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Cu ocazia Zilelor Filiaºului, în numele
colegilor din Primãria Filiaºi ºi a Consiliului
Local Filiaºi vã doresc sã aveþi parte de
bucurii, împliniri, prosperitate ºi multe
realizãri. La Mulþi Ani!

Primar,
ing. GHEORGHE ILIE COSTELUª

Ieri, în organizarea Prefecturii Dolj ºi a Garnizoanei Cra-
iova, la Cimitirul Sineasca din Craiova a fost organizat ce-
remonialul militar religios dedicat Zilei Eroilor. Au fost de-
puse eroilor coroane de flori la monumentul os-
taºilor români cãzuþi în lupte, la cel al militarilor
ruºi ºi, pentru prima datã, au fost citite numele
tuturor militarilor cãzuþi pe front, din judeþul Dolj,
în timpul Primului Rãzboi Mondial.
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Ionuþ Dumitru,
preºedintele
Consiliului Fiscal:
Deficitul bugetar
va depãºi
estimãrile FMI,
dupã legiferarea
legii salarizãrii

Deficitul bugetar ar urma sã
creascã dupã legiferarea legii
salarizãrii, depãºind estimãrile
anunþate joi de FMI (3,7% în
2017 ºi 3,9% în 2018), a
declarat, pentru MEDIAFAX,
Ionuþ Dumitru, preºedintele
Consiliului Fiscal. “Este un
semnal tras de cãtre o instituþie
independentã privind riscul
semnificativ al unui derapaj
bugetar. Estimãrile FMI nu sunt
o surprizã fiind foarte apropiate
de cele ale Consiliului Fiscal. În
proiecþiile bugetare ale FMI
intrã în calcul numai ceea ce
este legiferat în acest moment.
Dacã ne uitãm la efectul
bugetar al legii salarizãrii,
reprezentanþii FMI vorbesc
despre un impact de peste 6%
din PIB, acesta nefiind inclus în
proiecþia anunþatã joi. Estimãri-
le privind deficitul de 3,7% în
acest an, respectiv 3,9% în 2018
sunt fãcute de cãtre FMI doar
pe ce este legiferat acum”, a
declarat, pentru MEDIAFAX,
Ionuþ Dumitru, preºedintele
Consiliului Fiscal. Adicã,
deficitul bugetar ar urma sã
creascã peste cifrele anunþate
joi de FMI, dupã legiferarea
legii salarizãrii ºi dupã modifi-
carea sistemului de impozitare
(introducerea impozitului pe
gospodãrie). FMI a avertizat joi
cã deficitul bugetar va atinge
3,7% din PIB în 2017 ºi 3,9%
în 2018 ºi cã sunt necesare
mãsuri pentru reducerea
acestuia. “Principalele riscuri
pentru perspectivele economice
vizeazã diminuarea prudenþei
fiscale, care ar putea afecta
negativ încrederea pieþei. …”, se
aratã în raportul fãcut public
joi de cãtre FMI.
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„Lumina” în arhiva SIP„Lumina” în arhiva SIP„Lumina” în arhiva SIP„Lumina” în arhiva SIP„Lumina” în arhiva SIPA?A?A?A?A?
MIRCEA CANÞÃR

Dezbaterea publicã, pe marginea arhivei
SIPA, a devenit tot mai aprinsã, prin dezvã-
luirile lui Dan Andronic, de fapt repunerea pe
tapet a unui subiect sensibil, care a mai fost
tocat de-a lungul anilor. A cuplat la acest de-
mers „fierbinte”, într-un context cu totul in-
solit, ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, care
– þinându-se de cuvânt – a publicat, ieri, o
primã listã a celor intraþi în spaþiul destinat
arhivei, pentru cã se mai pregãteºte devoala-
rea a altor douã; Direcþia Generalã de Protec-
þie ºi Anticorupþie, cum se numea la acea vre-
me, fiind desfiinþatã prin H.G. numãrul 127/
26 ianuarie 2006. Mai exact pe mandatul ac-
tualului europarlamentar Monica Macovei, pe
atunci de ministru al Justiþiei. Prin 22 de pro-
cese verbale au fost consemnate tot atâtea
vizite, dupã 2006, mai exact în 2007. Ultima
vizitã a fost înregistratã în 2013. Cele 22 pro-
cese verbale stipuleazã data vizitei, ordinul
ministrului Justiþiei prin care a fost permis
accesul în arhivã, componenþa comisiei, sem-
nãtura membrilor comisiei, precum ºi menþi-
unea „dupã verificarea ºi inspectarea stã-
rii documentelor în vederea desfãºurãrii
pe viitor a lucrãrilor comisiei s-a procedat
la sigilarea ferestrelor, resigilarea uºilor
celor douã camere precum ºi a uºii de ac-
ces la acestea”, indicându-se ºi numãrul si-

giliului folosit. Comentariile pertinente, de luat
în seamã, nu lipsesc, în marele cor constituit
ad-hoc, resimþitã fiind ºi prezenþa afonilor.
Judecãtoarea Dana Gârbovan, preºedinta Uni-
unii Naþionale a Judecãtorilor din România
(UNJR) pledeazã pentru lãmurirea tuturor as-
pectelor privind arhiva SIPA. Mai mult, pe
pagina sa de facebook, reitereazã cã aºteaptã
rãspuns la o serie de întrebãri adresate fostu-
lui ministru al justiþiei, Monica Macovei. La
rândul sãu, avocatul Lucian Bolcaº, observã
cã existã „perioade” în care nu apar înregis-
trãri, de niciun fel. Din punctul sãu de vedere
procesele verbale întocmite, pentru accesul
în arhiva SIPA, trebuiau sã menþioneze ex-
pres cine a dat încuviinþarea ca anumite per-
soane sã intre în arhivã ºi în ce scop. O men-
þiune: pentru 2006, an în care s-a scotocit
vârtos prin arhivã, nu se menþioneazã nimic
despre activitãþile desfãºurate. Dacã ziua de
ieri a fost aºteptatã, din perspectiva anunþului
ce urma sã fie fãcut de ministrul Justiþiei, re-
velaþia cea mare a oferit-o... „Evenimentul
Zilei”. Care a publicat Raportul realizat de
comisia Chiuariu-Predoiu, în legãturã cu ne-
regulile constata la arhiva SIPA – secret de
serviciu – realizat în 2008, care confirmã sus-
tragerea de documente. În ce scop nu se pre-
cizeazã. Dar se subînþelege. Raportul a fost

întocmit, dupã verificãrile începute de o co-
misie constituitã în timpul mandatului de mi-
nistru al Justiþiei, deþinut de Tudor Chiuariu,
continuate sub mandatul lui Cãtãlin Predoiu.
Neregulile grave dateazã din mandatul Moni-
cãi Macovei, când s-ar fi purces la inventa-
rierea fondului informativ. Raportul comisiei
Chiuariu–Predoiu, dezvãluie, conform celor
apãrute în „Evenimentul Zilei”, cã documen-
tele din arhivã aflatã în cadrul serviciului de
informaþii clasificate (SSID, SS, S) din Mi-
nisterul Justiþiei, ar fi fost predate Monicãi
Macovei, fãrã a se putea stabili dacã au fost
restituite de aceasta sau membrii comisiei pe
care o instituise la rândul sãu. Raportul în-
tocmit în mandatul ministrului de Justiþie Cã-
tãlin Predoiu confirmã sustragerea de docu-
mente din arhiva SIPA. Aflatã în custodia mi-
nisterului Justiþie, depozitatã la ANP, putea fi
accesatã doar cu cartelã.  Scandalul nu este
terminat. Oricum, SIPA nu dispunea de struc-
turi proprii de filaj, investigaþii ºi nici de inter-
ceptãri tehnice, exceptând unele spaþii din
penitenciare. Nu utiliza agenþi acoperiþi sau
surse de informare din rândul magistraþilor.
La 4 noiembrie 2003, generalul Marian Ure-
che, care gestionase întreaga activitate a SIPA
ºi-a prezentat demisia, în urma unor articole
denigratoare apãrute în presã.

„În cursul anului trecut, Gu-
vernul a solicitat în mai multe
rânduri întâlniri cu partea româ-
nã pentru a promova ºi a dez-
volta acest proiect. Din istori-
cul pe care l-am primit în cadrul
ministerului, se pare cã partea
românã, conducerea ministeru-
lui de la acel moment, sã zicem
cã nu a dat curs invitaþiei, nu au
existat întâlnirile între guvernul
sârb ºi guvernul român pe par-
tea de dezvoltare ºi de implemen-
tare a acestui proiect”, a decla-
rat ministrul Transporturilor,
dupã o întâlnire de lucru cu pre-
mierul Sorin Grindeanu.

Potrivit ministrului, în luna fe-

Ministerul Transporturilor: Partea sârbã a decis sã nu
mai susþinã proiectul autostrãzii Timiºoara-Pancevo

Partea sârbã a decis sã nu mai susþinã proiectul
autostrãzii Timiºoara-Pancevo, în contextul în care
nu au existat întâlniri între guvernul sârb ºi guver-

nul român din mandatul anterior pe partea de dezvol-
tare ºi implementare a proiectului, a declarat joi

ministrul Transporturilor, Rãzvan Cuc.

Magistraþii Judecãtoriei Secto-
rului 5 vor lua în discuþie pe 22
iunie cererea fostului senator Dan
Voiculescu de eliberare condiþio-
natã, solicitarea fiind înregistra-
tã joi. Dan Voiculescu este încar-
cerat, dupã ce a fost condamnat
în 2013 la zece ani de închisoare
pentru spãlare de bani. La înce-
putul anului, instanþa a respins
prima cerere fãcutã de Voicules-
cu, aceasta fiind a doua solicita-
re. Voiculescu a fost condamnat

bruarie a avut loc, la Ministerul
Transporturilor, o întâlnire pe tema
proiectului Timiºoara-Pancevo în-
tre un secretar de stat de la Mi-
nisterului Transporturilor ºi omo-
logul lui însoþit de o delegaþie. „În
data de 2 martie am promovat me-
morandumul în Guvern pentru
semnarea acordului între guver-
nul sârb ºi guvernul român pen-
tru promovarea acestui proiect. În
cele din urmã, autoritãþile sârbe au
decis, când s-a întrunit comisia
româno-sârbã, pe proiectul res-
pectiv sã nu mai susþinã acest pro-
iect”, a adãugat Cuc.

De cealaltã parte însã, Minis-
terul Construcþiilor, Transportu-

rilor ºi Infrastructurii al Serbiei
anunþase, luni, cã „Serbia a spriji-
nit proiectul de construire a unei
autostrãzi care sã lege Serbia ºi
România ºi l-a considerat unul
strategic, doar cã Ministrul Trans-
porturilor din România nu a apro-

bat în timp util începerea proiec-
tului”. Premierul Grindeanu a de-
clarat, în martie, cã a fost deblo-
cat proiectul autostrãzii Timiºoa-
ra-Pancevo, iar pe urmãtorul exer-
ciþiu bugetar se va intra la execu-
þie pentru acest tronson.

Dan Voiculescu cere eliberarea condiþionatã. Termenul,
stabilit pentru 22 iunie

definitiv la 10 ani de închisoare,
în dosarul privatizãrii Institutului
de Cercetãri Alimentare (ICA).
Gheorghe Mencinicopschi ºi fos-
tul director al ADS Corneliu Popa
au fost condamnaþi la câte 8 ani
de închisoare, iar fostul minis-
tru al  Comunicaþi i lor Sorin
Pantiº la 7 ani de închisoare.
Fostul senator este judecat ºi în
dosarul de ºantaj Antena Group-
RCS&RDS, cauza fiind aproape
de o sentinþã finalã.
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Consilierii municipali PNL au
fost singurii care nu au votat pre-
lungirea cu 60 de zile a contractu-
lui cu firma Shandong Ningjiang,
propusã de municipalitate, reco-
mandând o altã variantã de urmat.

 „Aceastã telenovelã dureazã de
prea mult timp ºi nu este deloc în
avantajul craiovenilor. (...) Haideþi
sã nu îi mai dezamãgim ºi sã nu
mai prelungim cu 60 de zile aceastã

agonie. Automat, contractul se în-
cheie pe 31 mai, totul vine în pa-
trimoniul craioveanului, urmând sã
facem noi licitaþie cu firme din
Craiova sau din Europa. Sã punem
punct acestei telenovele ºi, dacã nu
la sãrbãtorile de Crãciun, ci la cele
de Paºte, craiovenii sã îºi petreacã
sãrbãtorile într-o locuinþã cu fami-
lia lor”, a propus Marian Vasile.

Consilierul liberal a mai spus cã
este posibil ca firmele din China
sã vinã ºi sã plece, urmãrindu-ºi
propriul profit, în timp ce craio-
venii nu se aleg cu nimic.

Liberalii au solicitat lãmuriri
pe partea financiarã

Liberalii au adus în discuþie ºi
partea financiarã a contractului cu
chinezii. Liberalul Marian Vasile a
solicitat, tot ieri, reprezentanþilor
Primãriei Craiova sã-i prezinte, în
scris, toate plãþile pe care Shan-
dong Ninngjiang le-a fãcut în con-
tul contractului de concesiune, in-
clusiv penalitãþi. De asemenea, li-
beralii au solicitat ºi toate cheltuie-
lile pe care Primãria Craiova, prin
regiile ºi serviciile din subordine,
le-a fãcut la cartierul chinezesc.
„Vrem sã ºtim exact sumele care
s-au bãgat în lucrãrile de utilitãþi.
Dacã s-au tras conducte de apã sau
canalizare ºi la ce preþ, tot ce s-a
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Consilierii municipali au votat, ieri, pro-
punerea municipalitãþii de a prelungi cu 60
de zile contractul de concesiune cu firma
Shandong Ningjiang, care se aflã în proce-
durã de preluare de o altã societate din Chi-
na. Funcþionarii Primãriei Craiova au dat

asigurãri cã termenul acesta va fi respectat,
iar noua firmã, care se numeºte China Rail-
way, are o disponibilitate financiarã foarte
bunã – de 127 milioane de euro – ceea ce îi
permite sã termine construcþia apartamen-
telor din strada „Caracal”.

fãcut pe acolo de cãtre toate regii-
le subordonate ºi valoarea acestor
investiþii pânã acum. Nimeni nu a
ºtiut, pânã în ziua de astãzi, ce
costuri implicã obligaþiile pe care
noi ni le-am asumat acolo”, a mai
spus consilierul PNL.

În acelaºi sens, liberalul Dan
Diaconu, a arãtat cã firma Shan-
dong Ningjiang trebuie sã respec-
te o clauzã specialã a contractului

de concesiune care spune cã ma-
jorãrile de întârziere constituie
creanþã bugetarã, iar prin neachi-
tarea la termen devin creanþe cu
titlu executoriu. „Deci aº vrea sã
întreb dacã aceastã firmã a plãtit,
pânã în momentul de faþã, vreo
penalizare?”, a întrebat liberalul.

Primãria spune cã firma chinezã
ºi-a achitat toate obligaþiile

Rãspunzând interpelãrilor con-
silierilor, Ionuþ Gâlea, directorul
Direcþiei Patrimoniu din cadrul
Primãriei Craiova, a precizat cã
primul constructor (Shandong Nin-
gjiang) ºi-a achitat redevenþele, aºa
cum sunt prevãzute în contract,
iar în cazul în care s-au depãºit
termenele, au fost achitate ºi ma-
jorãrile aferente.

Reprezentanþii Primãriei Craio-
va au dat apoi asigurãri cã, în scurt
timp, o nouã firmã chinezã, în spe-
þã China Railway, va lucra pe ºan-
tierul din strada „Caracal” ºi va
termina apartamentele în 22 de
luni. ”Procedurile în China sunt mai
greoaie, au fost îndeplinite mai
multe etape, mai au douã. Sunt ul-
timele aprobãri care trebuie sã fie
date atât de cãtre statul chinez,
având în vedere cã China Railway
este o firmã a statului chinez, ºi
bordul de conducere al acestei fir-

me, astfel încât sã fie definitivatã
preluarea firmei Shandong Româ-
nia”, a explicat Ionuþ Gâlea, direc-
torul Direcþiei de Patrimoniu din
cadrul Primãriei Craiova.

Explicaþiile autoritãþii în susþinerea
acestui contract

Autoritãþile locale au dorit sã
sublinieze faptul cã noul construc-
tor a fãcut deja dovada disponibi-

litãþilor financiare pe care le are, o
sumã de 127 milioane de euro „care
este mult peste costurile care mai
sunt de efectuat”.

În altã ordine de idei, reprezen-
tanþii municipalitãþii le-au atras
atenþia consilierilor cã existã ºi un

avantaj, al preþului apartamentelor,
pe care Primãria Craiova îl urmã-
reºte prin acest contract încheiat
în anul 2014. „Trebuie sã aveþi în
vedere ºi scopul pentru care a fost
încheiat acest contract ºi demarat
proiectul. Scopul care a fost men-
þionat în studiul de oportunitate în
2014 este construirea unor locuinþe
la preþuri accesibile pentru toþi cra-
iovenii. Nu cred cã o eventualã
continuare a investiþiei de cãtre alte
firme sã se facã în aºa fel încât sã
îºi asume sã vândã locuinþele la 400
de euro metru pãtrat, având în ve-
dere cã, la acea datã, Agenþia Na-
þionalã de Locuinþe construia cu
500 de euro pe metru pãtrat”, a
mai spus Ionuþ Gâlea.

S-au cãutat vinovaþii
Întrucât ne aflãm în pragul

campaniei electorale, proiectul
cartierului chinezesc a fost folo-
sit ºi ca subiect politic. Liberalii
nu au scãpat ocazia sã le repro-
ºeze social-democraþilor cã nu ºi-
au onorat promisiunea fãcutã cra-
iovenilor de a avea gata locuinþe-
le pânã în anul 2016. Mai mult,
consilierii PNL i-au acuzat pe
social-democraþi cã ºi aceastã
prelungire cu 60 de zile nu este
decât o strategie de campanie,
menitã sã distragã atenþia craio-
venilor pânã dupã data de 11 iu-
nie, când sunt aºteptaþi la vot.

„Este încã o gãselniþã a colegilor
PSD de a prelungi agonia ºi de a
trece de aceastã campanie elec-
toralã cu încã o gogoaºã pe care
o vindeþi craiovenilor”, a spus li-
beralul Dan Diaconu.

În timp ce Marian Vasile l-a
atacat pe fostul primar, Lia Ol-
guþa Vasilescu, pentru faptul cã
nu ºi-a onorat promisiunea, un
alt consilier liberal, Flavius Sirop,
l-a luat în colimator pe fostul vi-
ceprimar, Mihail Genoiu. Libera-
lul a spus despre acesta cã nu mai
prezintã „încredere” întrucât ga-
ranþiile date de-a lungul timpului
cu privire la execuþia cartierului
nu s-au materializat. Dându-ºi
demisia din funcþie, Mihail Ge-
noiu nu a mai putut sã participe
la discuþii, iar ofensiva social-de-
mocraþilor a cãzut pe umerii pre-
ºedintelui de ºedinþã. Mai mult
obligat de posturã de a conduce
discuþiile, avocatul Radu Mari-
nescu a temperat atacul liberali-
lor solicitându-le sã manifeste
decenþã ºi sã renunþe la atacurile
„personalizate”.

Supus la vot, proiectul de ho-
tãrâre privind prelungirea cu 60
de zile a contractului de concesi-
une cu firma Shandong Ningjiang
a fost aprobat, în cele din urmã,
cu majoritate de voturi, excepþie
fãcând cei ºase consilieri PNL
care au votat împotrivã.
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Ofiþerii Direcþiei Generale Anti-
corupþie (D.G.A.) – Serviciul Ju-
deþean Anticorupþie (S.J.A.) Dolj
au anunþat cã au finalizat cercetã-
rile, iar procurorul de caz din ca-
drul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj a întocmit rechizito-
riul ºi a dispus trimiterea în jude-
catã, în stare de arest preventiv, a
inculpatului Adi Doru Barbu, pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de dare
de mitã. Reamintim cã, pe 2 mai
a.c., ofiþerii S.J.A. Dolj, sub co-
ordonarea procurorului desemnat
din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, în colaborare cu
Inspectoratul de Poliþie al Judeþu-
lui Dolj, au organizat prinderea în

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, mier-
curi, în jurul orei 05.30, poliþiºti din cadrul
Secþiei Nr. 7 Poliþie Ruralã Pleniþa, aflaþi în
executarea serviciului de patrulare, l-au de-
pistat, în comuna Vârtop, pe Dorel Buturoa-
gã, de 42 de ani, domiciliat în comuna Verbi-
þa, în timp ce conducea o autoutilitarã deºi se
afla sub influenþa bãuturilor alcoolice. Poli-
þiºtii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul
fiind o concentraþie de 0,44 mg/l alcool pur

Poliþiºti din cadrul Serviciului de Investi-
garea Criminalitãþii Economice de la IPJ Dolj
au organizat o acþiune, miercuri, 24 mai a.c.,
împreunã cu „mascaþi” ai Serviciului de Ac-
þiuni Speciale, pe linia prevenirii ºi combate-
rii faptelor de contrabandã ºi a comerciali-
zãrii ilegale cu þigarete ºi produse din tutun.
Poliþiºtii doljeni au efectuat verificãri ºi con-
troale la 11 societãþi co-
merciale din Dolj, astfel fi-
ind depistate ºi ridicate în
vedere cercetãrilor 415
pachete (8.300 þigarete)
fãrã timbru de marcaj fis-
cal sau cu timbru de mar-
caj din Republica Moldo-
va, Serbia ºi Ucraina, pro-
venite din contrabandã.
Astfel, în urma controlu-
lui efectuat la punctul de
lucru al unei societãþi co-
merciale situat în Piaþa
Brazda lui Novac din Cra-

Þigãri de contrabandã descoperiteÞigãri de contrabandã descoperiteÞigãri de contrabandã descoperiteÞigãri de contrabandã descoperiteÞigãri de contrabandã descoperite
în urma unor controale în Craiovaîn urma unor controale în Craiovaîn urma unor controale în Craiovaîn urma unor controale în Craiovaîn urma unor controale în Craiova

iova a fost identificatã o craioveancã de 56
de ani care deþinea 302 pachete þigãri fãrã
timbru de marcaj fiscal sau cu timbru de
marcaj din alte þãri. În cauzã a fost întocmit
dosar penal sub aspectul sãvârºirii infracþi-
unii de contrabandã, iar întreaga cantitate
de þigãri a fost confiscatã, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Douã dosare dupã ce ºi-a agresat soþiaDouã dosare dupã ce ºi-a agresat soþiaDouã dosare dupã ce ºi-a agresat soþiaDouã dosare dupã ce ºi-a agresat soþiaDouã dosare dupã ce ºi-a agresat soþia
ºi a condus bãut în aceeaºi noapteºi a condus bãut în aceeaºi noapteºi a condus bãut în aceeaºi noapteºi a condus bãut în aceeaºi noapteºi a condus bãut în aceeaºi noapte

în aerul expirat, motiv pentru care a fost con-
dus la unitatea medicalã în vederea recoltãrii
probelor biologice, însã acesta, în prezenþa
medicilor, a refuzat. Poliþiºtii au întocmit în
cauzã dosar de cercetare penalã în confor-
mitate cu prevederile legale. Ajunºi la sediul
subunitãþii, oamenii legii au constatat cã, alþi
colegi de-ai lor, întocmiserã, câteva ore mai
devreme, pe numele bãrbatului de 42 de ani
ºi un dosar de cercetare penalã pentru comi-

terea infracþiunii de violenþã în fa-
milie. Mai exact, în jurul orei 02.00,
poliþiºtii au fost solicitãþi sã intervi-
nã la domiciulul acestuia de cãtre
soþia sa, în vârstã de 31 de ani, pe
care, fondul consumului de bãuturi
alcoolice, a agresat-o fizic. „Poli-
þiºtii doljeni continuã cercetãrile în
vederea documentãrii activitãþii in-
fracþionale a bãrbatului de 42 de
ani”, a precizat agent ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

ªoferi doljeni la judecatãªoferi doljeni la judecatãªoferi doljeni la judecatãªoferi doljeni la judecatãªoferi doljeni la judecatã
pentru dare de mitãpentru dare de mitãpentru dare de mitãpentru dare de mitãpentru dare de mitã

Tânãrul de 27 de ani, din comuna Rast,
care a vrut sã mituiascã un poliþist cu 400
de euro pentru a scãpa de dosar penal, a
fost trimis în judecatã, în stare de arest
preventiv, pentru comiterea infracþiunii
de dare de mitã. Dosarul s-a înregistrat
la Tribunalul Dolj, instanþã care, mier-
curi, 24 mai a.c., l-a menþinut pe incul-

pat dupã gratii, respingându-i cererea de
revocare a mãsurii arestãrii preventive.
În plus, sãptãmâna trecutã un alt ºofer,
de 32 de ani din Coºoveni, a fost ºi el
deferit justiþiei pentru dare de mitã, cel
din urmã fiind plasat sub control judiciar.
Ambele cauze vor fi analizate în camera
preliminarã a Tribunalului Dolj.

flagrant a lui Adi Doru Barbu, în
vârstã de 27 de ani, din comuna
Rast, în timp ce oferea suma de
400 euro unui ofiþer de poliþie din
cadrul I.P.J. Dolj – Secþia 8 Poliþie
Ruralã Rast, Daniel Penuº, pentru
a nu dispune mãsuri legale în legã-
turã cu întocmirea unui dosar pe-
nal pentru conducerea unui vehi-
cul pe drumurile publice sub in-
fluenþa alcoolului. Asta dupã ce, în
aceeaºi zi, ofiþerul de poliþie a for-
mulat ºi depus un denunþ la Servi-
ciul Judeþean Anticorupþie Dolj,
prin care a sesizat faptul cã, o zi
mai devreme, pe 1 mai a.c., Barbu
i-a oferit o sumã de bani pentru a
nu i se întocmi dosar penal sub as-

pectul sãvârºirii infracþiunii de con-
ducere a unui vehicul pe drumuri-
le publice sub influenþa alcoolului
sau altor substanþe, faptã consta-
tatã de poliþist pe 28 aprilie a.c..
Echipa operativã l-a „sãltat” pe
doljean imediat ce i-a pus pe birou
poliþistului suma de 400 euro. Adi
Barbu a fost adus la Craiova, la
sediul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj în vederea continuãrii
cercetãrilor pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de dare de mitã, procu-
rorul de caz dispunând reþinerea
inculpatului pe bazã de ordonanþã
de reþinere. O zi mai târziu, pe 3
mai a.c., Tribunalul Dolj a dispus
arestarea preventivã a acestuia,
mãsurã menþinutã ºi la Curtea de
Apel Craiova. Dosarul s-a înregis-
trat pe 23 mai a.c. la Tribunalul
Dolj, instanþã care miercuri, 24 mai
a.c., a respins cererea inculpatului
de a scãpa din arest, menþinându-
l dupã gratii: „Respinge cererea de
revocare a mãsurii arestului pre-
ventiv formulatã de inculpat prin
apãrãtor, ca nefondatã. Menþine
mãsura arestului preventiv dispu-
sã faþã de inculpatul Barbu Adi
Doru, prin încheierea nr.124 din
data de 03 mai 2017 a Judecãto-
rului de Drepturi ºi libertãþi din
cadrul Tribunalului Dolj. Cu drept
de contestaþie în 48 de ore de la
comunicare. Pronunþatã în ºedin-
þa din camera de consiliu de la

24.05.2017”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã. Cauza va fi acum
analizatã în camera preliminarã.
Doljeanul care voia sã ajungã

în Franþa nu are voie
sã pãrãseascã þara

În plus, un alt conducãtor auto
care a vrut sã scape de rãspunde-
re mituind un poliþist, a fost ºi el
trimis în judecatã de procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, sãptãmâna trecutã. Este vor-
ba despre Gheorghe Viorel, de 32
de ani, din comuna Coºoveni. Con-
form reprezentanþilor Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj, pe 4
mai a.c., Viorel Gheorghe, în timp
ce circula pe DE 70 Craiova Fi-
liaºi, la volanul unui autovehicul
Renault Master, a fost oprit de un
echipaj de Poliþie Rutierã din ca-
drul Poliþiei oraºului Filiaºi. Oame-
nii legii au constatat cã ºoferul avea
folii neomologate pe geamurile ve-
hiculului, comunicându-i cã va fi
sancþionat ºi, în plus, i se va reþine
certificatul maºinii. Bãrbatul a în-
cercat sã ajungã la înþelegere cu
poliþistul care se apucase sã-i în-
tocmeascã documentele, explicân-
du-i cã pleca în Franþa, iar fãrã
certificatul maºinii nu putea ieºi din
þarã. I-a oferit agentului, de mai
multe ori în timpul discuþiilor, bani
pentru a nu i se reþine certificatul.
Vãzând cã ºoferul tot insistã, agen-
tul de poliþie ºi-a anunþat superio-
rii, fiind apoi sesizat Serviciul Ju-

deþean Anticorupþie Dolj. A fost or-
ganizatã prinderea în flagrant, ast-
fel cã, ofiþerii anticorupþie împre-
unã cu procurorul desemnat din
cadrul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj au ajuns la Filiaºi, dol-
jeanul fiind surprins în sediul Poli-
þiei, în timp ce-i înmâna poliþistu-
lui 100 de lei. Vineri, 5 mai a.c.
Viorel Gheorghe a fost prezentat
Tribunalului Dolj, cu propunere de
arestare preventivã, propunere ad-
misã de instanþã, care a dispus
arestarea inculpatului pentru o pe-
rioadã de 30 de zile. Pe 17 mai a.c.
s-a înregistrat la Tribunal dosarul
în care bãrbatul a fost trimis în
judecatã pentru dare de mitã, iar
pe 18 mai a.c. instanþa i-a înlocuit
inculpatului mãsura arestãrii pre-
ventive cu controlul judiciar: „În-
locuieºte mãsura arestãrii preven-
tive dispusã faþã de inculpatul
Gheorghe Viorel prin încheierea nr.
127 din data de 05.05.2017 a ju-
decãtorului de drepturi ºi libertãþi
din cadrul Tribunalului Dolj, de-
finitivã prin încheierea nr.117 din
08.05.2017 a Curþii de Apel Cra-
iova, cu mãsura preventivã a con-
trolului judiciar”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei, prin
care sunt instituite ºi obligaþiile pe
care trebuie sã le respecte incul-
patul, între care ºi aceea de a nu
depãºi limita teritorialã a României.
ªi acest dosar urmeazã sã fie ana-
lizat în camera preliminarã a Tri-
bunalului Dolj.
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Dupã terminarea Primului Rãz-
boi Mondial, în urma Tratatului de
la Versailles, toate þãrile beligerante
au hotãrât ca mormintele celor cã-

Ieri, în organizarea Prefecturii Dolj ºi a Garni-
zoanei Craiova, la Cimitirul Sineasca din Craio-
va a fost organizat ceremonialul militar religios
dedicat Zilei Eroilor. Au fost depuse eroilor co-
roane de flori la monumentul ostaºilor români

cãzuþi în lupte, la cel al militarilor ruºi ºi, pentru
prima datã, au fost citite numele tuturor militari-

lor cãzuþi pe front, din judeþul Dolj, în timpul
Primului Rãzboi Mondial.

zuþi pe front, indiferent de drapelul
sub care au servit, sã fie îngrijite.
România a fost prima care a pus în
aplicare memorandumul, în 1920,

iar Ziua Înãlþãrii Domnului a fost
cea stabilitã pentru slãvirea eroi-
lor. În 1995, a fost declaratã Zi Na-
þionalã pentru comemorarea celor
cãzuþi în luptã. În aceastã zi, toate
clopotele bisericilor bat clopotele ºi
se fac slujbe de pomenire pentru
cei care s-au jertfit. Ieri, la Cimiti-
rul Sineasca, a avut loc, ca în fie-
care an, ceremonialul militar-reli-
gios. Nu au mai fost rostite alocu-
þiuni, dar, pentru prima datã, au fost

citite numele celor cãzuþi pe fron-
turile Primului Rãzboi Mondial. Cei
cãrora le-a revenit onoarea sã-i
aminteascã pe eroi au fost: general
maior în retragere  Ionel Popa (pre-
ºedintele Filialei Dolj a Asociaþiei Ve-
teranilor de Rãzboi), Cristian
ªovãilã  (subprefectul judeþului
Dolj), Ion Prioteasa (preºedinte-
le Consiliului Judeþean Dolj),  Dan
Narcis Purcãrescu  (prefectul ju-
deþului Dolj), Adrian Cosman

(primar interimar al Craiovei) ºi
col. Ing.  Adrian Nour (coman-
dantul Garnizoanei Craiova). Au
fost depuse coroane de flori din
partea Administraþiei publice loca-
le ºi judeþene, partidelor politice,
al mai multor asociaþii neguverna-
mentale ºi s-a dat citire mesajelor
transmise de prim-ministrul  So-
rin Grindeanu  ºi de ministrul afa-
cerilor interne,  Carmen Dan.

CRISTI PÃTRU

Unul dintre proiectele care a iscat con-
troverse a fost cel privind aprobarea con-
tului anual de execuþie al bugetului pro-
priu judeþean, conturile anuale de execu-
þie ale bugetelor instituþiilor publice ºi ac-
tivitãþilor finanþate integral sau parþial din
venituri proprii, contului anual de execu-
þie al bugetului fondurilor externe neram-
bursabile, contului anual de execuþire al
creditelor interne, încheiate la 31 decem-
brie 2016 ºi  situaþiilor financiare ale anu-
lui 2016. Anul trecut, bugetul prevãzut în
situaþiile financiare iniþiale ale judeþului
Dolj, în valoare de 358.354 mii lei, a fost
aprobat prin Hotãrârea Consiliului Jude-
þean Dolj nr 18/28.01.2016. Bugetul pro-
priu final al anului trecut, în valoare de
386.407 mii lei, a fost aprobat prin Hotã-
rârea Consiliului Judeþean Dolj nr 332/
15.12.2016. Din contul de execuþie al
bugetului de venituri ºi cheltuieli al jude-
þului Dolj rezultã cã veniturile au fost re-
alizate în valoare de 334.137 mii lei, iar
cheltuielile totale au fost effectuate în
sumã de 290.959 mii lei, rezultând un
excedent de 43.178 mii lei.

Sãptãmâna Verde este oportunitatea anualã a fiecãrui
cetãþean european de a descoperi ºi dezbate politica Uniu-
nii Europene privind mediul înconjurãtor. Organizat de
Direcþia Generalã pentru Mediu a Comisiei Europene, acest
eveniment-cheie în calendarul politicii EU de mediu reu-
neºte timp de o sãptãmânã factorii de decizie politicã, re-
prezentanþii activiºtilor de mediu, profesioniºtii din dome-
niu ºi alte pãrþi interesate din întreaga Europã ºi din lume.
Sãptãmâna verde 2017 se desfãºoarã între 29 mai ºi 2
iunie ºi are ca temã principalã „Locurile de muncã ecolo-
gice pentru un viitor mai ecologic”. Evenimentele organi-
zate în cadrul Sãptãmânii verzi se vor concentra asupra
modului în care politicile de mediu ale UE reuºesc sã cre-
eze locuri de muncã ecologice ºi maniera în care acestea
contribuie la o creºtere economicã, durabilã ºi responsa-
bilã din punct de vedere social în Europa. Totodatã, ediþia
din acest an va evidenþia cererea unor noi tipuri de compe-
tenþe ecologice în multe sectoare profesionale.  Pe lângã
o conferinþã la nivel înalt organizatã la Bruxelles, în 30-31
mai, programul va cuprinde, de asemenea, o serie de eve-
nimente ºi acþiuni partenere care au loc în întreaga Euro-
pã. Astfel, persoanele interesate de acest domeniu ºi publi-
cul larg sunt invitaþi sã participe la dezbaterile organizate
pe tot teritoriul Uniunii Europene dar ºi sã se implice într-
o gamã largã de activitãþi on-line ºi social media.

MARGA BULUGEAN

Consiliul Judeþean Dolj -  excedent de 43.178 mii lei
Ieri a avut loc ºedinþa ordinarã a

Consiliului Judeþean Dolj, în cadrul
cãreia s-au dezbãtut ºi votat 32 de
proiecte de hotãrâre, cele mai multe
vizând rectificarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli, aferentã instituþiilor din
subordinea adminstraþiei judeþene. Banii
necheltuiþi în domeniul sãnãtãþii în 2016
au iscat discuþii ºi au solicitat explicaþii.

În Sãnãtate proiecte nefinalizate
În legãturã cu acest excedent, dar ºi

despre situaþia veniturilor ºi a cheltuieli-
lor, aºa cum rezultã ele din capitolul 66.02
Sãnãtate, a solicitat informaþii suplimen-
tare ºi explicaþii riguroase, Alexandru Brez-
niceanu, consilier judeþean. Anul trecut,
s-au alocat din buget pentru sãnãtate suma
de  27.094 lei, dar nu s-au cheltuit decât
12.418 lei. “Vorbim de lucrãri realizate,
adicã, de bani necheltuiþi. Excedentul anu-
lui 2016 ce va fi folosit pentru investiþiile
secþiunii de dezvoltare ale anului 2017 este
în valoare de 53.363 mii lei, fiind format
din excedentul anilor anterori ºi exceden-
tul rezultat din execuþia anului 2016”, a
explicat Daniela Avrãmoiu, director eco-
nomic CJ Dolj.

Situaþii foarte delicate…
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,

Ion Prioteasa, a intervenit cu date supli-
mentare ºi a explicat paradoxulul acestor
proiecte ºi investiþii. “De obicei o adminis-
traþie publicã are probleme atunci când nu

are bani. Dar în momentul în care are ba-
nii, are chiar toþi banii ºi nu reuºeºte sã
termine proiectul, în mod cert se nasc sem-
nele de întrebare. Aºa cã vã înþeleg.  Sunt
bani, vrem sã-i cheltuim, vrem sã termi-
nãm investiþiile, dar firmele nu finalizeazã
lucrãrile. Am schimbat firmele româneºti
cu firmele strãine. Am crezut cã sunt mai
corecte, dar ne-am înºelat ºi acestea au
venit cu oferte de nerefuzat, dupã care au
renunþat. Firmele oferã cel mai mic preþ
posibil, apoi constatã cã nu pot sã termine
ceea ce au început.  Unele falimenteazã,
altele intrã în insolvenþã, altele renunþã. Mai
avem ºi situaþii în care aceeaºi firmã parti-
cipã la mai multe licitaþii ºi dupã acelaºi
principiu câºtigã licitaþia dar nu poate sã
facã faþã la toate lucrãrile. ªi asta pentru
cã e o firmã de apartament cu patru anga-
jaþi ºi cu utilaje pe care le închiriazã.  Sunt
situaþii foarte delicate. La Clinica de Car-
diologie am avut o situaþie extraordinarã.
Am susþinut patru licitaþii ca sã putem sã
achiziþionãm într-un final angiograful. Era
cel mai important aparat. Fãrã el nu pu-
team sã terminãm ºi sã dãm Clinica în fo-
losinþã. La Centrul Cultural Brâncuºi. Am
avut banii, dar nu au fost în stare sã-I chel-
tuie. Am reziliat contractual. Acum, tre-
buie sã reluãm licitaþia. De aici provin ba-
nii necheltuiþi, acel excedent”, a subliniat
ºeful administraþiei judeþene.

MARGA BULUGEAN

„Locurile de muncã
ecologice pentru un
viitor mai ecologic”

Eroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi nici
în acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiova
Eroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi nici
în acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiova
Eroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi nici
în acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiova
Eroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi nici
în acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiova
Eroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi nici
în acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiova
Eroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi nici
în acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiova
Eroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi nici
în acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiova
Eroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi nici
în acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiova
Eroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi niciEroii neamului nu au fost uitaþi nici
în acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiovaîn acest an, la Craiova



6 / cuvântul libertãþii vineri, 26 mai 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Încã o categorie de bugetari
a intrat într-o luptã contracro-
nometru cu puterea actualã, pe
fondul discutãrii în Senat a Le-
gii privind salarizarea persona-
lului plãtit din fonduri publice.
Asta dupã ce, Federaþia Sanitas
a anunþat în cursul dimineþii de
ieri cã, urmare a unor discuþii
cu ministrul Muncii, Lia Olguþa
Vasilescu, va suspenda orice
formã de protest pânã la finali-
zarea dezbaterilor din Camera
Deputaþilor pe aceastã lege.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Legea salarizãriiLegea salarizãriiLegea salarizãriiLegea salarizãriiLegea salarizãrii
deschide Cutia Pandoreideschide Cutia Pandoreideschide Cutia Pandoreideschide Cutia Pandoreideschide Cutia Pandorei

Sindicaliºtii din Agenþia Naþionalã Fi-
tosanitarã (ANF) ºi cei din Inspectora-
tele Teritoriale pentru Calitatea Semin-
þelor ºi Materialului Sãditor (ITCSMS)
ºi Laboratorul Central pentru Calitatea
Seminþelor ºi Materialului Sãditor Bu-
cureºti, afiliaþi la Agrostar ameninþã cu
acþiuni de proteste. Mai exact, se pregã-
tesc de greve, dacã în Legea salarizãrii
nu va fi aprobat un amendament prin

care sã li se majoreze salariile cu 50%
de la 1 iulie 2017. În actuala formã, le-
gea prevede cã, de la 1 ianuarie 2018,
salariile celor de mai sus sã se majoreze
cu 25%. Camera Deputaþilor va fi, în
urmãtoarele zile, forul decizional spre
care mai toþi bugetarii se vor îndrepta
cerând mãriri salariale, livrând argu-
mente referitoare la importanþa covâr-
ºitoare a muncii lor în economia þãrii.

Producãtorii agricoli români
susþinuþi prin programul de sprijin
guvernamental sã cultive tomate în
spaþii protejate, în opinia condu-
cerii  Ministerul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale, dau dovadã de se-

MADR garanteazã pentru calitatea tomatelor româneºti
riozitate ºi cumpãtare în ceea ce
priveºte utilizarea optimã ºi în con-
diþii de siguranþa a produselor de
protecþie a plantelor aratã MADR,
printr-un comunicat de presã.

Astfel, produsele de protecþie a

plantelor au fost aplicate în dozele
recomandate de inspectorii fitosa-
nitari ai Autoritãþii Naþionale Fito-
sanitare, respectându-se timpul de
pauzã de la aplicare ºi pânã la re-
coltare. Zilnic, se preleveazã pro-
be pentru determinarea reziduuri-
lor de pesticide din legume ºi fruc-
te, pânã la aceastã datã fiind trans-
mise Laboratorului pentru Contro-
lul Reziduurilor de Pesticide în
Plante ºi Produse Vegetale Bucu-
reºti un numãr de 68 de probe de
roºii de la producãtorii agricoli
sprijiniþi prin Programul de tomate
româneºti.

„Rezultatul analizelor de labora-
tor pentru probele finalizate demon-
streazã faptul cã nici un consuma-
tor nu este expus la reziduuri de
pesticide care i-ar putea pune în
pericol sãnãtatea. Astfel, producã-
torii au înþeles cã produsele de pro-
tecþie a plantelor trebuie sã fie fo-
losite pentru a proteja culturile de

atacul bolilor sau dãunãtorilor ºi
pentru distrugerea buruienilor pe
parcursul perioadei de vegetaþie”,
se precizeazã în comunicatul
MADR. Nu doar cã au înþeles ris-

curile pesticidelor, dar credem cã
legumicultorii autohtoni sunt prea
strâmtoraþi financiar ca sã-ºi mai
permitã ºi luxul de a cumpãra ºi
utiliza pesticide în exces.

Nu acceptã
o creºtere cu 25%,
vor dublu!

Despre proteste încep sã vor-
beascã acum ºi sindicaliºtii din
Agenþia Naþionalã Fitosanitare ºi
cei ai Inspectoratelor Teritoriale
pentru Calitatea Seminþelor ºi a
Materialului Sãditor. „În perioa-
da 2009-2017 aceste sectoare nu
au beneficiat de nici o majorare
salarialã cu excepþia procentului
de 10% acordat prin legea 293/

2015 pentru personalul plãtit din
fonduri publice, iar în proiectul
Legii cadru privind salarizarea
personalului plãtit din fonduri
publice se menþin inechitãþile sa-
lariale. Pentru eliminarea acestei
discriminãri, cerem aprobarea
unui amendament prin care sa-
lariile sã fie majorate cu 50%.
Considerãm aceastã solicitare
pertinentã, cu atât mai mult cu
cât, impactul asupra bugetului ar
fi de 3.420.000 lei pentru semes-
trul al doilea al anului 2017, la

Agenþia Naþionalã Fitosanitarã, si
de  2.498.526 lei la ITCSMS,
pentru ºase luni, în acest din
urmã caz 46-50% fiind acoperi-
te din venituri proprii”, declarã
Horaþiu Raicu, secretar general
al Agrostar.

Munca lor este
importantã...verificã
seminþele din import

Federaþia Agrostar considerã
cã acceptarea amedamentului
prin care salariile vor fi majora-
te cu 50% la aceste instituþii,
factorii politici responsabili în-
þeleg importanþa acestora ºi sunt
sunt preocupaþi de siguranþa ali-
mentarã a populaþiei ºi de secu-
rizarea alimentarã a României.
Totodatã, trebuie luat în consi-
derare faptul cã, în tot mecanis-
mul de acordare a subvenþiilor
în agriculturã sunt implicate toa-
te structurile din subordinea Mi-
nisterului Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale. Mai mult, s-a con-
statat faptul cã LEGEA-CADRU
privind salarizarea personalului
plãtit din fonduri publice, în for-
ma adoptatã de Senatul Româ-
niei, nu respectã principiul ega-
litãþii, principiul importanþei so-
ciale a muncii, principiul stimu-
lãrii personalului din sectorul

bugetar, etc, principii care se
regãsesc în lege.

„Menþionam cã ANF este sin-
gura instituþie din þarã care se
ocupã de controlul calitãþii legu-
melor, fructelor ºi cerealelor ºi
de controlul fitosanitar în vede-
rea depistãrii ºi identificãrii boli-
lor ºi dãunãtorilor la plante ºi pro-
duse vegetale, în special a orga-
nismelor de carantinã, condiþie
esenþialã pentru desfãºurarea în
siguranþã a importurilor ºi expor-
turilor, dar ºi pentru protecþia
culturilor pe teritoriul þãrii.
ITCSMS ºi Laboratorul Central
pentru Calitatea Seminþelor ºi
Materialului Sãditor Bucureºti
rãspund de calitatea seminþelor,
sãmânþa fiind prima verigã în lan-
þul agricol, iar sãmânþa certificatã
stã la baza producþiilor mari ºi de
calitate superioarã”, mai precizea-
zã Horaþiu Raicu.

Federaþia Agrostar, cea mai
mare federaþie sindicalã din do-
meniul agricol, are în componen-
þã peste 50.000 de membri, atât
producãtori agricoli, cât ºi sala-
riaþi din agriculturã ºi servicii
conexe, din sectorul privat, cât
ºi din cel bugetar. Este una din-
tre puþinele organizaþii afiliate pe
plan internaþional, fiind afiliata
UITA ºi EFFAT la nivel european.
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În Raportul Naþional de Sãnã-
tate a Copiilor ºi Tinerilor 2016
se aratã cã un numãr mai mare de
medici ºcolari se regãseºte în mu-
nicipiul Bucureºti (89) ºi în jude-
þele Dolj (47), Timiº (37), Cluj
(34), Iaºi (25), Argeº (24), Bihor
(22), Hunedoara (21) ºi Suceava
(20). Un numãr mai mic de me-
dici activeazã în judeþele Ilfov (2),
Arad (3), Giurgiu (4), Covasna
(4), Sãlaj (4), Ialomiþa (5), Vran-
cea (5), Vaslui (5) ºi 6 medici în
Caraº Severin ºi Teleorman.

Un medic ºcolarUn medic ºcolarUn medic ºcolarUn medic ºcolarUn medic ºcolar, la o mie de elevi, la o mie de elevi, la o mie de elevi, la o mie de elevi, la o mie de elevi
Unui medic ºcolar îi revin în grijã, în medie, o mie de

elevi ºi preºcolari, excepþie fãcând doar judeþul Cãlã-
raºi unde procentul este 1,38‰. Aproape în totalitate
aceºtia lucreazã în mediul urban, cu excepþia judeþelor
Gorj ºi Satu Mare unde existã câte un medic ºcolar în
localitãþi din mediul rural. În judeþul Dolj activeazã 47
de medici ºcolari.

Spre deosebire de acoperirea
cu medici ºcolari, distribuþia asis-
tenþilor medicali în teritoriu este
mai bunã, indicii variind de la
0,39‰ – 1,21‰ în 10 judeþe pânã
la un interval de 1,99‰-2,74‰ în
9 judeþe, indicele cel mai mare, re-
pectiv 2,74‰ înregistrându-se în
judeþul Olt.

Referitor la numãrul de asisten-
te medicale din cabinetele ºcola-
re, judeþele cu un numãr mare au
fost Cluj (124), Timiº (113), Pra-
hova (111), Dolj (102), Olt (100),

Iaºi (98), Bacãu (96),
Buzãu (82). Un numãr
mai mic de asistente me-
dicale din cabinetele ºco-
lare s-a înregistrat în ju-
deþele Ilfov (8), Arad
(10), Cãlãraºi (14), Sãlaj
(22), Giurgiu (23), Bistri-
þa Nãsãud (30), Alba
(32), Tulcea (34) .

Distribuþia pe medii a
asistentelor de medicinã
ºcolarã este similarã cu
cea a medicilor ºcolari,
marea majoritatea lu-
crând în mediul urban cu
urmãtoarele excepþii în
mediul rural: Buzãu (1),
Cãlãraºi (1), Gorj (2), Hu-
nedoara (1), Iaºi (1),
Prahova (1), Satu Mare
(1), Tulcea (1).
Acoperirea cu medici dentiºti,

ºi mai slabã
În ceea ce priveºte

acoperirea cu medici
dentiºti este încã ºi mai
slabã faþã de acoperirea
cu medici ºcolari ºi
chiar este absentã la ni-
velul judeþelor Harghita
ºi Ilfov. Un numãr mai
mare de medici dentiºti
ºcolari se înregistreazã
în Municipiul Bucureºti
(111) ºi în judeþele Cluj
(34), Iaºi (26), Timiº
(24), Suceava (15) ºi 14
în Constanþa ºi Sibiu.
De asemenea, se obser-
vã judeþe cu un numãr
mic de medici dentiºti
ºcolari, respectiv Boto-
ºani, Cãlãraºi, Gorj, Tul-
cea ºi Satu Mare cu câte
un medic dentist ºi Arad,
Braºov, Giurgiu, Sãlaj ºi
Maramureº cu câte doi

medici dentiºti ºcolari.
Prin comparaþie cu medicii ºco-

lari, în ceea ce priveºte distribuþia
pe medii a medicilor dentiºti ºco-
lari, aceºtia lucreazã toþi în cabi-
netele de medicinã dentarã din
mediul urban.

Distribuþia teritorialã a asisten-
þilor medicali din cabinetele de
medicinã dentarã este mult mai sla-
bã decât distribuþia asistenþilor
medicali ºcolari diferenþele mer-
gând pânã la lipsa acoperirii în ju-
deþele Harghita, Ilfov, Satu Mare,
Bihor ºi Vaslui.

În privinþa numãrului asisten-
þilor medicali din cabinetele de
medicinã dentarã, numãrul cel
mai mare este în judeþul Cluj
(124) ºi în Municipiul Bucureºti
(48), iar un numãr mai mic, res-
pectiv de un asistent medical de
medicinã dentarã în judeþele Arad,
Cãlãraºi, Gorj ºi Tulcea. De ase-
menea se poate observa absenþa
personalului mediu de medicinã
dentarã în judeþele Harghita ºi Il-

fov, unde nu existã nici medici
dentiºti, cât ºi în judeþele Bihor,
Satu Mare ºi Vaslui.
Cât de importante sunt exame-

nele medicale în ºcoli
Examenele medicale în ºcoli

sunt foarte importante în vederea
depistãrii din timp a tuturor îmbol-
nãvirilor ºi deficienþelor cu scopul
urmãririi permanente ºi tratãrii co-
respunzãtoare. Nu trebuie uitat
faptul cã toate aceste afecþiuni ºi
deficienþe ale nivelului dezvoltãrii
fizice au efect asupra capacitãþii de
adaptare la efort a copiilor, deci,
cu implicaþii majore asupra proce-
sului instructiv-educativ ºi, mai
ales, asupra rezultatelor obþinute de
elevi în cadrul acestuia.

Toþi copii ºi tinerii depistaþi cu
afecþiuni cronice trebuie sã fie co-
rect dispensarizaþi ºi trataþi în sco-
pul evitãrii apariþiei complicaþiilor
ºi sechelelor, în vederea recuperã-
rii totale a acestora.

RADU ILICEANU

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã –
54 de ani de existenþã

Ieri, Colegiul Tehnic ºi-a sãrbãtorit Ziua ºi a fãcut-o
aºa cum se cuvine. Au fost invitaþi de marcã, atât din
partea Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, cât ºi ai
administraþiei publice locale, cu atât mai mult cu cât a
fost prezentatã ºi oferta ºcolarã pentru anul 2017/2018,
cu accent pus pe învãþãmântul profesional ºi dual.

În 1963, a luat fiinþã, la Cra-
iova, Centrul ªcolar al Minis-
terului Industriei Alimentare
Craiova, care a pregãtit mun-
citori calificaþi, maiºtri ºi teh-
nicieni pentru întreprinderile
specifice. Ulterior, denumirea
a fost Liceul de Industrie Ali-
mentarã, pînã în 2001, când a
devenit Grupul ªcolar „Ilie
Murgulescu”, iar în 2008 a pri-
mit actuala titulaturã „Colegiul
Tehnic de Industrie Alimenta-
rã”. Ieri, instituþia ºi-a sãrbã-
torit ziua ºi au participat repre-
zentanþi ai Inspectoratului ªco-
lar Judeþean, inclusiv inspec-
torul  general  prof .  Monica
Leontina Sunã, ai administra-
þiei publice locale, cadre did-
catice, foste ºi actuale, elevi ºi
pãrinþi. A fost ºi un prilej de pre-
zentare a ofertei ºcolare pen-
tru anul viitor. „Sunt activitãþi
desfãºurate pe mai multe zile.
As t fe l ,  în  pr ima z i ,  a  fos t

efectuatã o deplasare la Hercu-
lane, oferitã de partenerul nos-
tru în învãþãmântul dual, SC
„Bacolux”, care ºcoalrizeazã,
prin bursele acordate tinerii.
Apoi, în celelelate zile, ca ºi cea
de azi (ieri – n.r.) sunt în des-
fãºurare activitãþi cultural – ar-
tistice ºi premierea elevilor care
au obþinut rezultate foarte bune

la concursurile judeþene ºi naþi-
onale. Pentru anul urmãtor, ele-
vii pot opta pentru învãþãmân-
tul dual ºi profesional, aici gã-
sind o ºcoalã europeanã, tilu
obþinut pentru a II-a oarã, iar
proiectele de dezvoltare vor con-
tinua”, a precizat prof. Laura
Duþescu, director al Colegiului.

CRISTI PÃTRU
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Evenimentul s-a bazat pe lansãri
de carte, vernisajul unei expoziþii
de bandã desenatã ºi ilustraþie de
carte, un recital de muzicã clasicã
(violoncel ºi pian), dezbateri despre
evoluþia benzii desenate în Româ-
nia, toate acestea fiind puse la dis-
poziþia unui public numeros de toa-
te vârstele.. Prima zi a debutat cu
vernisajul expoziþiei „Arta lui Al-
bin Stãnescu”, urmatã de viziona-
rea filmului francez „Sur quel pied
danser?” (Franþa, 2016) în prezen-
þa domnului Paul Laffont, Ataºat
cultural al Ambasadei Franþei la Bu-
cureºti ºi Delegat General al Allian-

În Vremea cireºelor (Le Temps des cerises)

“România Francofonã” – Un eveniment memorabil“România Francofonã” – Un eveniment memorabil“România Francofonã” – Un eveniment memorabil“România Francofonã” – Un eveniment memorabil“România Francofonã” – Un eveniment memorabil
Cu prilejul aniversãrii a 27 de ani de la

înfiinþarea sa, Alliance Française de Craio-
va, în parteneriat cu Asociaþia ACCES Ol-
tenia ºi Asociaþia Bedefililor din România
au organizat timp de trei zile, în perioada

19-21 mai, Colocviul Internaþional „Româ-
nia francofonã”, ediþia a II-a, având ca
scop  punerea în evidenþã a  interferenþe-
lor culturale franco-belgo-româneºti de-a
lungul ultimului secol.

ce Française în România în anii
1991-1997.

Tot în cadrul acestui eveniment,
a avut loc ºi lansarea celor mai noi
cãrþi ºi albume din domeniile ro-
manului poliþist, romanului scien-
ce-fiction ºi al benzilor desenate,
care au surprins ºi satisfãcut pe
deplin gusturile ºi curiozitãþile pa-
sionaþilor : Albin Stãnescu – albu-
mul „Miu-al-Florilor”; Puiu Manu
– albumul „Cãpitanul RO” (sce-
nariu sf: Adrian Cioroianu); ªerban
Andreescu – mini-albumul „Vrã-
jitorul din Oz”; Mihaela Bercovici/
Dodo Niþã – albumul monografic

„Nicu Russu, un artist desãvârºit
cu suflet magic”; Anamaria Iones-
cu – romanul poliþist „Zodiac”;
Michael Hãulicã – antologia de pro-
zã SF „Argos 3”; Dãnuþ Ungurea-
nu – volumul „Autor de unul sin-
gur” (reþete pentru scrierea crea-
tivã); Aurel Cãrãºel – romanul SF
„Galaxia Sudicã. Începuturi”; Dan
Ninoiu – romanul SF „Incredibila
aventurã a cuviosului Achim”;
Dodo Niþã – volumul de studii
„San-Antonio en Roumanie”.

Dupã lansare, a avut loc o masã
rotundã «„Cutezãtorii”- revista
copilãriei noastre, la 50 de ani, »
care a încheiat plãcut acea zi, sus-
þinutã fiind  de Puiu Manu ºi ªer-
ban Andreescu, având ca modera-
tor pe domnul Dodo Niþã. La final,
Lucian Suchici – pianist, absolvent
al Academiei de Muzicã „Gheor-
ghe Dima” din Cluj-Napoca, îm-
preunã cu tatãl sãu, violoncelist al

ªcoala Gimnazialã „Mihai Vitea-
zul” din Craiova organizeazã, as-
tãzi, de la ora 15:00, întâlnirea din
cadrul parteneriatului interjudeþean
„PRACTICI DE CALITATE ÎN
ALTERNATIVELE EDUCAÞIO-
NALE” ºi aniverseazã, în acelaºi
timp, zece ani de implementare a
alternativei educaþionale „Step by
step”, motiv pentru care întruni-
rea este denumitã sugestiv „UN
DECENIU DE ENTUZIAM ÎN
ACTIVITATEA STEP BY STEP”.
Parteneriatul a fost a fost iniþiat de
ªcoala Gimnazialã nr. 13 din Rîm-
nicu Vîlcea, care a cooptat ca ºcoli

Întâlnire interjudeþeanã în alternative
educaþionale, la ªcoala Gimnazialã

„Mihai Viteazul” din Craiova
partenere unitatea gazdã de astãzi,
Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” din
Rm.Vîlcea, Liceul Vocaþional „Ni-
colae Titulescu” din Slatina, ªcoala
Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu” din
Drãgãºani ºi ªcoala Gimnazialã
„Waldorf” din Rm. Vîlcea. Acþiunea
se desfãºoarã pe o perioadã de doi
ani ºi are ca obiective colaborarea
între instituþiile care fac parte din
program, în vederea satbilirii unei
bune comunicãri ºi creºterii presti-
giului prin alternativele „Step by step”
ºi „Waldorf”; promovarea acestor
metode educaþionale; etc.

CRISTI PÃTRU

Colegiul Naþional „Carol I” a organizat, în ultimele
zile, douã manifestãri importante pentru elevii ºi cadrele
didactice din instituþie. Astfel, a fost premiatã echipa
ºcolii, pentru obþinerea locului al II-lea la Concursul
Naþional „Fãrã urã, cu toleranþã”, lansat de Organizaþia
„Salvaþi copiii!”, cu sprijinul Educaþiei Naþionale. Com-
petiþia, aflatã la a ºaptea ediþie, s-a derulat cu ocazia

Zilei Internaþionale a Siguranþei pe Internet – 2017.
„Meritã felicitaþi elevii clasei a X-a D, diriginte- prof.
Carmen Georgescu – Bãrþãgui, care au dezvol-
tat acest proiect, cu scopul de a promova toleran-
þa ºi de a combate discursul instigator la urã, do-
vedindu-ºi creativitatea ºi maturitatea”, a precizat
prof.dr. Cristian Angel Stãiculescu, director al
Colegiului Naþional „Carol I”. De asemenea, o altã
manifestarea a avut loc, tot în organizarea institu-
þiei de învãþãmânt. La Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” s-a desfãºurat festivitatea de absolvire
a elevilor celor zece clase a XII-a, promoþia „Titu
Maiorescu”, în prezenþa echipei manageriale, a
diriginþilor, cadrelor didactice, pãrinþilor, priete-

nilor. „Trãim ºi experimentãm sentimentul unui nou
început. La Colegiul Naþional „Carol I” se pecetluiesc
ºi se fundamenteazã cele mai frumoase valori ºi prin-
cipii de viaþã:perseverenþa, echilibrul, dinamismul ºi
culoarea vieþii, excelenþa, iubirea de frumos, de bine,
dreptate ºi adevãr”, a mai spus Cristian Stãiculescu.

CRISTI PÃTRU

În aceastã lunã, se încheie seria cursurilor susþinute de
profesori de la Facultãþi de Drept, din Europa, colabora-
toare ale Facultãþii de Drept a Universitãþii din Craiova,
susþinute în faþa studenþilor din Bãnie. Astfel programul
de studii masterale cu predare în limba francezã – „Droits
de l’ Homme” a inclus cursuri susþinute de câte doi
profesori de la Universite de Toulon – Franþa, respectiv
Universidae da Coruna – Spania. De asemenea, un cadru
didactic al Facultãþii de Drept a Universitãþii din Fribourg
– Elveþia, a predat ultimele ore din cadrul „Droit penal et
protection des droits de l’ Homme”. De asemenea, pe
Programul „Erasmus +” douã cadre didactice ale Univer-
sitãþii din Saarland, Saarbrucken- Germania, vor susþine
prelegeri pentru masteranzi ºi doctoranzi. „Pentru anii
universitari urmãtori, tendinþa este aceea de a facilita ºi
accesul studenþilor din ciclul universitar la licenþa de
programe de curs organizate cu predare într-o limbã
strãinã, susþinute de profesori cu recunoaºtere internaþio-
nalã de la universitãþile partenere”, a precizat prof.univ.dr.
Edmond Gabriel Olteanu, prodecan al Facultãþii de
Drept a Universitãþii din Craiova.

CRISTI PÃTRU

Filarmonicii Oltenia, au încântat
publicul cu o interpretare de ex-
cepþie.  Momentul oferit de aceº-
tia a completat armonios întregul
program creat cu scopul de a atrage
cât mai mulþi iubitori de frumos la
activitãþile  Alianþei Franceze din
Craiova.

Astfel, evenimentul a fost un
succes care a umplut în fiecare zi
clãdirea Alianþei, aducând în prim
plan nume importante ale culturii
româneºti cunoscute atât la nivel
naþional, cât ºi internaþional.

GIULIA MARIA BULUGEAN

(redactor junior voluntar)

Cursurile profesorilor de la instituþii europene, la final,
la Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiova
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- Popescule, ori de-i votãm
pe-ai mei, ori de-i votãm pe-ai
tãi, tot aia e.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Promenada artisticã în Parcul
„Nicolae Romanescu”, la care
Primãria Municipiului Craiova i-
a invitat, ieri, pe craioveni, a avut
loc – deºi sub „ameninþarea” ploii
– într-o companie plãcutã: cea
a artiºtilor!

Mai întâi, a celor de la Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri” –
care au venit în faþa publicului cu
„Pãcalã”, dupã celebrul ºi longe-
vivul spectacol „Pãcalã în satul
lui”, regizat de Horia Davidescu,
cu scenografia lui Eustaþiu Grego-
rian, care a încântat decenii la rând
zeci de generaþii de copii. Mai apoi,

TTTTTeatrul de Veatrul de Veatrul de Veatrul de Veatrul de Varã din Parcul „Nicolaearã din Parcul „Nicolaearã din Parcul „Nicolaearã din Parcul „Nicolaearã din Parcul „Nicolae
Romanescu” ºi-a primit primii spectatori!Romanescu” ºi-a primit primii spectatori!Romanescu” ºi-a primit primii spectatori!Romanescu” ºi-a primit primii spectatori!Romanescu” ºi-a primit primii spectatori!
Teatrul de Varã din Parcul „Nicolae Roma-

nescu” ºi-a primit, ieri, pentru prima datã pu-
blicul. Cum altfel decât cu un spectacol! Cei
dintâi care au urcat pe scena în aer liber au
fost artiºtii Teatrului pentru Copii ºi Tineret
„Colibri”, care l-au adus pe „Pãcalã” în faþa
unui numeros public, format – cum era de aº-
teptat – în mare parte din copii. Reabilitarea,

modernizarea ºi amenajarea gradenelor cu 878
de locuri pentru spectatori au reprezentat un
proiect cu finanþare europeanã ºi cofinanþare
de la bugetul local, în valoare de peste 4 mili-
oane lei. Teatrul de Varã este administrat de
municipalitatea craioveanã ºi Opera Românã
Craiova ºi urmeazã sã gãzduiascã reprezenta-
þii ale tuturor instituþiilor de spectacol.

a Brigãzii Multinaþionale Craiova –
care a susþinut, la foiºor, un con-
cert de fanfarã militarã, ºi Operei
Române Craiova – care a prezentat
un concert de camerã ºi un specta-
col de balet. „Bine aþi venit la Tea-
trul de Varã!” le-a spus primilor
spectatori Adriana Teodorescu,
managerul Teatrului „Colibri”, adã-
ugând cã „de-acum înainte, ne do-
rim foarte mult sã veniþi sã vedeþi
spectacolele pe care toate instituþii-
le Craiovei, ºi nu numai, le vor adu-
ce aici, pe scenã”.

De la promenada artisticã n-au
lipsit, ieri, nici oficialitãþile locale

ºi judeþene. Deºi au ratat specta-
colul inaugural al Teatrului de Varã,
acestea s-au declarat bucuroase de
finalizarea lucrãrilor de reabilitare
ºi modernizare a construcþiei ºi
convinse cã, pe perioada verii, sce-
na în aer liber de-aici va fi unul
dintre punctele de maximã atracþie
din Parcul „Nicolae Romanescu”
pentru craioveni.

„Este un eveniment pe care eu îl
aºteptam de foarte mult timp ºi care
încununeazã câþiva ani de muncã.
Sub cupola acestui Teatru de Varã
eu îngrop o istorie a unui proiect
extraordinar de dificil. Ceea ce ve-
deþi aici, complexitatea acestei con-
strucþii, depãºise, la un moment
dat, nivelul tehnologiei din þarã ºi a
trebuit sã cãutãm constructori ºi
în strãinãtate. Sunt mândru cã,
acum, Teatrul de Varã gãzduieºte
primul spectacol. Mã bucur pen-
tru copiii care l-au vãzut, pentru
pãrinþii ºi bunicii lor… El a fost
preluat în administrare de o aso-
ciere între Primãria Craiova ºi Ope-
ra Românã, iar craiovenii vor avea
parte aici de foarte multe specta-
cole”, a declarat fostul viceprimar
Mihail Genoiu, totodatã candidat la
funcþia de primar al Craiovei.

Alãturi de celelalte instituþii de
spectacol ale Craiovei, ºi Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”
bucurã copiii de toate vârstele anul
acesta, cu prilejul celei de-a XXI-
a ediþii a Zilelor Municipiului Cra-
iova, care se vor desfãºura în pe-
rioada 29 mai – 4 iunie.

Artiºtii instituþiei invitã publicul la
spectacolele „Alis în lumea pãpu-
ºilor”, regia Iulia Cârstea (miercuri,
31 mai, ora 10.00, sediu), „Pãca-
lã” (joi, 1 iunie, ora 19.30, cartie-

La aproape 80 de ani de viaþã ºi 60 de ani de
la absolvire, membrii promoþiei 1957 a
Colegiului Naþional „Carol I” din Craiova îºi
dau întâlnire astãzi, ora 10.00. „Suntem 35
de colegi, din cele patru clase. Unii vin din
Germania, Elveþia, alþii din þarã – de la
Timiºoara, Bucureºti, Maramureº,
Caracal”, a precizat unul dintre
absolvenþi ºi organizator al întâlni-
rii, prof. Ovidiu Bãrbulescu. Cu
acest prilej, sub îngrijirea ºi
efortul prof. inginer Cornel
Rãdulescu, a fost editatã ºi o
carte – „Noi, astãzi: Nu
bãtrâni, vechi!”.

Momentul este unul
încãrcat de emoþia
revederii, dar ºi de
rememorare a profeso-
rilor pe care promoþia
1957 i-a avut. „Am avut
dascãli de renume:
Gheorghe Dogaru,
Valeriu Pisoschi, Miltiade Ioanid, Victor Apostol, Leonida Pariza,
Traian Codreanu (director), Mihail Bârcã, Teschin Nicolae,
Ionicã ªtefan, Valentin Harega – iluºtri profesional, superbi
oameni ai Cetãþii. Fãrã ei, n-am fi fost astãzi aici…”, mai spune
Ovidiu Bãrbulescu, adãugând cã absolvenþii de-acum 60 de ani
„au avut o largã paletã de profesii – profesori, medici, ingineri,
economiºti, juriºti, muzicieni, artiºti plastici ori ofiþeri de rang
superior – generali”.

Artiºtii Teatrului „Colibri”
dau culoare Zilelor Craiovei

rul Craioviþa Nouã, zona Poºtã), „In-
vitaþie la joacã”, regia Alexandra
Davidescu (sâmbãtã, 3 iunie, ora
18.00, sediu), ºi „Cei trei purce-
luºi” – teatru interactiv, coord. Geo
Dinescu ºi Marin Fagu (duminicã,
4 iunie, ora 11.00, sediu).

De asemenea, zilnic, în perioa-
da 29 mai – 3 iunie, inclusiv, între
orele 10.00-18.00, sunt „Porþi
deschise în Fabrica de poveºti
electroColibri”, la sediul din Ca-
lea Bucureºti nr. 56, tot aici, în

acelaºi interval, putând fi vizitatã
expoziþia „#InstaCraiova”. În
plus, cei mici sunt aºteptaþi în
„Regatul copilãriei” – desene pe
asfalt ºi „Lumea poveºtilor” –
ateliere interactive, activitãþi deru-
late atât la sediul teatrului, cât ºi
în Piaþa Fraþii Buzeºti ºi în cartie-
rul Craioviþa Nouã.
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Preºedintele Consiliului Eu-
ropean, Donald Tusk, a decla-
rat ieri cã discuþiile cu preºe-
dintele american Donald Trump
dezvãluie diferenþe de opinie
privind relaþia cu Rusia, dar
existã un acord privind aspec-
te cheie, potrivit unui comuni-
cat postat pe site-ul Consiliului
European. “Pe durata întâlnirii
cu preºedintele Trump, am dis-
cutat despre politicã externã,
securitate, schimbãri climatice
ºi relaþii comerciale. Sentimen-
tul meu este cã am convenit
asupra multor subiecte. În pri-
mul rând, în ceea ce priveºte
combaterea terorismului, ºi
sunt sigur cã nu trebuie sã ex-
plic de ce. Dar unele probleme
rãmân deschise, cum ar fi climatul ºi comer-
þul. ªi nu sunt 100% sigur cã putem spune
astãzi cã avem o opinie comunã despre Rusia,
deºi atunci când vine vorba de conflictul din

Disensiuni între Marea Britanie
ºi Franþa privind grupul terorist
din care fãcea parte
Salman Abedi

Autoritãþile din Marea Brita-
nie suspecteazã cã Salman
Abedi, autorul atentatului sin-
ucigaº din Manchester, fãcea
parte dintr-o grupare islamistã
afiliatã reþelei teroriste Al-Qai-
da, în timp ce serviciile secrete
franceze susþin cã era membru
al organizaþiei Stat Islamic, care
a revendicat atacul. Marea Bri-
tanie, deranjatã deja cã presa
americanã a dezvãluit din surse
ale serviciilor din SUA informaþii
despre ancheta în cazul atenta-
tului din Manchester, are disen-
siuni ºi cu Franþa, pe tema or-
ganizaþiei teroriste din care fã-
cea parte autorul atacului. Ser-
viciile secrete britanice cred cã
Salman Abedi fãcea parte din
Grupul Libian pentru Lupta Is-
lamicã (Al-Jama’a al-Islamiy-
yah al-Muqatilah bi-Libya), afi-
liat reþelei teroriste Al-Qaida. În
schimb, agenþiile de informaþii
franceze susþin cã Salman Abedi
era membru al unei celule tero-
riste afiliate reþelei teroriste Stat
Islamic. Gérard Collomb, minis-
trul francez de Interne, a trans-
mis aceastã informaþie Guver-
nului Theresa May, iar Adminis-
traþia de la Paris a îndemnat
Londra sã menþinã colaborarea
în domeniul combaterii teroris-
mului în pofida deciziei Marii
Britanii de ieºire din Uniunea
Europeanã.

Regele Olandei,
Willem-Alexander, este
copilot pe rutele europene

Regele Olandei, Willem-Ale-
xander, a recunoscut cã timp de
douã decenii a zburat cu KLM,
în calitate de copilot, aceastã pa-
siune ajutându-l sã se relaxeze
ºi sã se detaºeze de îndatoririle
regale, informeazã compania
aviaticã. Willem-Alexander a
pãstrat discreþia de fiecare datã
când a fost la bordul aeronave-
lor. “Avantajul de a fi copilot
constã în faptul cã nu este ne-
voie sã-mi spun numele. Întot-
deauna când le urez pasagerilor
un zbor plãcut alãturi de noi,
menþionez doar numele cãpita-
nului ºi al echipajul. Deci nu
trebuie sã mã prezint”, a spus
regele. Suveranul olandez a pre-
cizat cã se antreneazã în prezent
pentru a pilota aeronavele Bo-
eing 737 din flota KLM. Regele
va continua sã zboare de douã
ori pe lunã în calitate de copi-
lot, la fel cum obiºnuia în timp
ce pilota avioanele de dimensi-
uni mai mici, Fokker 70. Aces-
ta alege de obicei zborurile scur-
te, ca sã poatã reveni rapid în
Olanda în caz de urgenþã. Com-
pania KLM a fost fondatã în
anul 1919, fiind cea mai veche
linie aerianã care ºi-a pãstrat
numele original. În 2004, Air
France ºi KLM au format alian-
þã Air France KLM. De aici a
rezultat cel mai puternic grup
aviatic european.

O navã militarã a Statelor Unite a navigat
în apropierea unei insule artificiale construite
de statul chinez în Marea Chinei de Sud, în
prima provocare în faþa revendicãrilor Beijin-
gului asupra apelor maritime teritoriale, de la
punerea în funcþie a preºedintelui Donald
Trump. Potrivit unor surse anonime citate de
presa americanã, nava americanã Dewey a
navigat la aproximativ 22 km de Mischief
Reef. China revendicã aproape întreaga parte
a Mãrii Chinei de Sud, inclusiv recifii ºi insu-
lele ce sunt sunt pretinse ºi de alte state. Sta-
tele Filipine, Vietnam, Malaysia, Taiwan ºi
Brunei se opun. SUA insistã asupra faptului
cã poate conduce operaþiuni în orice ape in-
ternaþionale. Deºi statul american nu se im-

ªeful poliþiei din oraºul Man-
chester, Ian Hopkins, a declarat ieri
cã arestãrile efectuate în investi-
gaþia privind atacul cu bombã din
Manchester sunt semnificative, iar
obiectele descoperite în urma per-
cheziþiilor au un rol foarte impor-
tant pentru anchetã. “Opt persoa-
ne au fost reþinute în investigaþia
privind atacul de luni. Este vorba
doar despre bãrbaþi. O femeie care
a fost reþinutã miercuri a fost în-
tre timp eliberatã. Arestãrile au avut

Diferenþe de opinie privind Rusia,Diferenþe de opinie privind Rusia,Diferenþe de opinie privind Rusia,Diferenþe de opinie privind Rusia,Diferenþe de opinie privind Rusia,
între Donald Tîntre Donald Tîntre Donald Tîntre Donald Tîntre Donald Tusk ºi Donald Tusk ºi Donald Tusk ºi Donald Tusk ºi Donald Tusk ºi Donald Trumprumprumprumprump

Ucraina se pare cã avem aceeaºi abordare”, a
precizat Donald Tusk. Donald Tusk ºi Donald
Trump s-au întâlnit la Bruxelles, iar subiectele
cele mai importante au fost respectarea Acor-

dul de la Paris, din 2016, privind
schimbãrile climatice ºi promovarea
unor acorduri comerciale multilate-
rale. “Totuºi, principalul meu mesaj
cãtre preºedintele Trump a fost cã
valorile fundamentale occidentale,
cum ar fi libertatea, drepturile omu-
lui ºi respectul pentru demnitatea uma-
nã oferã cooperãrii ºi prieteniei noas-
tre cea mai profundã semnificaþie. Cel
mai important obiectiv astãzi este
consolidarea întregii lumi libere în ju-
rul acestor valori, ºi nu doar a intere-
selor. Valorile ºi principiile în primul
rând - asta ar trebui sã spunem noi,
Europa ºi America”, a mai spus Do-
nald Tusk. Donald Trump s-a întâlnit
la Bruxelles cu preºedintele Consiliu-
lui European, Donald Tusk, ºi cu pre-
ºedintele Comisiei Europene, Jean-Clau-

de Juncker. Ulterior, liderul de la Casa Alba a luat
prânzul cu preºedintele Franþei, Emmanuel Ma-
cron. Ieri dupã-amiazã, Donald Trump a parti-
cipat pentru prima datã la un summit NATO.

Poliþia din Manchester: Am descoperit obiecte
importante pentru investigaþie, în urma percheziþiilor

loc la Manchester, Wigan ºi Nu-
neaton. Sunt în desfãºurare per-
cheziþii la mai multe adrese. Vreau
sã asigur oamenii cã arestãrile pe
care le-am fãcut sunt semnificati-
ve, iar în urma percheziþiilor au fost
descoperite obiecte despre care
credem cã sunt foarte importante
pentru anchetã”, a declarat Ian
Hopkins. ªeful poliþiei din Man-
chester susþine cã publicarea în
presã a unor fotografii cu frag-
mente ale bombei au afectat emo-

þional familiile victimelor. “În
aceastã investigaþie, avem o echi-
pã de ofiþeri special instruiþi care
oferã sprijin familiilor celor care ºi-
au pierdut viaþa. Noaptea trecutã,
aceºti ofiþeri au discutat despre
informaþiile publicate în New York
Times. Este absolut de înþeles cã
acestea au provocat multã suferin-
þã pentru familiile afectate deja de
pierderile teribile. Nu doresc sã
comentez asupra acordurilor de
împãrtãºire a informaþiilor cu par-
tenerii noºtri internaþionali”, a mai
spus Ian Hopkins. Autoritãþile din
mai multe þãri europene cautã even-
tuali complici ai lui Salman Abedi,
existând informaþii cã islamistul ar
face parte dintr-o celulã care a fa-
bricat mai multe bombe ºi cã re-
cent ar fi vizitat Germania, rela-
teazã DebkaFile. Salman Abedi
cãlãtorise în oraºul german Dus-
seldorf cu doar patru zile înainte
de atentatul soldat cu 22 de morþi
ºi aproape 120 de rãniþi. Potrivit
revistei Focus, islamistul se depla-
sase de la Manchester în Dussel-
dorf ºi retur fãrã a fi monitorizat

de serviciile de securitate. În plus,
Salman Abedi cãlãtorise ºi în
Frankfurt, în 2015. Poliþia ºi ser-
viciile secrete germane încearcã
acum sã afle dacã Salman Abedi
avea contacte cu islamiºti din Ger-
mania. Potrivit unor surse citate de
site-ul israelian de informaþii mili-
tare DebkaFile, operaþiuni pentru
identificarea membrilor celulei te-
roriste din care fãcea parte Salman
Abedi au loc în mai multe þãri vest-
europene. Serviciile de securitate
britanice au admis cã Salman Abedi
era în evidenþele autoritãþilor, dar
nu era considerat “un risc major”,
astfel cã nu era monitorizat per-
manent. Terorisul locuia în zona
de sud a oraºului Manchester, unde
pânã acum au fost depistaþi 16 is-
lamiºti care au participat la con-
flictul din Siria. Luni seara, 22 de
oameni au murit, iar 119 au fost
rãniþi în urma exploziei care a avut
loc în sala de concerte Manches-
ter Arena. Britanicul cu origini li-
biene Salman Abedi, în vârstã de
22 de ani, este suspectat de comi-
terea atacului sinucigaº.

O navã militarã americanã a navigat în apropierea
unei insule artificiale disputatã de China

plicã în dispute teritoriale, în trecut a desfã-
ºurat nave militare ºi avioane în apropierea
insulelor disputate, numindu-le operaþiuni pen-
tru “libertatea de navigare”, menite sã asigure
accesul rutelor comerciale pe mare ºi pe us-
cat. Washingtonul a criticat de asemenea în
mod repetat eforturile Beijingului de a limita
libertatea de navigare în apele strategice. În
ultimii ani, China a construit insule în zone
disputate din Marea Chinei de Sud, existând
riscul ca, treptat, Beijingul sã blocheze acce-
sul navelor altor þãri în aceste regiuni. China
ºi SUA s-au acuzat reciproc de “militariza-
rea” Mãrii Chinei de Sud ºi existã îngrijorãri
în privinþa escaladãrii tensiunilor, fapt ce ar
putea avea consecinþe globale grave.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asisten-

þã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi de
naturã contractualã de execuþie va-
cante: 3 posturi psiholog practi-
cant, 2 posturi psiholog principal,
5 posturi asistent social, 5 posturi
inspector specialitate gr.III, 1 post
educator specializat,  în data de 26
iunie 2017, ora 10.00 -  proba scri-
sã ºi în data de 28 iunie 2017, ora
14:00 - interviul. Condiþii generale
de participare la concurs: Candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã con-
diþiile generale prevãzute la art.3
din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant apro-
bat prin H.G. nr. 286/2011 cu modi-
ficãrile ulterioare. Condiþii specifi-
ce de participare la concurs: · 3
posturi psiholog practicant - stu-
dii universitare absolvite cu diplo-
mã de licenþã în domeniul psiho-
logiei; - atestat de libera practica în
specialitatea Psihologie clinicã. · 2
posturi psiholog principal - studii
universitare absolvite cu diplomã
de licenþã în domeniul psihologiei;
- atestat  grad principal - atestat de
liberã practicã în specialitatea Psi-
hologie clinicã. · 5 posturi asistent
social - studii universitare absolvi-
te cu diplomã de licenþã în dome-
niul asistentei sociale. · 2 posturi
inspector specialitate gr.III - studii
universitare absolvite cu diplomã de
licenþã în domeniul ºtiinþelor socia-
le ºi ºtiinþelor umaniste · 3 posturi
inspector specialitate gr.III - studii
universitare absolvite cu diplomã de
licenþã în domeniul ºtiinþelor eco-
nomice · 1 post educator speciali-
zat - studii universitare absolvite cu
diplomã de licenþã în domeniul
ºtiinþelor umaniste. - modul psiho-
pedagogic. Concursul se organi-

Anunþul tãu!
zeazã la sediul Direcþiei Generale
de Asistenþã  Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj  în data 26 iunie 2017,
ora 10.00 (probã scrisã) ºi în data
de 28 iunie 2017, ora 14.00 (inter-
viul). Bibliografia ºi actele solicita-
te candidaþilor pentru dosarul de
înscriere se afiºeazã la sediul Di-
recþiei Generale de Asistenþa So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj ºi
pe site-ul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului Dolj www.dgaspcdolj.ro.
Dosarele de concurs se depun la
sediul Direcþiei Generale de Asis-
tenþã  Socialã ºi Protecþia Copilu-
lui Dolj, în termen de 10 zile lucrã-
toare de la data publicãrii prezen-
tului anunþ, respectiv pânã pe data
de 13.06.2017. Relaþii suplimenta-
re se pot obþine la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj, telefon
0251/407.009, pagina de internet
www.dgaspcdolj.ro.

Stãnicã Marin anunþã publi-
cul interesat asupra  luarii deci-
ziei etapei de incadrare ARPM
Craiova, pentru proiectul “Con-
struire imobil P+1 cu destinaþia
– spaþii de agrement, puþ forat,
bazin etanº vidanjabil, platforme
betonate ºi împrejmuire teren“
propus a fi amplasat în comuna,
Cârcea, str. Aeroportului, nr. 278,
jud. Dolj. 1. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la
sediul ARPM Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de L-V între
orele 9-14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet www.ar-
pmdj.anpm.ro ºi la sediul Primã-
riei Cârcea,  jud. Dolj. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de
31.05.2017.

Societatea comercialã SERVICE
ONE SRL anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emite-
re a acordului de mediu pentru pro-
iectul ,,AMPLASARE CONSTRUCÞII
PROVIZORII: SERVICE AUTO ªI SPÃ-
LÃTORIE AUTO – INTRARE ÎN LEGA-
LITATE – ªI ÎMPREJMUIRE TEREN ªI
VOPSITORIE AUTO – CU DURATÃ DE
AMPLASARE DE 3 ANI, ÎN MUNICI-
PIUL CRAIOVA, STRADA FAGULUI,
NR. 3, JUDEÞUL DOLJ”. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº nr. 1, ºi la sediul SERVICE ONE
SRL, Municipiul Craiova, Bd. Decebal,
nr. 1 , în zilele de luni- joi între orele 8-16
ºi vineri între orele 8-14. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1.

S.C.ENGINEERING GLAS &
ALUMINIUM SRL anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj- nu este ne-
cesarã efectuarea evaluãrii impactu-
lui asupra mediului ºi nu este nece-
sarã efectuarea evaluãrii adecvate –
în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã pentru proiectul
”CONSTRUIRE AGROPENSIUNE
D+P+M”, propus a fi amplasat în
Comuna ªimnicu de Sus, sat ªimni-
cu de Sus, str. prof. Marin Pãunes-
cu, nr.74, titular S.C.ENGINEERING
GLAS & ALUMINIUM SRL.Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr.1, în zilele de luni- vineri, între ore-
le 9.00- 14.00, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poa-
te înainta comentarii / observaþii la
proiectul deciziei de încadrare pânã
la data de 31.05.2017 ( în termen de 5
zile de la publicare).
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Anunþul tãu!
COLEGIUL Naþional Econo-

mic “Gheorghe Chiþu” Craiova
organizeazã concurs/examen
pentru ocuparea urmãtorului
post contractual aprobat prin HG
nr.286/2011, modificat ºi comple-
tat de HG nr.1027/2014. Denumi-
rea postului- ANALIST- post va-
cant contractual pe perioadã ne-
determinatã. Condiþii specifice
pentru participare la concurs:
studii superioare de specialita-
te; vechimea în specialitate con-
stituie avantaj; disponibilitate
pentru program flexibil; configu-
rare, administrare reþele de cal-
culatoare; configurare, instalare,
mentenanþã tehnicã de calcul;
creare administrare pagini web,
baze de date; cunoºtinþe avan-
sate de operare calculator; cu-
noºtinþe mentenanþã sisteme su-
praveghere video; cunoºtinþe
mentenanþã aparaturã de biroti-
cã. Data, ora ºi locul de desfãºu-
rare a concursului: proba scri-
sã: data de 26.06.2017, ora 15.00,
la sediul unitãþii din Craiova, str.
Brestei, nr. 10. Proba practicã:
data de 30.06.2017, ora 15.00, la
sediul unitãþii din Craiova, str.
Brestei, nr. 10 Proba de interviu:
data de 05.07.2017, ora 9.00, la
sediul unitãþii din Craiova, str.
Brestei, nr. 10. Candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs în termen de 10 zile de
la data publicãrii prezentului
anunþ în Monitorul Oficial, la se-
diul unitãþii din Craiova, str.Bres-
tei, nr.10. Relaþii suplimentare se
pot obtine la sediul instituþiei sau
la tel.0351.804.904.

Anunþul tãu!
Comuna ªimnicu de Sus, ju-

deþul Dolj anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a Avizului de gospodarire a
apelor la Administraþia Bazinalã de
Apã Jiu, Craiova pentru proiectul
“Extindere infrastructurã de apã ºi
Construcþie infrastructurã de apã
uzatã în comuna ªimnicu de Sus”,
propus a fi amplasat în comuna
ªimnicu de Sus, judeþul Dolj.

PRIMÃRIA Brãdeºti, cu sediul
în localitatea Brãdeºti, str. Mihai
Viteazul, nr. 3, judeþul Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei publice vacante de: In-
spector, clasa I, grad profesional
debutant, la Compartimentul Agri-
culturã ºi Cadastru, 1 post, con-
form Legii nr.188/1999, privind
Statutul funcþionarilor publici,
consolidatã 2009. Concursul se
va desfãºura astfel: - proba scri-
sã în data de 28.06.2017, ora 10.00;
- proba interviu în data de
30.06.2017, ora 10.00. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoare-
le condiþii: -studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de li-
cenþã sau echivalentã în ºtiinþe
agricole; -cunoºtinþe de operare pe
calculator cel puþin de nivel mediu;
-deschidere, transparenþã ºi abili-
tate comunicare; -vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare execi-
tãrii funcþiei publice -nu este cazul.
Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
20 de zile de la publicarea anunþu-
lui în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul: Primãria Brãdeºti.
Relaþii suplimentare la sediul: Pri-
mãria Brãdeºti, persoanã de con-
tact: telefon/fax: 0251.444.206, e-
mail: bradesti@cjdolj.

Anunþul tãu!
COLEGIUL Naþional Economic

“Gheorghe Chiþu” Craiova organi-
zeazã concurs/examen pentru ocu-
parea urmãtoarelor posturi con-
tractuale aprobat prin HG nr.286/2011,
modificat ºi completat de HG nr. 1027/
2014. Denumirea posturilor: un post
paznic, treapta profesionalã I - 1 nor-
mã, post vacant contractual pe du-
ratã nedeterminatã; douã posturi
muncitor fochist, treapta profesiona-
lã III- 1 normã, post vacant con-
tractual pe duratã nedeterminatã.
Condiþii specifice pentru participare
la concurs pentru postul de paznic:
studii generale/medii; vechimea în
specialitate constituie avantaj; dis-
ponibilitate pentru program flexibil;
atestat pazã; calificãri precum: zu-
grav, electrician, tâmplar, instalator
constituie un avantaj. Condiþii spe-
cifice pentru participare la concurs
pentru posturile de muncitor fochist:
studii liceale/ºcoalã profesionalã;
deþinerea unui certificat de calificare
pentru meseria de fochist pentru ca-
zane de joasã presiune, autorizare IS-
CIR, vechimea în specialitate consti-
tuie avantaj; disponibilitate pentru
program flexibil; atestat pazã; califi-
cãri precum: zugrav, electrician, tâm-
plar, instalator constituie un avantaj.
Data, ora ºi locul de desfãºurare a con-
cursului: Proba scrisã: data de
26.06.2017, ora 15.00, la sediul unitãþii
din Craiova, str. Brestei, nr.10. Proba
practicã: data de 30.06.2017, ora 15.00,
la sediul unitãþii din Craiova, str. Bres-
tei, nr. 10. Proba de interviu: data de
05.07.2017, ora 9.00, la sediul unitãþii
din Craiova, str. Brestei, nr. 10. Candi-
daþii vor depune actele pentru dosa-
rul de concurs în termen de 10 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ în
Monitorul Oficial, la sediul unitãþii din
Craiova, str. Brestei, nr. 10. Relaþii su-
plimentare se pot obtine la sediul in-
stituþiei sau la tel.0351.804.904.
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Melineºti,

judeþul Dolj, va organiza în perioada
27.06.2017-29.06.2017 concursul
pentru ocuparea urmãtoarelor func-
þii publice vacante, conform Legii
188/1999: -Inspector, clasa I, gradul
debutant, din cadrul Compartimen-
tului de Stare Civilã al SPCLEP Meli-
neºti, judeþul Dolj; -Consilier, clasa I,
gradul debutant, din cadrul Biroului
de Evidenþã a Persoanelor al
SPCLEP Melineºti, judeþul Dolj. Do-
sarele de înscriere la concurs se pot
depune pânã la data de 16.06.2017,
la secretariatul Primãriei Comunei
Melineºti. Concursul va avea loc la
sediul Primãriei Comunei Melineºti
ºi va consta din douã probe: proba
scrisã, care va avea loc în data de
27.06.2017, ora 9.00, ºi proba de in-
terviu, care va avea loc în data de
29.06.2017, ora 10.00. Candidaþii care
se înscriu la examen trebuie sã înde-
plineascã urmãtoarele condiþii: -stu-
dii superioare, finalizate cu diplomã
de licenþã, în specializarea ªtiinþe ju-
ridice sau ªtiinþe Administrative -Ad-
ministraþie Publicã. Relaþii la tel.
0251.440.042 sau 0251.440.223.

ªCOALA Gimnazialã Specialã
,,Sf. Mina” cu sediul în localitatea
Craiova, str. George Enescu,  nr. 7,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
conform HG 286/23.03.2011, actua-
lizatã, pentru ocuparea funcþiei con-
tractuale vacante de: instructor de
educaþie extraºcolarã, studii medii,
numãr posturi: 1. Concursul se va
desfãºura astfel: proba scrisã în
data de 21.06.2017, ora 10.00. Inter-
viul în data de 23.06.2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: absolvirea cu
diplomã a unei instituþii de învãþã-
mânt superior, a unei ºcoli postli-

Anunþul tãu!
ceale în specialitate ori a unui liceu
pedagogic sau a echivalentului
acestuia ori a altui liceu ºi absolvi-
rea cursurilor speciale pentru obþi-
nerea certificatului de calificare pro-
fesionalã pentru aceastã funcþie; -
nu este necesarã vechime. Candi-
daþii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10
zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial, Par-
tea a III-a la sediul unitãþii din Str.
George Enescu, nr. 7. Relaþii supli-
mentare la sediul: Str.George Enes-
cu, nr. 7, persoanã de contact: ªania
Carmen, telefon: 0251.592.120.

COLEGIUL Tehnic de Industrie
Alimentarã cu sediul în localitatea
Craiova, str.Brestei, nr.144, judeþul
Dolj, organizeazã concurs, în con-
formitate cu prevederile HG nr.286/
2011, modificatã ºi completatã de
HG nr.1027/2014, organizeazã con-
curs pentru ocuparea urmãtorului
post contractual în cadrul institu-
þiei: Denumirea postului- MUNCI-
TOR CALIFICAT ATELIERE ªCOA-
LÃ- 1  post vacant contractual  pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor: medii sau profesi-
onale de calificare în specialitatea
postului, vechime în specialitate:-
minim 3 ani. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului: proba
scrisã- data de 21.06.2017, ora 10.00,
la sediul unitãþii. Proba practicã- data
de 22.06.2017, ora10.00, la sediul
unitãþii. Proba de interviu data de
23.06.2017, ora10.00, la sediul uni-
tãþii. Data limitã pânã la care candi-
daþii vor depune actele pentru do-
sarul de concurs este 16.06.2017, la
sediul unitãþii din Craiova, strada
Brestei, nr.144. Date contact: Secre-
tariatul unitãþii, tel.0251.422.937.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

OFERTE DE SERVICIU
Spãlãtorie auto, angajez
personal. Salariu 1.100
RON, carte de muncã, du-
minica liber. Relaþii telefon:
0762/652.556.
Angajez recepþioner hotel.
Telefon: 0766/481.842.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.
Doamnã serioasã fac me-
naj ºi îngrijesc bãtrâni. Tele-
fon: 0764/171.101.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Craiova - vând apartament
4 camere parter, zonã ultra-
centralã, exclus agenþii. Te-
lefon: 0723/868.991.

CASE

Vând casã în comuna Ape-
le Vii, judeþul Dolj, din cãrã-
midã (anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu sobe
de teracotã, parchet ºi mo-
bilã), douã holuri ºi bucãtã-
rie; anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de racor-
dare la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând casã 3 camere, bucã-
tãrie, baie ºi toate utilitãþile, te-
ren 1023 mp. Telefon: 0766/
242.092 sau 0749/129.000.
Vând casã comuna Calo-
pãr (sat Dîlga) – Dolj, la stra-
da principalã  3 corpuri a
câte 2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren 2000
mp. Telefon: 0735/923.982;
0351/410.383.

Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere 2400
mp teren satul Ghizdãveºti
- Celaru, cadastru, carte fun-
ciarã, unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate utilitãþi-
le super-îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la 10
km de Craiova, fiind zonã
metropolitanã, cadastru fã-
cut. Telefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând teren arabil 2.500 ha
Nord 233, Spate Metro. Te-
lefon: 0251/548.870.
Vând teren intravilan Câcea
6030 mp, deschidere 30 m
la asfalt, utilitãþi, cadastru.
Preþ negociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Albeni,
judeþul Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 5000 mp la Gara Pie-
leºti lângã Fabrica Q Fort.
Telefon: 0752/641.847.
Vând teren intravilan Comu-
na ªimnicul de Sus – sat Al-
beºti. Telefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi - la DJ, cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Papuc, motor
pe injecþie. Telefon: 0747/
398.673.

STRÃINE
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995. Te-
lefon: 0742/023.399.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 26 mai 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:

STAÞIUNEA DE CERCETARE -
DEZVOLTARE AGRICOLÃ ªIMNIC –
CRAIOVA, cu sediul în Craiova, ªoseaua
Bãlceºti nr. 54, oferã spre vînzare din pro-
ducþie proprie urmãtoarele:

- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- LAPTE
Relaþii suplimentare la telefon: 0251468.159;

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova
Craiova-200217, str. Constantin Lecca nr. 32,
Cod fiscal 15660390
Tel/Fax: 0251/413.827

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat
prin Hotarârea nr. 286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/
2014, Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova  organizeazã concurs la sediul din str.
Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea a unui post vacant de execuþie, în regim con-
tractual, pe perioadã nedeterminatã de muncitor calificat, treapta I (1 post instalator) din
cadrul Centrului Turistic pentru Agrement ºi Sport la Compartimentul Administrativ.

Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã  - 23.06.2017,  ora 10,00;
- interviul – 28.06.2017, ora 10,00.
Potrivit art.3 din acelaºi Regulament-cadru, în vederea participãrii la concurs, candidatul

trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale:
    - are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor apartinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
    -  cunoaþte limba românã, scris þi vorbit;
    -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
    -  are capacitate deplinã de exerciþiu;
    - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe

baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
    -  îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice

potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
    -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infracþiuni contra umanitãtii,

contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã
înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârþite cu
intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a
intervenit reabilitarea.

            Condiþii specifice :
-  studiimedii / generalesauºcoalãprofesionalã;
-  calificareînmeseria de instalator;
-  vechimeînspecialitate  minimum 5 ani;
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 15.06.2017, ora 16,00 la
sediu Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova  din str. Constantin Lecca, nr. 32.

Informaþii suplimentare se pot obþine de la Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova,
Compartimentul Resurse Umane, sau la telefon  0251/413827.

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar
- de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de veci Ro-
boaica, groapã boltitã – pla-
cã metalicã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând convenabil un auto-
matizor APOLLO 3WF - 2,6
nou - nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând douãsprezece (12)
taburele din pal melaminat.
Telefon: 0728/911.350.
Vând mobilier magazin din
pal melaminat în stare bunã,
4 galantare cu geam, 3 eta-
jere cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând 40 de familii de albine
(stupi puternici). Telefon:
0763/156.760.
Vând masã metalicã 140/70/
75 cm – 150  lei, polizor elec-
tric nou - 100 lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând þuicã, podea Dacia faþã
nouã. Telefon: 0747/674.714.
Vând loc de veci – gropi fã-
cute cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0744/846.895.

Vând gropi la Cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.
Vând saltea aproape nouã
1,20x 2 m. Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºinã cusut electri-
cã 200 lei, epilator HOME-
DICS ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama de
udat grãdina, 4 bare corni-
er de 70cm lungi de 2,80m.
Telefon: 0770/303.445.
Vând aparat foto video SAM-
SUNG + acumulatori 200 lei
DVD portabil, adaptor auto 200
lei. Telefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris elec-
tricã, transformator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi, bocanci,
ghete militare noi, frigider.
Telefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã, calo-
rifer electric nou 11 elemenþi,
trotinetã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiuve-
le duble în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.

Vând aragaz 4 ochiuri, tele-
vizor color 100 lei bucata,
maºinã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºinã de cusut - 250
lei, aspirator - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã exten-
sibilã - 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/298.240.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare  gaze sobã
D 600, reductor oxigen su-
durã, alternator 12V pickup
Tesla cu boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri cu mu-
zicã. Telefon: 0251/427.583.
Vând presã hidraulicã mase
plastice, ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, cârlige
jgheaburi de apã la casã
noi. Telefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic din
þeavã D 200 mm, menghi-
nã instalator, apometru apã
normal, aragaz 3 ochiuri.
Telefon: 0767/153.551.
Vând masã metalicã - 100
lei, polizor electric - 100 lei,
bicicletã copii - 50 lei. Tele-
fon: 0732/128.320; 0351/
181.202.

Vâna maºinã de spãlat
Alba-Lux - 100 lei, expre-
sor cafea – 100 lei. Tele-
fon: 0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând aparat de facut pâine
electric Alasca – 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore motor
Dacia 106, vând arc spate
Dacia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare electrica.
Telefon: 0745/589.825.
Vând frigider stare bunã de
funcþionare. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de prunã. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, centralã
termicã Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV color
102 cm, sobã teracotã, 2
picioare schelã metalicã. Te-
lefon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cusut, as-
pirator, fotolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL lanþ
rezervã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80 lei, co-
vor persan 200/800 bine în-
treþinut – 100 lei, televizor
color cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cã-
rucior handicap, polizor
2500 W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Roy-
al, telecomandã, defecte -
100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii
pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite, com-
binã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi 2
m x 0,90 m, 2 cu toc nego-
ciabil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.

Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.

DIVERSE
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi biju-
terii lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/ob-
iect. Telefon: 0351/423.493.

PIERDERI
PIERDUT Certificat Constata-
tor punct de lucru societatea
Nelidana, CUI:28996741,
J16/1480/2011, Dolj.
DECLAR pierdutã ºi nulã
legitimaþia de student elibe-
ratã de Facultatea de Drept
Craiova, pe numele Tãnã-
sescu Vlad Alexandru.
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Calancea – Craiova a câºtigat
un portar bun. Nu este de cel mai
înalt nivel, dar prezintã siguranþã,
este peste cei care au apãrat la
Craiova în ultimii ani, inclusiv Bãl-
grãdean. Sunt doar câteva meciuri,
precum cel cu FCSB, ori cel de la
Ovidiu, în care moldoveanul a avut
ezitãri. În plus, s-a acomodat bine
ºi cu oraºul, soþia sa este mereu
prezentã cu fiica la meciuri. De
altfel, i s-a prelungit contractul
pânã în 2020. Idee bunã, þinând
cont cã are 31 de ani, vârstã la
care portarii sunt la apogeul carie-
rei. Un aport la prestaþiile sale a avut
ºi antrenorul cu portarii, Cãtãlin
Mulþescu, de aceea ºi acesta va
continua în Bãnie.

Mingote –A apãrat la Botoºani,
primind gol pe colþul scurt, la Di-
namo, încasând douã goluri de la
Nemec, ºi la CFR, când nu a avut
probleme. Nu se poate spune cã a
gafat, dar nici cã a fãcut meciuri
mari. E de preferat un portar cu
experienþã, care îºi acceptã statu-
tul de rezervã, decât Laurenþiu
Popescu, care ar fi fost frustrat
cã nu are nicio ºansã la titulariza-
re. De altfel, la Pandurii a apãrat
abia în ultima perioadã ºi ar fi indi-
cat sã i se prelungeascã împrumu-
tul, deoarece nu are ºanse sã prin-
dã echipa la Craiova.

Vlad – A apãrat bine la debut,
cu Viitorul, dar e necopt, se vede
acest lucru la partidele satelitului,
unde a avut destule ezitãri. Portar
de viitor însã. Din pãcate, la multe
meciuri a fost în lotul primei echi-
pe ºi nu a apãrat nici la satelit.

Dimitrov – Avea recomandãri
bune, se remarcase la Botoºani, dar
la Craiova a dezamãgit. Are multe
momente de blackout, pierde
mingi uºoare ºi pune adversarii pe
contraaatac ºi nu sunt multe cen-
trãrile pe care le-a dat. Este deter-
minat, nu se fereºte de contacte,
dar dã impresia cã este o muscã
fãrã cap, nu are luciditate.

Kelic – Fãcuse o impresie
proastã în primele meciuri, dar
apoi a arãtat decent. În jocul aeri-
an se remarcã, rezolvã destul de
bine mingile trimise pe sus, dar
încã nu a avut realizãri la fazele fixe
din careul advers. Este destul de
rigid, are probleme serioase cu
mingea la picior, sã nu mai vorbim
de pasa lungã.

Screciu – Un mare câºtig. A
jucat atât stoper, cât ºi mijlocaº ºi
a dovedit o maturitate în joc rarã

la vârsta sa. Abia în vara aceasta
va împlini 17 ani. Va fi titular in-
discutabil din sezonul urmãtor.

Popov – A avut câteva mari
gafe, în prima etapã, cu Pandurii,
ºi la Iaºi, poate ºi la Mediaº. În rest
ºi-a fãcut treaba destul de bine, fi-
ind utilizat stoper, fundaº dreapta
sau mijlocaº la închidere. A mar-
cat un gol, în poarta lui Mingote,
la Târgu Mureº. S-a dãruit total,
un jucãtor extrem de dedicat, ca ºi
restul bulgarilor: Zlatinski, Iliev ºi
Dimitrov. Poate mai merita un an
de contract, mãcar ca rezervã.

Briceag – În 2016 a fost fun-
daº dreapta, a dat ºi un gol pe pi-
cior invers, cu Dinamo, anul acesta
a revenit pe postul sãu, dupã ple-

carea lui Vãtãjelu. Este printre cei
mai buni fundaºi stânga din Ro-
mânia, are aport consistent în am-
bele faze.

Barthe – Se vede cã are mare
experienþã, posedã viziune în joc,
apreciazã distanþa faþã de adver-
sar, dar uneori e prea relaxat. S-a
accidentat prea des
însã, suspect de des,
poate din aceastã cau-
zã nici nu va fi pãstrat.

Dumitraº – Sezon
ratat pentru el. În pri-
mul rând, Mulþescu nu
l-a folosit pe postul
sãu, ca fundaº dreap-
ta, ci a jucat stoper sau
închizãtor. Apoi, a ve-
nit acea suspendare,
fiind trimis la echipa a
doua. În iarnã s-a ac-
cidentat în cantona-
mentul din Malta ºi a
revenit abia în ultime-
le meciuri, când a gafat grav în
partida cu Dinamo, iar pe final s-a
accidentat din nou. Probabil va ple-
ca.

Acka – În 2016 a fost om de
bazã, dar în iarnã, de când a intrat
în ultimele 6 luni de contract, a
devenit indolent, poate ºi din cau-
za unor contre cu Mulþescu.

Kay – Cam aceeaºi situaþia ca
Acka. El a marcat un gol în tur, cu
Iaºiul. Din iarnã a ieºit din calcule,
fiind trimis la echipa a doua.

Bucuricã – Mai bine apelau la
puºtiul Borþa, de 18 ani, de la sate-
lit, decât sã-l aducã pe Bucuricã.
Va pleca, dupã o experienþã scurtã
ºi neplãcutã la Universitatea.

R. Petre – Introdus doar ca
soluþie de crizã, fundaº stânga sau
fundaº dreapta, posturi pe care nu

jucase. A intrat bine ca mijlocaº
dreapta la CFR, când a ºi oferit un
assist pentru Ivan. Evoluþii remar-
cabile la echipa a doua.

Vlãdoiu – A debutat la Giurgiu,
în debutul campionatului ºi a rãmas
cu acele 70 de minute, fiindcã nici
la „satelit” nu are evoluþii prea bune.

Mateiu – Are deja 3 ani la Cra-
iova ºi în niciun sezon nu a avut
constanþã. Ori s-a accidentat, ori
a fost suspendat pe termen lung,
cum s-a întâmplat în tur. Are ºi
perioade remarcabile, cum a fost
cea din play-off, care a culminat
cu golul marcat Viitorului, în pre-
lungiri, al treilea al sãu pentru Uni-
versitatea.

Madson – Trei sezoane petre-
cute în Bãnie, în fiecare a acuzat
probleme: accidentãri, l-a bãtut pe
Vãtãjelu, a refuzat sã joace în ulti-
ma perioadã de contract. Începu-
se bine campionatul, având forma
cea mai bunã de când se aflã la
Craiova, însã s-a accidentat la Vo-
luntari, a recidivat cu Dinamo, iar
din iarnã au început problemele.
Un singur gol a marcat pentru
Universitatea în 3 ani.

Zlatinski – Are comportament
de lider, de cãpitan de echipã, este
determinat, ambiþios, dar uneori
pare cã-ºi pierde minþile. În acest
sezon a alternat perioadele bune cu
unele modeste, culminând cu în-
locuirea sa prematurã din meciul
cu Astra, dupã ce ratase al doilea
penalty al sezonului, primul fiind
cu FCSB. A marcat 6 goluri, este
al doilea golgheter al echipei, dar
numai 2 din acþiune, cu Dinamo ºi
la CFR. Mai are încã 2 ani con-
tract cu Universitatea, este jucã-
tor indispensabil pentru vestiar,
pentru moral.

Bãluþã – De departe, cel mai
bun sezon al sãu la Universitatea.
Pe final, mijlocaºul de 24 de ani a
mai slãbit ritmul, poate ºi pe fon-
dul oboselii. A marcat 4 goluri ºi a
avut destule pase decisive sau ac-
þiuni periculoase iniþiate. El ºi Ivan
au fost cei mai buni jucãtori ai
echipei, poate cu un plus pentru
Bãluþã, care a fost mai constant.
De altfel, cei doi au fost ºi cãpitani
în 2017 ºi ambii fac parte ºi din
lotul naþionalei pentru meciul cu
Polonia.

Bancu – Un sezon cu meciuri
excelente, dar ºi cu cãderi inexpli-
cabile, precum la Iaºi sau  cu Vo-
luntari în turul semifinalei. A mar-
cat 3 goluri, unul dintre ele extrem
de frumos ºi de important, în due-
lul pentru play-off cu Gaz Metan.

A jucat atacant stânga, mijlocaº
central, dar ºi fundaº stânga. De-
clarat de fani în sezonul trecut cel
mai bun jucãtor, era de aºteptat sã
aibã un salt anul acesta, dar mai
degrabã a stagnat. ªi-a prelungit
contractul ºi ar trebui sã fie un ju-
cãtor decisiv în campionatul vii-
tor. Are potenþial ºi beneficiazã de
încredere, nu ar trebui sã se mai
supere pe suporteri.

Gustavo – I s-a oferit numãrul
10 ºi era promovat cu un „fanta-
zista”, un jucãtor care face dife-
renþa, cu ºuturi de la distanþã ºi
assist-uri, dar numai în 3-4 me-
ciuri a atras atenþia, în care a ºi
marcat. Are 5 goluri, 2 din penalty
ºi 3 din acþiune, în cele mai bune
jocuri ale sale, cu ACS Poli pe „Ex-
tensiv”, la Dinamo ºi cu CFR, la
Severin. A dezamãgit crunt pe fi-
nal de sezon, în special în meciu-
rile din semifinalã cu FC Voluntari.

Bârzan – Puºtiul a demonstrat
o tehnicã bunã ºi viziune în joc în
cantonamentul din Malta, intrând

destul de bine ºi în me-
ciurile din finalul sezonu-
lui, fãrã emoþii, cu tupeu.

Manea – Sezonul sãu
se rezumã la meciul cu
Viitorul, de pe „Extensiv”,
când a intrat la pauzã ºi a
fãcut o reprizã magnificã.
A mai jucat în meciurile
cu CFR ºi Astra, având
doi adversari puternici,
Junior Morais ºi Camora,
iar finalul de sezon a fost
modest, cu o reprizã
foarte slabã la Ovidiu.
Pãcat, fiindcã ºi în can-
tonamentul din varã arã-

tase o formã bunã. Are 20 de ani,
trebuie sã se impunã, fiindcã vin
alþi puºti care-i pretind locul în lot.

Ivan – Este o certitudine la 20
de ani, a ajuns cãpitan al echipei ºi
golgheter anul acesta, cu 9 goluri.
A jucat mult, dar ºi rezistã fizic. A
marcat 2 goluri decisive în final de
joc: cu Pandurii ºi la Voluntari. Se
aºteaptã sã plece în strãinãtate în
vara aceasta ºi poate cã o va face,
deºi cota lui nu este neapãrat în
creºtere, în ciuda convocãrilor la
naþionalã. Putea marca mai mult,
la câte ocazii a avut.

Nuno Rocha – Dezamãgitor
comportamentul sãu pe final de
sezon. Deºi criticat de multe ori
din cauza jocului sãu dezordonat,
evolua aproape meci de meci, in-
diferent de antrenorii pe care i-a

avut, juca pe mai multe posturi ºi
marca 9-10 goluri pe an, plus 4-5
pase decisive sau penalty-uri obþi-
nute. E o pierdere, mai ales când
am vãzut ce s-a adus în locul sãu.

Mãzãrache – Un început de
sezon remarcabil, în care a mar-
cat de 5 ori, a fost urmat de o pe-
rioadã în care nu i-a mai ieºit ab-
solut nimic. Þinta principalã a su-
porterilor craioveni.

Fajic – Nu a arãtat nimic la Cra-
iova, face parte din cea mai nea-
grã perioadã de mercato din isto-
ria fotbalului craiovean. Practic,
dintre achiziþiile iernii, niciuna nu
a confirmat.

Jazvic – Parcã arãtase mai bine
la ASA. Ori n-a venit pregãtit, ori
n-a avut nici el o relaþie bunã cu
Mulþescu, dar ne-a demonstrat doar
cã Burlacu este 3 clase peste el.

Burlacu – Moldoveanul adus în
Bãnie ca o mare speranþã, nu a reu-
ºit sã se impunã în aproape 3 ani,
dovedindu-se indolent. Sub co-
manda lui Papurã, la echipa a doua,
a scãpat de kilogramele în plus ºi
a înþeles cã trebuie sã-ºi speculeze
calitãþile. În unele meciuri ale sa-
telitului pur ºi simplu a fost sclipi-
tor. A cofirmat ºi în returul semifi-
nalei cu Voluntariul, când a fost cel
mai bun de pe teren. Ar fi pãcat sã
nu continue astfel ºi în sezonul
urmãtor, mai ales cã vine un an-
trenor care dã credit tinerilor.

Markovic – A atras atenþia asu-
pra sa prin debutul precoce ºi a
confirmat încrederea prin golurile
marcate în cantonamentul din
Malta. A debutat cu CFR la 1-4, a
intrat bine ºi la Viitorul, oferind
pasa de gol, a jucat ºi cu FCSB,
având o ocazie mare, pe care n-a
fructificat-o. S-a accidentat apoi
ºi se aflã la a doua intervenþie chi-
rurgicalã, la numai 16 ani. Dacã
nu va înþelege cã trebuie sã ºi aler-
ge ºi sã se punã la punct din punct
de vedere fizic, având destule ki-
lograme în plus, nu va confirma,
mai ales cã vine dupã o altã acci-
dentare. Dacã e ajutat sã-ºi schim-
be mentalitatea, poate ajunge vârf
de clasã, fiindcã are calitãþi rare în
fotbalul românesc.

Alex Popescu – A debutat cu Vi-
itorul, dar nu a reuºit nimic în repri-
za pe care a avut-o la dispoziþie. Îi
place sã joace cu spatele la poartã, e
prezent la redublãri, se demarcã în-
tre linii, dar nu-l ajutã prea mult fizi-
cul. Munceºte mult, aºa cã ar putea
creºte în joc, are doar 19 ani.
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Evoluþiile noului puºti-mi-
nune propus de Universitatea
Craiova, Vladimir Screciu, au
fost remarcate ºi de seleþio-
nerul naþionalei de tineret a
României, Daniel Isãilã, care
a decis cã jucãtorul oltean,
care poate juca atât mijlocaº,
cât ºi stoper, poate face par-
te din naþionala de tineret.
Isãilã a anunþat lotul pentru
întâlnirea cu Liechtenstein, din
debutul campaniei de califica-
re la Euro 2019, programat la
data de 13 iunie, la Vaduz.
Meciul cu Liechtenstein re-
prezintã debutul în campania
de calificare la Euro 2019,
competiþie care se va desfã-
ºura în Italia ºi San Marino.
Selecþionata noastrã, forma-
tã din fotbaliºti nãscuþi înce-
pând cu 1 ianuarie 1996, a
fost repartizatã în Grupa 8,
alãturi de Portugalia, Elveþia,
Þara Galilor, Bosnia Herþego-
vina ºi Liechtenstein.

Din lot fac parte portarii:
Ionuþ Radu (Inter Milano),
Relu Stoian (Juventus Bucu-
reºti), Arpad Tordai (Viitorul),
fundaºii: Cristian Manea (Ro-
yal Mouscron), Ionuþ Nedel-
cearu (Dinamo), Alexandru
Paºcanu (Leicester), Virgil
Ghiþã (Viitorul), Vlad Oltea-
nu (Sepsi), Andrei Radu (Aris
Limassol); mijlocaºii: Rãzvan
Oaidã (Brescia), Marco Dul-
ca (Swansea), Vladimir Scre-
ciu (Universitatea Craiova),
Carlo Casap (Viitorul), Andrei
Ciobanu (Viitorul), Mihai Do-
bre (Bournemouth), Ianis Hagi

Deºi nu a împlinit încã 17 ani, jucãtorul ªtiinþei a fost
convocat la lotul under 21 de selecþionerul Daniel Isãilã

Play-out, etapa a XI-a
Gaz Metan – Concordia 3-0

Au marcat: Curtean 31, Trif 88, Olariu 90.
ACS Poli – Pandurii 0-1
A marcat: Pãcurar 19.

ASA - FC Voluntari 0-2
Au marcat: Cãpãþânã 64, V. Mihai 82.

Meciul FC Botoºani - CSMP Iaºi s-a jucat asearã.

7. CSMP Iaºi 11 6 5 0 13-3 38
8. Gaz Metan 12 4 5 3 15-9 37
9. Voluntari 12 6 3 3 16-14 36
10. Botoºani 11 3 5 3 12-8 30
11. Pandurii 12 4 4 4 11-16 26
12. ACS Poli 12 4 4 4 11-11 23
13. Chiajna 12 2 4 6 11-17 23
14. ASA 12 1 4 7 3-14 13
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  PLAY-OUT

Metropolitan Iºalniþa – CS Sopot 3-1
Danubius Bechet – Dunãrea Calafat, se joacã pe 31 mai.

Semifinalele Cupei României, faza pe Dolj

(Fiorentina), Olimpiu Moruþan
(FC Botoºani) ,  Alexandru
Mãþan (Viitorul); atacanþi:
Adrian Petre (UTA Bãtrâna
Doamnã) ,  George  Puºcaº
(Benevento Calcio), Florinel
Coman (Viitorul).

Trei olteni la naþionala
under 18

Trei jucãtori de la Univer-
sitatea Craiova, Andrei Vlad,
Radu Bârzan ºi Robert Bog-
dan, fac parte din lotul con-
vocat de selecþionerul repre-
zentativei under 18 a Româ-
niei, Adrian Boingiu, pentru
meciurile amicale cu Munte-
negru, programate pe 30 mai
ºi pe 1 iunie, la Centrul Naþi-
onal de Fotbal Buftea. Porta-
rul Andrei Vlad a apãrat la
satelitul Universitãþii ºi a de-
butat în Liga I în partida cu
Viitorul, Bârzan are ºi el câ-
teva prezenþe în primul eºa-
lon. Al treilea jucãtor convo-
cat, fundaºul Robert Bogdan,
nu a jucat nici la prima echi-
pã a Craiovei ºi nici la „sate-
lit”, însã este fiul lui Silviu
Bogdan, fost arbitru, fost ºef
la AJF Dolj ºi actual mana-
ger al centrului de copii ºi ju-
niori al Universitãþii. Selec-
þionata pregãtitã de Adrian
Boingiu va deveni în luna iu-
lie under 19, iar în toamnã va
evolua alãturi de Rusia, Gre-
cia ºi Gibraltar în Grupa 10
din prima fazã a preliminarii-
lor CE pentru juniori Under
19 – Finlanda 2018.
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