte au înscris pentru

câte douã echipe.
- Cei mai mulþi marcatori: FC Steaua - 17 jucãtori.
- 20 dintre jucãtorii utilizaþi de CFR Cluj au contribuit cu cel puþin un gol, pasã decisivã sau au

scos un penalty transformat, gruparea ardeleanã fiind liderã la acest capitol.
- 56 de goluri au fost marcate de cãtre jucãtorii autohtoni nãscuþi dupã 1 ianuarie 1994.
- 131 de reuºite au fost izbutite de cãtre jucãtorii strãini.
- 30 duble ºi patru triple s-au consemnat în cele 26 de runde din sezonul regular.
- Azdren Llullaku, singurul jucãtor care a marcat cinci etape la rând.

Statisticile sezonului regulat al Ligii I

Play-off – etapa 1

Astra – „U” Craiova, sâmbãtã,
ora 20.30

FCSB – CFR Cluj, duminicã,
ora 20.30

Viitorul – Dinamo, luni,
ora 20.30

Clasament play-off

1. Viitorul 26 p
2. FCSB 24
3. Astra 22
4. Craiova 22
5. CFR Cluj 22
6. Dinamo 21

Play-out, etapa 1

FC Botoºani - ACS Poli,
vineri, ora 20.30

CSMP Iaºi – Concordia,
sâmbãtã, ora 18

FC Voluntari – Pandurii,
duminicã, ora 13.30

Gaz Metan – ASA, luni,
ora 18

Clasament play-out

7. Gaz Metan 20p
8. Botoºani 16
9. Voluntari 15
10. CSMP Iaºi 15
11. Chiajna 13
12. Pandurii 10
13. ACS Poli 7
14. ASA 6

Clasament marcatori:

1.Azdren Llullaku – 16 goluri; 
2.Cristian Bud – 11 goluri; 
3.Aurelian Chiþu – 10 goluri; 
4.Mircea Axente – 9 goluri; 
5.Fernando Boldrin, Petre

Ivanovici, Andrei Cristea, Adam
Nemec - 8 goluri.

 Clasament pasatori
 decisivi:

Sergiu Hanca – 8 pase decisive; 
Constantin Budescu, Eric de

Oliveira – 7; 
Hristo Zlatinski,  Florin

Cernat, Antun Palic – 6.
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