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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB Când viaþa bate filmul!

„Mourir d’aimer” („A muri din
dragoste”) este titlul unui lungme-
traj francez, de mare succes, vizio-
nat de peste 5 milioane de specta-
tori, în regia lui Andre Cayatte, cu o
distribuþie în care actriþa Annie Gi-
rardot, sobrã ºi seducãtoare, va strã-
luci de-a dreptul, în rolul unei pro-
fesoare de francezã, divorþatã, cu doi
copii, îndrãgostitã de unul din elevii
sãi de 17 ani, ºi, la opoziþia pãrinþilor
acestuia, se va sinucide. Inspirat
dintr-un fapt divers, dar real, „afa-
cerea Gabrielle Russier”, derulatã la
Marsilia, filmul cu premierã în ia-
nuarie 1971 – în ambianþa generatã
de evenimentele din mai 1968, cu
simbolistica lor aparte – lanseazã
„mitul Girardot” ºi îl inspirã pe chan-
sonetistul Charles Aznavour la una
din frumoasele sale creaþii muzicale
„Mourir d’aimer”.

Liceul Tehnologic Auto –
performanþã ºi prestigiu

educaþie / 3 interviu / 8Timp de douã zile,

Avocaþii din Balcani
ºi-au dat întâlnire
la Craiova

Timp de douã zile, vineri ºi
sâmbãtã, Craiova a devenit ora-
ºul avocaþilor ºi asta pentru cã
municipiul nostru a fost gazda
a douã evenimente de referin-
þã a lumii avocãþeºti. Au fost
evidenþiate cu aceastã ocazie
problemele comune ale avoca-
þilor din barourile est-europe-
ne ºi s-au enunþat propuneri
concrete de acþiune comunã
prin intermediul Federaþiei
Barourilor din Europene (FDE).
Totodatã, s-au prezentat rolul
ºi importanþa Comisiei Barou-
rilor de Est (CCBE).
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- Te întreb, Popescule, parla-
mentarii ºi cei din Guvern, de ce
nu fac grevã ca sã le mãreascã
salariile?

Primarul Lucian Ciobanu:
„Calafatului
îi lipsesc multe...”

Adevãratã bijuterie arhitectonicã a oraºului
Calafat – cãci face ca mai toate privirile trecã-
torilor sã se opreascã ºi sã-l admire –, cu o de-
osebitã valoare artisticã, memorialã ºi simboli-
cã, Palatul Marincu, care adãposteºte de exact
50 de ani Muzeul de Artã ºi Etnografie, a fost ºi
în acest an, la cea de-a XXVI-a ediþie a Zilelor
municipiului de la Dunãre, în centrul atenþiei
publicului, printr-un eveniment aparte.

Sâmbãtã la prânz, aici a fost dezvelitã placa
de marmurã aºezatã pe Casa Memorialã „Flo-
rentza ºi Ilie Marincu” – proiect de suflet al
venerabilei ºi energicei Florentza Georgetta
Marincu, scriitoare, descendentã a unei vechi
ºi nobile familii, Cetãþean de Onoare al mu-
nicipiului Calafat. „Dumneavoastrã, calafete-
nii, aþi rãmas adevãrata mea familie!”, a mãr-
turisit domnia sa cu acest prilej, cu speranþa
ca aceºtia sã o poarte în amintire pentru ges-
turile de generozitate cu care i-a obiºnuit dupã
anii ’90. În Casa Memorialã „Florentza ºi Ilie
Marincu”, situatã într-un spaþiu de la parte-
rul muzeului, vizitatorul va regãsi obiecte care
au aparþinut familiei – de la vechi manuscri-
se, unele de peste 150 de ani, la tablouri ori
piese de mobilier.

Dezvelirea plãcii memoriale, în prezenþa
donatoarei în vârstã de 92 de ani, a fost doar
unul dintre evenimentele dedicate Zilelor Mu-
nicipiului Calafat. Timp de patru zile, autori-
tãþile locale au pregãtit un program divers,
pentru toate vârstele, cu activitãþi de la cele
sportive la cele culturale, lansãri de carte,
expoziþii de picturã ºi fotografie, concursuri
pentru copii, simpozioane etc., dar ºi concer-
te cu artiºti renumiþi de muzicã uºoarã ºi
popularã. Sãrbãtoarea de la malul Dunãrii s-
a încheiat asearã, cu un frumos foc de artifi-
cii în Centrul Civic.
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Donaþii majore pentru PNL în 2016
PNL a publicat în Monitorul Oficial cuan-

tumul sumelor provenite din finanþãrile
private în 2016. Potrivit raportãrii, dupã
Gheorghe Muhschinã, care a donat PNL
Constanþa 209.600 lei, pe locul secund se
situeazã deputatul Marius Bodea, care a
donat organizaþiei din care provine, Iaºi,
155.250 de lei, iar pe locul trei Carmen Ha-
rãu, cu o donaþie pentru PNL Hunedoara
de 141.150 lei. Actualul primar al munici-
piului Cluj Napoca, Emil Boc, a donat filia-
lei Cluj a PNL 100.000 de lei, iar fostul de-
putat PPDD, actual senator liberal Daniel
Fenechiu, a virat în conturile PNL Bacãu,
103.000 de lei. Totalul donaþiilor din partea
unor membri de partid care au depãºit zece
salarii minime brute pe economie a fost de
18.415.492 lei. De asemenea, PNL a primit
donaþii ºi din partea firmelor, în valoare de
924.750 de lei, din care 225.000 de la MHS
Truck Bus din Capitalã. Conform sursei
citate, PNL a încasat cotizaþii în valoare de
8.077.482 lei, din care 846.707 au fost coti-
zaþii care au depãºit baremul a zece salarii
minime pe economie. În 2016 PNL a primit
cu titlu de împrumut 1.108.238 lei.

Vremea va fi în general
instabilã ºi se va rãci
Vremea va fi în general instabilã ºi se va

rãci în majoritatea zonelor, astfel încât va-
lorile termice se vor situa uºor sub cele
normale pentru aceastã datã, informeazã
ANM. Astãzi, în þarã, temperaturile maxi-
me vor fi cuprinse între 15 ºi 22 de grade,
iar minimele între 5 ºi 13 grade. Cerul va
avea înnorãri temporar accentuate ºi vor fi
averse ºi descãrcãri electrice în sudul, cen-
trul ºi estul þãrii ºi pe arii mai restrânse,
îndeosebi în cursul zilei, în rest. Local, mai
ales în zonele de deal ºi de munte, cantitã-
þile de apã vor depãºi 15...20 l/mp. Vor fi
condiþii de grindinã. În zona montanã înal-
tã, cu precãdere noaptea, precipitaþiile vor
fi mixte. Vântul va sufla slab ºi moderat, cu
intensificãri la munte ºi izolat în restul teri-
toriului. Mâine, 9 mai, vremea va fi în con-
tinuare în general instabilã ºi va continua
sã se rãceascã, devenind rece pentru
aceastã datã. În sudul, centrul ºi în estul
þãrii, pe arii relativ extinse, mai ales ziua,
vor fi înnorãri temporar accentuate ºi se
vor semnala averse ºi descãrcãri electrice.
Cantitãþile de apã vor fi mai însemnate ºi
se menþin condiþiile de grindinã. În restul
teritoriului, cerul va fi variabil, cu unele în-
norãri în prima parte a intervalului, când
izolat va ploua. În zona montanã precipita-
þiile vor fi mixte. Vântul va avea intensifi-
cãri temporare în majoritatea regiunilor.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse în
general între 11 ºi 18 grade, iar cele minime
între -1 ºi 11 grade. Spre sfârºitul intervalu-
lui în Maramureº, Transilvania ºi în Dealu-
rile de Vest izolat se va produce brumã.
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Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bodog,
a declarat, ieri, cã în România, în pre-
zent, sunt ºapte spitale judeþene care
nu au Computer Tomograf, 12 nu
au RMN, 17 noi aparate de angio-
grafie stau nefolosite, precizând cã
unii dintre managerii de spitale sunt
slab pregãtiþi.

“În momentul de faþã sunt ºapte
spitale judeþene care nu au Compu-
ter Tomograf (CT) deloc, sunt 12
care nu au RMN. Noi avem în pro-
gramul de guvernare un program de
achiziþionare a unui CT ºi a unui
RMN, demarãm sãptãmâna urmã-
toare aceastã achiziþie. Am fãcut ºi o
analizã a resurselor umane pentru a
ne asigura cã existã personalul necesar. În mo-
mentul de faþã sunt 17 echipamente de angio-
grafie, pentru diagnosticul pacienþilor cu afec-
þiuni cardiovasculare, marea majoritate stau fi-
indcã au fost cumpãrate pe proiecte cercetare
ºi anul trecut nu au fost achiziþionate consu-
mabilele necesare. Sunt în acest moment cu
ministrul Fondurilor Europene pentru a gãsi o
soluþie de a le repune în funcþiune”, a declarat
Florian Bodog la Digi 24.

Ministrul susþine cã bani pentru echipamente
medicale au existat, însã nu au fost cheltuiþi.-
”Din 2013 ºi pânã astãzi, din 250 de milioane de
euro bani prevãzuþi pentru acest program (n.r.

SRI a publicat ghidul de con-
duitã eticã pentru angajaþi, docu-
ment elaborat dupã ce comisia de
control a verificat mai multe infor-
maþii referitoare la relaþii de priete-
nie ale unor cadre cu politicieni cu
probleme penale. Scopul, consoli-
darea relaþiei de încredere cu cetã-
þenii, explicã instituþia.

“Scopul adoptãrii Ghidului de
conduitã eticã este reprezentat de
consolidarea ºi promovarea unei
culturi profesionale adecvate rolu-
lui Serviciului Român de Informa-
þii în domeniul securitãþii naþiona-
le, prin integrarea într-o formulã
coerentã ºi non-redundantã a re-
gulilor ºi obligaþiilor deja normate
(în legislaþia naþionalã ºi reglemen-
tãrile interne) sau aplicate cutumiar
– a cãror respectare este de naturã
sã garanteze cã, prin întregul lor
comportament, angajaþii SRI sunt
demni de consideraþia ºi încrede-
rea impuse de profesia pe care o
exercitã”, susþine Eduard Hellvig.

Prin implementarea ghidului se
urmãreºte: asigurarea ºi menþine-
rea unui echilibru just între intere-
sele naþionale de securitate ºi drep-
turile ºi libertãþile cetãþenilor, sis-
tematizarea standardelor morale ºi
de conduitã care trebuie respecta-
te de cãtre personalul Serviciului
în exercitarea atribuþiilor ºi în via-
þa personalã, respectiv obligaþiilor
ºi a regulilor necesare desfãºurãrii
unei activitãþi competente ºi res-
ponsabile, în condiþii de legalitate;
prevenirea abaterilor disciplinare,
respectiv a situaþiilor care pot afec-
ta activitatea personalului, informa-
þiile, patrimoniul sau rezultatele
activitãþii instituþiei; statuarea unor

Florian Bodog, ministrul Sãnãtãþii: ªapte spitale judeþene
nu au Computer Tomograf. Existã manageri slab pregãtiþi

de achiziþie de echipamente), nu au fost cheltuiþi
decât 4,9 milioane de euro, majoritatea la înce-
putul mandatului meu. Motiv pentru care Banca
Mondialã a vrut sã retragã acest program din
România ºi sã îl ducã în altã parte, având nego-
cieri foarte serioase, împreunã cu ministrul de
Finanþe, pe aceastã temã”, a explicat Bodog.

Ministrul Sãnãtãþii a mai spus cã unii dintre
managerii spitalelor aflate în subordinea admi-
nistraþiilor locale sunt slab pregãtiþi, astfel încât
nici calitatea serviciilor medicale oferite în aces-
te unitãþi nu este una pe mãsura aºteptãrilor. “Sunt
ºi manageri slab pregãtiþi. Sunt spitale ale Minis-
terului Sãnãtãþii ºi spitale administrate de autori-

tãþile locale. Spitalele administraþiei
locale se împart, la rândul lor, între
consiliile judeþene ºi consiliile muni-
cipale. A fost o perioadã în care ma-
nagerii unora dintre aceste spitale au
fost numiþi interimar ºi nu îþi poþi face
plan de management pentru o perioa-
dã de 3 luni – 6 luni”, a spus Bodog.

În ceea ce priveºte criza medici-
lor, Bodog susþine cã cele mai mari
probleme sunt în zona de anestezie
ºi terapie intensivã. “Sunt spitale
unde existã o problemã în a asigura
gãrzile. Cifra este undeva în jur de
12.000 de medici (n.r. – care au ple-
cat în strãinãtate). Pe unii dintre me-
dici, salariul mai mare cred cã îi va

face sã se întoarcã. Dar nu numai pentru sala-
riu, ci ºi pentru cã am îmbunãtãþit condiþiile din
spital. Vom avea o lege a personalului medical, o
lege a spitalelor, o lege a sistemului de sãnãtate,
practic, va fi un codex de legi care va reglemen-
ta modul în care îºi desfãºoarã fiecare activita-
tea”, a declarat Bodog.

Ministrul Sãnãtãþii a admis cã sunt spitale, în
România, care se confruntã cu infecþii nosoco-
miale, dar a explicat cã nu este singura þarã unde
existã aceastã problemã. Bodog a precizat, însã,
cã în noua legislaþie, ce ar trebui finalizatã pânã
la finalul anului, ar trebui introdus ºi un program
de combatere a infecþiilor nosocomiale.

Ghid de conduitã eticã pentru angajaþii SRI.
Reglementãrile, urmare a mai multor scandaluri

indicatori cu utilitate în evaluarea
modului de îndeplinire, de cãtre
cadrele instituþiei, a atribuþiilor de
serviciu; protejarea personalului
Serviciului de comportamente abu-
zive, subiective sau oportuniste;
crearea unui sistem de referinþã în
orientarea deciziilor ºi acþiunilor
personalului SRI în cazul apariþiei
dilemelor de eticã, explicã SRI.

Astfel, potrivit ghidului, printre
altele, angajaþii Serviciului nu se
pot implica în activitãþi care ar pu-
tea prejudicia imaginea instituþiei.
“În relaþiile cu cetãþenii ne asigu-
rãm cã proiectãm o imagine care
sã nu prejudicieze în niciun fel in-
stituþia. Ceea ce facem poate fi in-
terpretat prin prisma apartenenþei
la Serviciu”, se precizeazã în do-
cument.

O altã reglementare este aceea
de respectare a vieþii private ºi a
reputaþiei angajaþilor SRI ºi a cetã-
þenilor. Angajaþii instituþiei se vor
implica în “informarea corectã a
publicului larg cu privire la riscu-
rile ºi ameninþãrile la adresa secu-
ritãþii naþionale” ºi în comunitãþile
în care trãiesc ºi îºi desfãºoarã
activitatea. “În exercitarea atribu-
þiilor funcþiei avem o atitudine ob-
iectivã, neutrã, faþã de orice inte-
res politic, economic, religios sau
de altã naturã; nu sãvârºim acte
sau fapte care contravin demnitã-
þii, prestigiului sau regulilor de
comportament care decurg din
apartenenþa la Serviciu. Prevenim
orice comportament degradant,
intimidator sau umilitor care urmã-
reºte sau conduce la afectarea gra-
vã a capacitãþii unei persoane de
a-ºi desfãºura în mod firesc acti-

vitãþile profesionale sau de a-ºi exer-
cita drepturile”, aratã alte reglemen-
tãri ale ghidului.

De asemenea, angajaþilor le este
interzis sã se foloseascã de func-
þie pentru a obþine avantaje sau alte
beneficii personale. “Folosim re-
sursele ºi mijloacele materiale care
ne sunt puse la dispoziþie, exclusiv
în interes profesional”. “Ne asu-
mãm sã nu executãm ordinele sau
dispoziþiile care sunt contrare legii
sau care nu respectã deontologia
profesionalã. Ne asigurãm cã, prin
modul în care îndeplinim atribuþii-
le de serviciu, respectãm interesul
public, drepturile ºi libertãþile ce-
tãþenilor ºi nu afectãm demnitatea
sau integritatea acestora. Dãm do-
vadã de independenþã când ne în-
deplinim atribuþiile ºi misiunile fãrã
imixtiunile ilegitime ale altor colegi,
autoritãþi sau persoane din afara
Serviciului. Nu dezvãluim informa-
þii care nu au caracter public sau
la care am avut acces în îndeplini-

rea atribuþiilor de serviciu, inclu-
siv dupã pãrãsirea Serviciului; Nu
folosim nicio informaþie la care
avem acces în activitãþi economi-
ce, pentru obþinerea unui câºtig
material sau în scopuri ilicite; Nu
dezvãluim metode ºi mijloace prin
care ne desfãºurãm activitatea”,
aratã alte prevederi.

Ghidul a fost elaborat ca urma-
re a mai multor scandaluri în cen-
trul cãrora au fost angajaþi ai Ser-
viciului Român de Informaþii, unul
dintre cei vizaþi fiind fostul prim
adjuns al SRI, Florian Coldea. Ge-
neralul a demisionat din funcþie ca
urmare a unei anchete demarate
dupã ce în spaþiul public au apãrut
imagini cu el alãturi de fostul de-
putat Sebastian Ghiþã, cercetat în
prezent în mai multe cauze. Un alt
caz a fost cel al generalului Elena
Istode, care a apãrut în fotografii
alãturi de fostul parlamentar cu
probleme penale Cristian Rizea ºi
de soþia acestuia.
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Dupã 1990, actualul Liceu
Tehnologic Auto a intrat într-
un nemeritat con de umbrã, ca,
de altfel, întreg învãþãmântul
profesional ºi tehnic. Au fost
ani grei. ªcoala ºi-a tot schim-
bat numele. Primele speranþe
au apãrut în 2012, când din
Grupul ªcolar „Traian Deme-
trescu” a primit denumire din
prezent. Dar adevãratul revi-
riment a venit un an mai târ-
ziu, când a fost ales în pro-
gramul „Adoptã un liceu!”,
desfãºurat de „ªcoala de Va-
lori” ºi Asociaþia ROI, fiind
singura unitate de acest fel din
sudul þãrii acceptatã în pro-
iect. Firme importante – Cum-
mins Generator, Kirchoff, Po-
peci Utilaj  Greu, SC Sitco,
Ford, Dico România etc. – s-
au implicat în sprijinirea pro-
gramului educaþional, prin do-
tarea laboratoarelor ºi a sãlilor
de clasã. Au apãrut ºi proiecte
internaþionale, pe programul
Erasmus, prin care elevi ºi ca-
dre didactice au participat la
schimburi de experienþã în Ci-

Mâine, Liceul Tehnologic Auto din
Craiova îmbracã haine de sãrbãtoa-
re. Elevi, cadre didactice, invitaþi vor
fi cu toþii prezenþi la manifestãrile de-
dicate „Zilei liceului”. Realizãri de

pru, Spania, Turcia, Malta.
Campaniile de promovare a

învãþãmântului profesional ºi
tehnic au devenit din ce în ce
mai dese ºi cu mai mult impact,
cu participarea partenerilor
economici. Iar specialitãþi cã-
utate pe piaþa muncii, unele cu
adevãrat deosebite (operator
maºini cu comandã numericã,
sudori, electricieni de joasã
tensiune), sunt deprinse aici,
stagiile de practicã fiind efec-
tuate la agenþii economici aso-
ciaþi. O altã noutate, care atra-
ge din ce în ce mai mult, este
învãþãmântul dual, prin care
operatorii economici se vor im-
plica activ în pregãtirea elevi-
lor, prin sprijin material pe du-
rata ºcolarizãrii,  scopul prin-

cipal fiind crearea unui învã-
þãmânt profesional de calitate,
durabil, care sã rãspundã ne-
voilor pe piaþa muncii .

Ofertã educaþionalã
de calitate

„Evenimentele festive din
acest capãtã ºi o altã conota-
þie, în contextul revitalizãrii în-
vãþãmântului profesional ºi
tehnic, prin apariþia formei
duale”,  ne-a  declarat  prof .
Georgicã Bercea-Florea, di-
rectorul Liceului Tehnologic
Auto din Craiova. «Ne prezen-
tãm în faþa absolvenþilor de
gimnaziu cu o ofertã largã ºi
generoasã în domeniul tehnic,
beneficiind de o dotare în per-
manentã schimbare, adaptatã la
nou, în beneficiul tinerilor, asi-
guratã prin generozitatea auto-
ritãþilor locale, dar ºi a unor
agenþi economici  recunoscuþi
în þarã ºi peste hotare. Suntem
pe un drum bun, procesul edu-
caþional pentru învãþãmântul
profesional ºi tehnic este pe un
trend ascendent. Ne dorim – ºi
suntem convinºi cã acest lucru
se va întâmpla – ca despre in-
stituþia noastrã de învãþãmânt
sã se vorbeascã numai la su-
perlativ, sintagma care ne ca-
racterizeazã fiind „Liceul Teh-
nologic Auto – performanþã ºi
prestigiu”».

Demn de menþionat este
faptul cã profesorii liceu-
lui, împreunã cu reprezen-
tanþii agenþilor economici
au ieºit în întâmpinarea
viitorilor elevi, prezentân-
du-ºi oferta educaþionalã –
învãþãmânt de calitate,
laboratoare ºi ateliere cu
dotãri performante,
internat, cantinã – în
multe ºcoli gimnaziale din
mediul rural ºi urban,
într-o acþiune intitulatã
sugestiv Caravana Mese-
riilor, acþiune ce a avut ca
scop prezentarea oportuni-
tãþilor ºi a facilitãþilor
oferite de învãþãmântul
profesional ºi tehnic.

ieri ºi de azi vor fi marcate cum se
cuvine. În prim plan vor sta, însã, pro-
iectele pentru un viitor ambiþios ºi
plin de speranþe. Totul stã sub sem-
nul performanþei ºi al prestigiului.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU
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Cel mai grav eveniment s-a pe-
trecut vineri searã, în jurul orei
20.15, pe bulevardul „1 Mai” din
Craiova, unde ºi-a pierdut viaþa un
biciclist. Din cercetãrile poliþiºtilor
Biroului Rutier Craiova s-a stabilit
cã Tudorel Ionuþ Mihãescu, de 26
ani, din comuna Dobreºti, în timp
ce conducea un autoturism BMW
înmatriculat în Bulgaria , pe bule-
vardul „1 Mai” din Craiova, cãtre -
sensul giratoriu amplasat la inter-
secþia cu bulevardul „ªtirbei Vodã”,
zona ,,Ciupercã”, la trecerea pen-
tru pietoni amenajatã de la inter-

Reamintim cã, potrivit procurorilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, care au coordonat cercetãrile în cauzã, fap-
ta s-a petrecut pe 5 martie a.c., seara, în jurul orei 20.00. Pe
fondul unor neînþelegeri legate de vânzarea unui cal contra
sumei de 200 de lei, Dãnuþ Ciuciunea (45 de ani) ºi Gheor-
ghe Bãlteanu (25 de ani), din comuna Cetate, cu o dubã la
volanul cãreia de afla Florin Suliman, de 20 de ani, s-au dus
la locuinþa lui Victor Chimirel (45 de ani), din satul Cornu,
comuna Orodel, ºi au sustras o caprã, o drujbã, un flex,
hamuri ºi alte ustensile gospodãreºti în valoare totalã de 450
lei, în contul unei pretinse datorii a lui Chimirel cãtre Ciuciu-

Având în vedere cã se apropie data alegerilor locale
parþiale, la Tribunalul Dolj urmeazã sã aibã loc desem-
narea celor doi judecãtori care vor face parte din Biroul
Electoral Judeþean (BEJ) Dolj. Reprezentanþii Tribuna-
lului Dolj au anunþat cã, în temeiul art. 10 alin. 2 ºi art.
38 alin. 2 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autori-
tãþilor administraþiei publice locale, pentru modificarea
Legii administraþiei publice locale nr. 215/2001, precum
ºi pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleºilor locali, aduc la cunoºtinþã publi-
cã faptul cã marþi, 9 mai a.c., ora 13.00, la sediul in-
stanþei, din Craiova, strada Brestei nr. 12, în ºedinþã pu-
blicã, se va efectua tragerea la sorþi pentru desemnarea
celor doi judecãtori care vor face parte din Biroul Elec-
toral Judeþean nr. 17 Dolj.

Judecãtorii careJudecãtorii careJudecãtorii careJudecãtorii careJudecãtorii care
vor face parte din BEJvor face parte din BEJvor face parte din BEJvor face parte din BEJvor face parte din BEJ

se desemneazãse desemneazãse desemneazãse desemneazãse desemneazã
la Tla Tla Tla Tla Tribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Dolj

Arest prelungit pentru doljenii care l-auArest prelungit pentru doljenii care l-auArest prelungit pentru doljenii care l-auArest prelungit pentru doljenii care l-auArest prelungit pentru doljenii care l-au
bãtut pe bãrbatul care i-a prins la furatbãtut pe bãrbatul care i-a prins la furatbãtut pe bãrbatul care i-a prins la furatbãtut pe bãrbatul care i-a prins la furatbãtut pe bãrbatul care i-a prins la furat

Judecãtorii craioveni au prelungit, printr-o
hotãrâre rãmasã definitivã la Curtea de Apel
Craiova, arestarea preventivã a celor doi doljeni de
25, respectiv 45 de ani, din comuna Cetate, acuzaþi
cã, pe fondul neînþelegerilor ivite dupã vânzarea
unui cal, s-au dus noaptea la proprietarul animalu-
lui, i-au furat mai multe bunuri din gospodãrie, iar
când acesta i-a surprins în curte l-au bãtut cu o
scândurã ºi o rangã din fier. Cei doi sunt cercetaþi,
în stare de arest preventiv pentru tentativã la
omor calificat ºi tâlhãrie în formã calificatã.

nea, bunuri pe care le-au încãrcat în duba cu care veniserã.
Cei doi au revenit în curtea imobilului pentru a mai cãuta ºi

alte lucruri bune de furat, însã au fost surprinºi de proprietar,
Victor Chimirel, care avea în mânã o barã de fier ºi a încercat
sã-i reþinã. Ciuciunea i-a aplicat, însã, mai multe lovituri cu o
scândurã peste mâini, dezarmându-l, moment în care a inter-
venit Bãlteanu, care a luat bara metalicã ºi l-a lovit în cap. Nu
a fost suficient însã pentru agresori, Ciuciunea continuând
sã-l loveascã cu scândura în zona toracicã posterioarã pe
bãrbatul cãzut la pãmânt, cu consecinþa producerii de leziuni
traumatice cerebrale semnificative (fracturi cominutive mul-
tiple parieto-temporo-occipital dreapta, parezã brahialã stân-
gã, etc.), respectiv un traumatism toracic posterior, leziuni de
violenþã care au necesitat pentru vindecare 45-50 zile de în-
grijiri medicale, au precizat anchetatorii.

Victima a fost salvatã de intervenþia unor vecini, care au
anunþat ºi autoritãþile, cei doi agresori fiind prinºi. Leziunile
suferite de victimã sunt de naturã sã-i punã în primejdie viaþa,
dupã cum au constatat medicii legiºti, astfel cã, Ciuciunea,
care este recidivist (fiind condamnat în trecut la 2 ani ºi 6 luni
închisoare pentru furt) ºi Bãlteanu au fost reþinuþi pentru 24
de ore pentru comiterea infracþiunilor de tentativã la omor
calificat ºi tâlhãrie în formã calificatã, fiind introduºi în ares-
tul IPJ Dolj, iar pe 6 martie au fost arestaþi preventiv.

Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au ce-
rut instanþei menþinerea arestãrii preventive a celor doi in-
culpaþi, solicitare admisã de judecãtorii de la Tribunalul Dolj
pe 27 aprilie a.c.: „Menþine arestarea preventivã a inculpa-
þilor Bãlteanu Gheorghe ºi Ciuciunea Dãnuþ dispusã prin
încheierea nr. 58/06.03.2017 a Tribunalului Dolj. Cu drept
de contestaþie în 48 de ore de la comunicare. Pronunþatã în
ºedinþa Camerei de Consiliu”. Cei doi inculpaþi au formulat
contestaþii, respinse sãptãmâna trecutã de Curtea de Apel
Craiova: „Respinge contestaþiile declarate de inculpaþi, ca
nefondate. Obligã inculpaþii la cheltuieli judiciare cãtre stat,
în cuantum de câte 100 lei fiecare. Definitivã. Pronunþatã
în camera de consiliu. azi, 03.05.2017”, dupã cum se aratã
în încheierea de ºedinþã a instanþei.

Un biciclist mort Un biciclist mort Un biciclist mort Un biciclist mort Un biciclist mort ºi mai mulþi rãniþiºi mai mulþi rãniþiºi mai mulþi rãniþiºi mai mulþi rãniþiºi mai mulþi rãniþi
în accidentele din weekend

Mai multe persoane au fost rãnite, fiind transportate la
spital pentru îngrijiri medicale, iar un craiovean de 46 de
ani ºi-a pierdut viaþa, în urma unor accidente de circulaþie
petrecute în acest weekend în judeþul Dolj.

secþia cu strada „Dealul Spirei” nu
a acordat prioritate de trecere ºi l-
a izbit violent pe Marian Florescu,
de 46 de ani, din Craiova, care a
traversa strada în mod regulamen-
tar, pe marcajul pietonal, pe lângã
bicicletã. În urma accidentului a re-
zultat decesul bãrbatului de 46 de
ani. Poliþiºtii au întocmit pe nume-
le tânãrului de 26 de ani dosar de
cercetare penalã sub aspectul sã-
vârºirii infracþiunii de ucidere din
culpã, urmând ca la finalizarea cer-
cetãrilor sã fie propusã soluþie le-
galã prin Parchet.

Tot vineri seara, Elena Crucea-
nã, de 19 ani, din Craiova, în timp
ce circula cu un autoturism Vol-
kswagen Passat pe strada „Gene-
ral Dragalina” din Craiova, ajunsã
la intersecþia cu strada „Rovinari”
nu a respectat semnificaþia indica-
torului „Cedeazã trecerea” ºi nu a
acordat prioritate de trecere unui
taxi Dacia Logan la volanul cãruia
se afla Laurenþiu Nicolae de 45 de
ani, din Craiova, cu care a intrat în
coliziune. În urma impactului, ºofe-
rul taximetrului ºi cele trei pasage-
re din maºinã, cu vârste cuprinse
între 17 ºi 51 de ani, au fost rãnite
uºor, fiind transportate la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va pentru îngrijiri. În acest caz a
fost întocmit dosar penal pentru
vãtãmare corporalã din culpã.

Sâmbãtã seara, în jurul orei
23.30, lucrãtori din cadrul Poliþiei
Bãileºti au fost sesizaþi de Ionuþ B.,
de 19 ani, din localitatea doljeanã
Galicea Mare, despre faptul cã a
avut loc o tamponare unul provo-
catã de un ºofer bãut. La faþa lo-
cului a ajuns un echipaj de poliþiºti
din cadrul subunitãþii, care a stabi-
lit cã Dragoº Florin V., de 30 de
ani, din Bãileºti, a condus un auto-
turism Mercedes pe raza localitãþii

Galicea Mare, iar la un mo-
ment dat a pierdut controlul
direcþiei ºi a lovit un autotu-
rism staþionat. În urma testã-
rii cu aparatul alcooltest a ºofe-
rului vinovat a rezultat o con-
centraþie de 1,04 mg/l alcool
pur în aerul expirat, astfel cã
a fost dus la Spitalul Munici-
pal Bãileºti pentru recoltarea de
probe biologice. Din fericire,
accidentul s-a soldat doar cu
pagube materiale, iar poliþiºtii
au întocmit dosar de cerceta-

re penalã pentru conducerea unui
vehicul pe drumurile publice sub
influenþa alcoolului.

În plus, duminicã dimineaþã, în
jurul orei 9.00, un craiovean de 29
de ani a ajuns la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã în urma unui ac-
cident petrecut la intersecþia strã-
zilor „Vasile Alecsandri” ºi „Buciu-
mului”. Conform IPJ Dolj, Costi-
nel Tacã, de 36 de ani, din comu-
na Mischii, în timp ce conducea
un autoturism Opel Vectra, a pã-
truns în intersecþie fãrã sã acorde
prioritate unui Opel Zafira, la vola-
nul cãruia se afla Viorel Filip, de
29 de ani, din Craiova, izbind vio-
lent autoturismul. În urma impac-
tului, Opelul Zafira s-a rãsturnat pe
o parte. Viorel Filip a fost rãnit uºor,
fiind transportat la spital pentru în-
grijiri ºi investigaþii medicale. În
cauzã, poliþiºtii au deschis un do-
sar penal sub aspectul comiterii in-
fracþiunii de vãtãmare corporalã
din culpã.
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Când viaþa bate filmul!Când viaþa bate filmul!Când viaþa bate filmul!Când viaþa bate filmul!Când viaþa bate filmul!
MIRCEA CANÞÃR

„Mourir d’aimer” („A muri din dragos-
te”) este titlul unui lungmetraj francez, de
mare succes, vizionat de peste 5 milioane
de spectatori, în regia lui Andre Cayatte, cu
o distribuþie în care actriþa Annie Girardot,
sobrã ºi seducãtoare, va strãluci de-a drep-
tul, în rolul unei profesoare de francezã, di-
vorþatã, cu doi copii, îndrãgostitã de unul
din elevii sãi de 17 ani, ºi, la opoziþia pãrin-
þilor acestuia, se va sinucide. Inspirat dintr-
un fapt divers, dar real, „afacerea Gabrielle
Russier”, derulatã la Marsilia, filmul cu pre-
mierã în ianuarie 1971 – în ambianþa gene-
ratã de evenimentele din mai 1968, cu sim-
bolistica lor aparte – lanseazã „mitul Girar-
dot” ºi îl inspirã pe chansonetistul Charles
Aznavour la una din frumoasele sale creaþii
muzicale „Mourir d’aimer”. În Franþa lui
Georges Pompidou filmul are un teribil suc-
ces de casã. Se spune cã Annie Girardot ar
fi fãcut cel mai reuºit rol al sãu, interpre-
tând o profesoarã, „Danielle”, 32 de ani, care
face pasiune pentru Gerrard, 17 ani, ai cã-
rui pãrinþi apropiaþi ideilor din ‘68 depun plân-

gere la judecãtoria pentru minori. Profesoa-
ra este arestatã 8 sãptãmâni, condamnatã la
un an cu suspendare, „pentru deturnarea
minorului” – majoratul era la 21 de ani –,
Parchetul face apel, reclamând pedeapsã mai
mare cu o lunã, pentru a nu beneficia de o
lege a amnistiei, dar tânãra femeie se sinu-
cide. Dezbaterea este teribilã la nivelul so-
cietãþii franceze. Annie Girardot încarneazã
cu justeþe femeia tânãrã, îndrãgostitã ºi li-
berã. Afrontul ei social ºi familial nu poate
fi scuzat. Intransigenþa, severitatea eticã a
unei Franþe „gaulliene” sunt de neîndoit.
Rãmâne în memorie o conferinþã de presã a
lui Georges Pompidou. Prima breºã în ruti-
na consensualã. Pe scurt, cam aºa e filmul.
La Amiens, în 1994, pe când avea 16 ani,
Emmanuel Macron, elev bun la un liceu cu
reputaþie, cade în iubire aprinsã pentru Bri-
gitte Trogneux, profesoara lui de francezã
ºi teatru, care avea 40 de ani. În octombrie
2007, îi va deveni... soþie. Fiindcã lumea se
schimbã, nu-i aºa? În perioada 2002-2004
Emmanuel Macron parcurge studiile de la

ENA – Strasburg, promoþia Leopold Sedar
Senghor. Trece apoi prin instituþiile emble-
matice ale Franþei. Este descoperit de Jac-
ques Attali, trece ºi pe la Banca Rothschild,
participã ºi la elaborarea programului eco-
nomic al lui Francois Hollande. La 2 iunie
2015, cuplul Macron, destul de discret pânã
atunci, va avea prima apariþie publicã la Ely-
see, cu ocazia unui dineu oferit în onoarea
regelui ºi reginei Spaniei. De astãzi, Emma-
nuel Macron, 39 de ani, noul preºedinte al
Franþei, succesorul lui Francois Hollande,
cãruia îi va mulþumi pentru tot ce a fãcut,
vine la Palatul Elysee, unde prima doamnã
va fi... ca-n filme. Se spune cã la Elysee,
fostul sãu birou de secretar general adjunct
îi va reaminti de primul discurs pregãtit pen-
tru Francois Hollande a fi rostit în faþa Par-
lamentului European cu relansarea dialogu-
lui franco-german, convergenþa fiscalã ºi
socialã, întãrirea apãrãrii Europei. Nimic
nou, poate doar completat cu combaterea
terorismului, problemele post Brexit ºi în
primul sãu discurs ca preºedinte al Franþei.

Cu vegetaþia încadratã per-
fect între pereþi ºi þâºnind direct
spre cerul liber, acoperiºul lip-
sindu-i, imobilul de pe strada
„Romain Rolland” este privitã
demult ca o curiozitate din Cen-
trul Vechi. Invariabil, toþi cei
care trec prin zonã pentru pri-
ma datã se opresc din mers pen-
tru a se minuna îndelung de
modul cum a fost înghiþitã de
naturã aceastã casã pãrãsitã.
Copacii cu trunchiul gros o lo-
cuiesc la propriu, fapt pentru
care ºi-a cãpãtat ºi renumele de
„casa cu copaci”. Dacã, pe vre-
me frumoasã, locul te intrigã da-
toritã bizareriei lui, pe timp urât,
când plouã puternic sau bate vân-
tul, peisajul se schimbã ºi devi-
ne de-a dreptul ameninþãtor.

Municipalitatea salveazã
„Casa cu copaci”

Primãria Craiova intenþioneazã sã reabi-
liteze imobilul pãrãsit de pe strada „Romain
Rolland”, din Centrul istoric. Botezatã
„casa cu copaci”, clãdirea se aflã acum într-
un stadiu de degradare extrem de avansat,
punând în real pericol persoanele care se

deplaseazã prin zonã. În plus, proprietãþile
din vecinãtatea imobilului au devenit între
timp zone comerciale, cu terase expuse pe
trotuarul din imediata apropriere, care sunt
cãutate de clienþii dornici sã se relaxeze în
zona veche a oraºului.

Nu i se cunosc
proprietarii

La început, înainte ca zona
istoricã sã fie reabilitatã ºi pusã
la dispoziþia pietonilor, imobilul
aproape cã trecea neobservat,
nimeni nu se sinchisea de cum
aratã. Acum, când toate clãdi-
rile din jur se modernizeazã, rui-
na a devenit o realã problemã.
De mai bine de doi ani, autori-
tãþile tot încearcã sã caute so-
luþii legale de a face, totuºi,
ceva cu acest imobil, care stri-
cã peisajul locului ºi pune în
pericol clienþii teraselor. De fie-
care datã, explicaþia a fost cã
nu se mai poate lua legãtura cu
proprietarii acestei case care, ºi
în acte, este abandonatã total.

Fiind vorba de o proprietate pri-
vatã, reprezentanþii municipali-
tãþii s-au ferit, prin urmare, sã
investeascã niºte bani, pe care
sã-i piardã în momentul în care
un posibil moºtenitor ar reven-
dica totul.

Un cutremur
i-ar fi fatal

Mult timp, casa a fost prinsã
în acest scenariu. Autoritãþile nu
au îndrãznit sã întreprindã ni-
mic mai mult în afarã de a se-
curiza faþada, care a fost bara-
tã cu un gard metalic. Cele câ-
teva bucãþi de fier pare însã un
mic pai cu care trebuie sã te
aperi în faþa unui uriaº. La cât
de degradatã este clãdirea, un
accident minor cu o bucatã de
tencuialã care se poate desprin-

de ar putea sã fie fatal unui per-
soane care ar trece pe acolo, la
momentul respectiv. Ca sã nu
mai vorbim despre eventualita-
tea unui cutremur care ar face
una cu pãmântul toatã clãdirea.
Fiind însã vorba de o stradã
totuºi circulatã, niciodatã nu s-
a pus problema de cãtre autori-
tãþi sã fie limitat accesul per-
soanelor prin zonã.

Se doreºte
a fi un centru

de informare turisticã
Dupã ce s-au învârtit mulþi

ani în acest cerc, reprezentanþii
municipalitãþii se pare cã au luat
o decizie. Cel puþin la nivel de-
clarativ, existã intenþia de a face
ceva pentru a salva aceastã casa
ºi a curãþa zona centralã de
aceastã „patã neagrã”. Primarul
interimar al Craiovei, Mihail Ge-
noiu, a declarat cã municipalita-
tea intenþioneazã sã preia acest
imobil ºi sã înceapã reabilitarea
sa. „Este o problemã cu imobi-
lul de acolo, dar încercã sã o re-
zolvãm ºi sã o reabilitãm noi.
Vom deschide acolo un centru
de informare turisticã”, a preci-
zat primarul Craiovei, într-o
conferinþã de presã. Lucrãrile de
reabilitare ar putea, aºadar, sã fie
începute de municipalitate ºi alo-
cate de la bugetul local. La cum
se prezintã clãdirea, este greu de
spus ce variantã de construcþii
va fi aleasã.

LAURA MOÞÎRLICHE
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RESTITUIRI

Notã
Reiau aici un articol publicat cu opt ani

în urmã în toiul dezbaterii celebrului caz
MAILAT, românul de etnie rromã care asa-
sinase o femeie în împrejurimile Capitalei
italiene.

GEORGE POPESCU
În zarva, deseori dizgraþioasã, a unei cam-

panii electorale confuze ºi deja obosite, ci-
tesc, dintr-o publicaþie italianã, un lucid ºi
emoþionant articol scris de un savant, pro-
fesor de romanisticã la Universitatea din
Padova ºi, nota bene, prestigios românist
ºi, ca atare, preºedintele Asociaþiei româniº-
tilor din Italia. Lingvist de reputaþie interna-
þionalã, cãrturar rafinat ºi excepþional cu-
noscãtor al culturii româneºti cãreia i-a con-
sacrat admirabile lucrãri, inclusiv despre
nestemate ale creaþiei noastre populare, Lo-
renzo Renzi, cãci despre d-sa e vorba, preia
titlul celebrului roman al lui Primo Levi, Dacã
acesta-i un om, consacrat experienþei limi-
nare din lagãrul de la Auschwitz unde auto-

rul fusese deportat ºi-l pune în cheia recen-
telor campanii anti-rom ºi anti-româneºti din
propria sa þarã.

Amintind cã „rom”, în limba indo-euro-
peanã, înseamnã „om”, autorul articolului
condamnã cu vehemenþã ºi în egalã mãsurã
atât vânãtoarea acestei etnii, semn al unei
xenofobii periculoase, cât ºi echivalarea ro-
milor cu românii. El aminteºte cã, sosiþi din
India prin epoca medievalã, spre Occident,
romii s-au stabilit, spre exemplu, în Italia
prin  secolul al XIV-lea, fiind cãldãrari ºi fie-
rari, apoi negustori de cai, pãstrându-ºi, pânã
azi, în mai mare ori mai micã mãsurã, con-
diþia lor nomadã. Oriunde în Europa, nu doar
în România, unde, totuºi, mare parte s-au
integrat ºi au devenit lãutari, unii de indiscu-
tabilã valoare.

În privinþa episodului Mailat, profesorul
Renzi aminteºte cã acesta a acþionat de unul
singur ºi, deci, nimic nu justificã oprobriul
întregii etnii ºi, mai mult, cã o þigancã, din
aceeaºi tabãrã, a fost cea care l-a denunþat
poliþiei. Apoi, de ce romi ºi nu þigani? Întâi de
toate, în Italia nu  existã romi, ci …þigani
autohtoni, niciodatã integraþi, ba chiar fãrã sã

li se fi recunoscut vreodatã cetãþenia. Þiganii
sunt þigani pretutindeni, iar pagini geniale de-
spre condiþia lor particularã, nomadã înainte
de toate, ne-au lãsat mari spirite printre care
Garcia Lorca, Tolstoi ºi românul Ion Budai-
Deleanu. A condamna o etnie prin judecarea
unor fapte individuale îi aminteºte lui Renzi
un episod de dupã rãzboi când, în Elveþia,
niºte judecãtori de minori, în faþa unor fur-
turi comise de copii imigraþi din Italia, au ajuns
sã-i decreteze pe toþi italienii drept …hoþi.

Cât despre pericolul xenofobiei, se amin-
teºte, în context, tocmai „fobia” nazistã ce-
a dus la uciderea, în crematoriu, a peste cinci
sute de mii de þigani. Cât despre pachetul
legislativ pregãtit deja de guvernul de dreap-
ta de la Roma împotriva nu doar a þiganilor,
ci al imigranþilor „ilegali”, sã menþionãm cã
lumea civilizatã, la nivel de guverne ºi de
organisme internaþionale, e deja îngrijoratã
cu privire la consecinþele mãsurilor ce vor
fi luate ºi, mai ales, cum vor fi aplicate.

Zilele trecute, mari cotidiane engleze ºi
americane nu s-au sfiit sã atace fãrã mena-
jamente noul guvern de la Roma acuzându-
l de neo-fascism. Investigaþii independente

recente au scos la ivealã, spre exemplu, cã,
în regiunea Campania, lângã Napoli, actele
de violenþã ºi incendierea unor tabere de romi
au fost dictate ºi executate de Camorra, ori-
bila organizaþie criminalã de tristã faimã. Nu-
i exclus cã, refugiaþi, la rândul lor, pe co-
claurile noastre, unii dintre urmãriþii inter-
naþionali ai Camorrei sã facã, pe-aici, afa-
ceri murdare nu cu românii ºi nici mãcar cu
romii oneºti, ci chiar cu cei pe care, din spi-
þa lui Mailat, îi vâneazã acum la ei acasã.

Nu m-aº fi oprit la acest subiect dacã, în
hãrmãlaia nelipsitã de un perfid gust al gro-
tescului a companiei electorale de la noi,
tema aceasta, cu gravitatea ei încã neasu-
matã la dimensiunea meritatã, a anti-româ-
nismului italian n-ar fi cu totul absentã. Le-
gat de cea a siguranþei cetãþeanului de rând
– cea care a adus la putere dreapta radicalã
în Italia –, anti-românismul tot mai accen-
tuat e, totuºi, o chestiune de demnitate naþi-
onalã. Dar cât mai valoreazã un astfel de
concept în minþile tulburate ale unor politi-
cieni cãzuþi în patima puterii cu orice preþ ºi
îmbãtaþi deja de o putere pe care, când n-o
cerºesc, sunt dispuºi chiar ºi s-o cumpere?

Numãrul total de cazuri con-
firmate cu rujeolã în România ra-
portate pânã în prezent este de
5.290, din care 24 de decese (8
în judeþul Timiº, 5 în judeþul
Arad, 5 în judeþul Dolj, 3 în jude-
þul Caraº Severin, 1 în judeþul
Cãlãraºi, 1 în judeþul Satu Mare
ºi 1 în Bucureºti). S-au înregis-
trat cazuri de rujeolã în 38 de ju-
deþe. În Dolj, au fost diagnosti-
cate, de la începutul epidemiei,
348 de îmbolnãviri.

96% din cazurile de rujeolã,
confirmate la persoane

nevaccinate
Dintre cele peste 5.000 de ca-

zuri de rujeolã, confirmate de
Centrul Naþional de Supraveghe-
re ºi Control al Bolilor Transmi-
sibile, 96% au fost confirmate la

Mãsuri de urgenþã împotriva epidemiei de rujeolã
Un prim lot de 10.000 de doze de

vaccin împotriva rujeolei urmeazã sã
fie distribuit, cu precãdere în jude-
þele unde s-au înregistrat mai multe
cazuri. Mãsura este una de urgen-

þã, având în vedere cã numãrul per-
soanelor diagnosticate cu aceastã
afecþiune a depãºit deja pragul de
5.000, iar rata de imunizare continuã
sã fie destul de micã.

persoane nevaccinate.  2.64% din
cazuri au fost înregistrate la per-
soane cãrora le-a fost adminis-
tratã doar prima dozã din vacci-
nul RRO (rujeolã-rubeolã-ore-
ion), în timp ce numai 1% din
cazuri au fost raportate la per-
soane complet vaccinate (au pri-
mit ambele doze).

De altfel, 18.19% din totalul
îmbolnãvirilor s-au petrecut la
copii sub 1 an, care sunt prea
mici pentru a fi vaccinaþi – ad-
ministrarea primei doze de vac-
cin RRO se face începând cu
vârsta de 1 an.

Pentru atingerea nivelului de
imunitate a populaþiei este nece-
sarã o acoperire vaccinalã de
95% pentru prima ºi a doua dozã
de vaccin RRO. Ca mãsurã de
limitare a extinderii epidemiei de
rujeolã, la nivel naþional a fost

organizatã o campa-
nie suplimentarã de
vaccinare cu RRO a
copiilor nevaccinaþi
ºi incomplet vacci-
naþi. Însã, deocam-
datã, rata de imuni-
zare rãmâne destul
de redusã chiar ºi în
judeþele în care nu au
lipsit dozele de vac-
cin antirujeolic.

Imunitatea împo-
triva infecþiei rujeoli-
ce se dobândeºte fie prin trecerea
prin infecþie, fie prin vaccinare.
Boala se manifestã prin febrã înal-
tã, conjunctivitã (aspect de „co-
pil plâns”), rinoree, tuse, erupþie
(pete catifelate roze pe faþã, ulte-
rior trunchi ºi membre). Rujeola
poate evolua sever cu pneumonie,
encefalitã sau se poate suprainfec-

ta bacterian. În situaþii foarte rare,
virusul nu este eliminat din orga-
nism ºi peste ani produce panen-
cefalita sclerozantã subacutã, boa-
lã care, deºi este extrem de rarã,
este extrem de periculoasã, du-
când invariabil la deces.

Legea vaccinãrii se aflã
în dezbatere publicã

Un proiect de lege a vaccinãrii
se aflã în dezbatere publicã.
Acesta stabileºte cadrul legal de
vaccinare, cadrul de achiziþiona-
re a vaccinurilor, inclusiv cã
aceste contracte de achiziþionare
vor fi multianuale, a adãugat ofi-
cialul. Faþã de varianta iniþialã, s-
a renunþat însã la amenzi. Cole-
giul Medicilor din România a con-
damnat orice atitudine ostilã vac-
cinãrii, precizând cã numai prin
imunizare pot fi prevenite boli in-
fecþioase grave, iar vaccinarea
constantã poate duce la eradica-
rea unor boli.

Organizaþia Mondialã a Sãnã-
tãþii subliniazã importanþa vacci-
nãrii, atât în scopul imunizãrii fie-
cãrei persoane care beneficiazã
de vaccin, cât ºi în scopul con-

struirii unei bariere de protecþie
ºi pentru persoanele din jurul ce-
lor vaccinate: copii mai mici de
vârstã care încã nu pot fi vacci-
naþi; colegi sau alþi copii care
sunt alergici la vaccin; bunici cu
sistemul imunitar slãbit.

De asemenea, specialiºtii atrag
atenþia asupra importanþei res-
pectãrii schemelor naþionale de
vaccinare pentru a asigura cea
mai bunã protecþie posibilã îm-
potriva bolilor prevenibile prin
vaccinare. De exemplu, unele din-
tre aceste afecþiuni, aºa cum este
tusea convulsivã, sunt mai peri-
culoase dacã apar în primele luni
de viaþã, în timp ce altele, inclu-
siv rujeola, tetanosul ºi difteria
pot fi fatale la orice vârstã. Prin
urmare, în cazul în care vacci-
narea nu s-a fãcut la momentul
recomandat, Organizaþia Mondia-
lã a Sãnãtãþii evidenþiazã impor-
tanþa recuperãrii vaccinurilor ne-
efectuate, pentru a obþine protec-
þia împotriva unor boli transmi-
sibile prevenibile prin vaccinare,
care pot avea consecinþe grave
ºi pot pune în pericol viaþa.

RADU ILICEANU
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Baroul Dolj a organizat în ziua
de vineri, 5 mai 2017, „Întâlnirea
Comisiei Barourilor de Est din
Europa”, care a avut loc la sediul
Facultãþii de Drept din Craiova ºi
la care au participat reprezentanþi
ai barourilor din Albania, Bulgaria,
Germania, Grecia, Luxemburg,
Republica Moldova, Polonia, Ser-
bia ºi România. A doua zi, sâmbã-
tã, 6 mai, tot la Facultatea de Drept,
la Aula Magna s-a desfãºurat con-
ferinþa „Independenþa Avocaþilor”,
conferinþã profesio-
nalã organizatã de
Baroul Dolj cu spri-
jinul Uniunii Naþiona-
le a Barourilor din
România, Facultãþii
de Drept ºi Centrul
Teritorial Craiova al
Institutului Naþional
pentru Pregãtirea ºi
Perfecþionarea Avo-
caþilor. ªedinþa a fost
rezultatul bunelor re-
laþii de cooperare in-
ternaþionalã pe care
Baroul Dolj le are cu
Federaþia Barourilor
din Europa, pe de o
parte ºi cu barourile
din estul ºi sudul Eu-
ropei, neafiliate la Federaþie, pe de
altã parte. La ºedinþã au participat
decanii ºi alþi reprezentanþi ai ba-
rourilor Chiºinãu, Dresda, Luxem-
burg, Nis, Tirana, Varºovia, Vidin,
Salonic ºi Zajecar. Din România au
participat decanii barourilor Argeº,
Mehedinþi, Olt, Vâlcea ºi Dolj.

„Întâlnirea de astãzi,
un început bun al relaþiei

noastre profesionale”
Decanul Facultãþii de Drept din

Craiova, prof. univ. dr. Sevastian
Cercel, a deschis lucrãrile ºedin-
þei, remarcând prezenþa unui nu-

Timp de douã zile,

AAAAAvocaþii din Balcani ºi-au datvocaþii din Balcani ºi-au datvocaþii din Balcani ºi-au datvocaþii din Balcani ºi-au datvocaþii din Balcani ºi-au dat
întâlnire la Craiovaîntâlnire la Craiovaîntâlnire la Craiovaîntâlnire la Craiovaîntâlnire la Craiova

Timp de douã zile, vineri ºi sâmbãtã,
Craiova a devenit oraºul avocaþilor ºi asta
pentru cã municipiul nostru a fost gazda
a douã evenimente de referinþã a lumii
avocãþeºt i .  Au fost  evidenþ iate  cu
aceastã ocazie problemele comune ale

avocaþilor din barourile est-europene ºi
s-au enunþat propuneri concrete de acþi-
une comunã prin intermediul Federaþiei
Barourilor din Europene (FDE). Totodatã,
s-au prezentat rolul ºi importanþa Comi-
siei Barourilor de Est (CCBE).

mãr însemnat de absolvenþi ai Fa-
cultãþii de Drept din Craiova, ac-
tualmente, renumiþi avocaþi ai Ba-
roului Dolj. „Îi mulþumesc dom-
nului decan Sãuleanu pentru ini-
þiativa de a organiza aceastã întâl-
nire la facultatea noastrã. Vreau sã
vã spun cã Facultatea de Drept nu
este numai un sediu, ci este parte
din Universitatea din Craiova ºi
suntem parte dintr-un proiect mai
amplu. Suntem o facultate tânã-
rã, dar ºi o universitate tânãrã ºi

vreau sã anunþ cã anul acest, Uni-
versitatea din Craiova împlineºte
70 de ani de activitate. Dupã 70
de ani, aceastã universitate inclu-
de ºi o Facultate de Drept, înfiin-
þatã în 1990. În aceastã perioadã
învãþãmântul românesc a cunos-
cut o perioadã de dezvoltare ºi sin-
tetic, aº aminti aici, în faþa dum-
neavoastrã, douã momente impor-
tante ale facultãþii. Dacã ar fi sã
vorbesc despre rezultate, am sã
amintesc succesul studenþilor
noºtri care l-au obþinut de curând,
la un concurs de tradiþie, pentru
facultãþile de drept din România.
Competiþia fiind susþinutã în pre-

mierã la Chiºinãu ºi de unde stu-
denþii noºtri s-au întors cu pre-
miul I. Perioada 1990 pânã în
2000 a constituit temelia facultã-
þii noastre. Acum, dupã cum bine
vedeþi, infrastructura Facultãþii de
Drept este o problemã rezolvatã.
Am continuat cu consolidarea
ofertei educaþionale. În ultimii ani
susþinem programe educaþionale,
de licenþã ºi master, în limbi
strãini, în englezã ºi francezã ºi
vom continua cu consolidarea
non-formalã educaþionalã. În con-
cluzie, sunt bucuros cã sunt gaz-
da dumneavoastrã ºi vreau sã
apreciez relaþia extraordinarã din-
tre Facultate ºi Baroul Dolj. ªi sper
ca întâlnirea noastrã de astãzi sã
fie un început bun al relaþiei noas-
tre profesionale...”, a subliniat
prof. univ. dr. Sevastian Cercel,
decanul Facultãþii de Drept.

„În Craiova veþi gãsi
întotdeauna o comunitate

juridicã puternicã”
Decan Baroului Dolj, prof.

univ. dr. Lucian Bernd Sãulea-
nu a mulþumit participanþilor pen-
tru efortul de a se deplasa la Cra-

iova ºi a subliniat importanþa co-
operãrii internaþionale pentru dez-
voltarea profesiei de avocat.
„ªedinþa pe care Comisia Barou-
rilor din Est o organizeazã consti-
tuie un bun prilej de a ne cunoaº-
te. Baroul Dolj are o mare deschi-
dere cãtre dumneavoastrã. Mã
bucur sã constat cã au dat curs
invitaþiei noastre colegi din toate
þãrile din Balcani ºi în plus ni s-au
alãturat colegi din barourile din
þarã, adicã, colegii avocaþi din
Barourile Argeº, Vâlcea, Gorj,
Mehedinþi ºi Olt. Sunt prezenþi
decanii acestor barouri ºi care
doresc sã afle mai multe despre

Federaþia Barourilor Europene.
Scopul acestei întâlniri este ºi ace-
la de a gãsi punþi comune, sã reu-
ºim într-adevãr sã realizãm pro-
iecte comune. Este un prim pas ºi
eu vã mulþumesc cã aþi dat curs
acestei întâlniri. Este un efort des-
tul de mare din partea tuturor ºi
cred cã aceastã manifestaþie va fi
cu siguranþã un succes. Dar ceea
ce vã pot asigura este cã în Cra-
iova veþi gãsi întotdeauna o co-
munitate juridicã puternicã ºi de
aceea ne-am permis ca astãzi sã o
punem definitiv pe harta juridicã
a României”, a declarat prof. univ.
dr. Lucian Sãuleanu.

„Vreau sã vã predau ºtafeta...”
Av. Stanca Gidro, preºedin-

tele Comisiei Barourilor de Es,t
a vorbit deschis despre rolul ºi
importanþa acestei Comisii. A
amintit cum Baroul Cluj a reuºit
sã obþinã preºedinþia acestei Co-
misii ºi care sunt avantajele pen-

tru avocaþii români ºi nu numai
sã colaboreze cu alþi avocaþi din
Europa prin intermediul CCBE-
ului. „Am dorit sã realizãm
aceastã întâlnire aici pentru cã
Baroul Dolj are relaþii foarte bune
ºi cu barourile din þãrile vecine.
Am sã vã prezint exact ce bene-
ficii a avut Baroul Cluj de când
gãzduieºte ºi asta de mai bine de
un an de zile, Comisia Barouri-
lor de Est, scopul fiind acela ca
ºi dumneavoastrã sã aderaþi la
aceastã Federaþie ºi sã intraþi în
aceastã Comisie. Noi, Baroul
Cluj am deschis un drum în
aceastã direcþie ºi în afarã de noi

ºi Polonia nu mai existã alte þãri
din est. Vreau sã vã conving,
dacã nu pe toþi, cel puþin pe o
parte dintre dumneavoastrã sã
aderaþi la aceastã Federaþie, ºi sã
pot la final sã vã predau ºtafeta
în ceea ce priveºte Comisia...”,
a spus av. Stanca Gidro.

„Este o oportunitate pentru
noi toþi, pentru cã vom

discuta despre FDE”
Au fost discutate, de aseme-

nea,  problemele comune ale avo-
caþilor din barourile est-europene
ºi propuneri de acþiune comunã
prin intermediul Federaþiei Barou-
rilor din Europa, toþi participanþii
care au luat cuvântul fiind de
acord cã, indiferent de þarã ºi ba-
rou, problemele avocaþilor sunt
aceleaºi ºi pot fi rezolvate prin în-
treþinerea bunelor relaþii, prin so-
lidaritate ºi prin acþiuni comune.
Av. Christoph Munz, vicepreºe-
dintele FDE, a prezentat activita-

tea Federaþia Barou-
rilor din Europa,
beneficiile membri-
lor federaþiei, rolul,
importanþa ºi pro-
iectele Comisiei Ba-
rourilor de Est.
Sâmbãtã, la confe-
rinþa „Independen-
þa Avocaþilor”,
Christoph Munz a
vorbit în cadrul
Panelului 1 despre
„Independenþa ba-
rourilor ºi relaþia
acestora cu autori-
tãþile publice”.
„Sunt foarte impre-
sionat de Facultatea
de Drept, dar ºi de

ceea ce s-a construit în jurul aces-
tei facultãþi. Este foarte frumoasã
iar pentru mine este o mare plã-
cere sã fiu invitat de domnul de-
can al Baroului Dolj ºi sã fiu gãz-
duit în aceastã facultate. Sunt pen-
tru a doua oarã în România ºi de
fiecare datã este o plãcere pentru
mine. Ieri, am fost la Bucureºti ºi
pot sã vã spun cã ºi acolo se în-
tâmplã lucruri interesante. Aceastã
conferinþã este o oportunitate pen-
tru mine, pentru cã vã întâlnesc
pe dumneavoastrã. Este o opor-
tunitate pentru noi toþi, pentru cã
vom discuta despre FDE”, a subli-
niat avocatul Christoph Munz.
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- Este prima ediþie a Zilelor
Municipiului Calafat pe care o
organizaþi în calitate de primar. Ce
credeþi, a fost ea pe placul calafe-
tenilor?

- Într-adevãr, este prima ediþie pe
care am organizat-o, din cele 26 de
ediþii ale Zilelor Municipiului Calafat.
ªtiþi cum este… la început nu pot
ieºi lucrurile perfecte! Sper ca pe
parcurs, când o sã capãt mai multã
experienþã, sã pot sã organizez ºi mai
bine.

Sãrbãtoarea a început joi. Au fost
implicate ºcolile generale, cu elevi ºi
profesori, în competiþii sportive, iar
copiii de la grãdiniþã au realizat dese-
ne, fiind recompensaþi cu diplome.
Au fost foarte multe evenimente, di-
verse, ºi artiºti consacraþi – ºi de
muzicã uºoarã, ºi de muzicã popula-
rã. Din nefericire, joi ºi vineri a cam
plouat, dar spre finalul zilei s-a mai
îndreptat vremea ºi calafetenii au pu-
tut sã se bucure de spectacole.

Am avut oaspeþi din douã delegaþii
din Serbia, din patru-cinci delegaþii din
Bulgaria, iar din Oltenia au venit vreo
16-17 primari – din Dolj, de la Câr-
cea, Bãileºti, Unirea, Pleniþa, Cetate,
Maglavit, Ciupercenii Noi, Seaca de
Câmp, Ghidici ºi nu numai, dar ºi din
Olt, de la Ianca. În total, împreunã
cu cei din Bulgaria, au fost aici 23 de
primari, 6 deputaþi, 1 senator ºi 3 pre-
ºedinþi de consilii judeþene: Ion Prio-
teasa – preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, iar ceilalþi doi din Bulgaria,
de la Vidin ºi Ciuprene.

Primarul Lucian Ciobanu:Primarul Lucian Ciobanu:Primarul Lucian Ciobanu:Primarul Lucian Ciobanu:Primarul Lucian Ciobanu:
„Calafatului îi lipsesc multe...”„Calafatului îi lipsesc multe...”„Calafatului îi lipsesc multe...”„Calafatului îi lipsesc multe...”„Calafatului îi lipsesc multe...”
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Oraº cu potenþial aparte, cãci strãjuieºte de
secole malurile bãtrânului Danubius, Calafatul –
oraºul rozelor, al castanilor ºi al stejarilor secu-
lari, cum i s-a spus mereu – se zbate sã-ºi reca-
pete strãlucirea de altãdatã, pavatã cu vechea tra-
diþie a negoþului din port ori a înstãritelor familii
boiereºti, iar mai apoi cu o înfloritoare industrie.

I-a promis-o fiecare administraþie localã a ulti-
milor ani... ªi totuºi, rãmâne oraºul cochet, cu far-
mec, dar fãrã a-i fi exploatat potenþialul turistic,
fãrã locuri de muncã, fãrã sistem centralizat de
încãlzire, fãrã posibilitatea de a pune în valoare
admirabilul patrimoniu arhitectural pe care îl de-
þine. „Calafatului îi lipsesc multe...”, recunoaºte
ºi actualul primar, Lucian Ciobanu, hotãrât sã re-
cupereze, pe cât posibil, în anii mandatului sãu
administrativ, din aceste neajunsuri ºi deficienþe.

Timp de patru zile, localnicii par a mai fi uitat
de ele... Cea de-a XXVI-a ediþie a Zilelor Munici-
piului Calafat (4-7 mai 2017) – ºi prima organiza-
tã de Lucian Ciobanu în calitate de edil – le-a
oferit din plin distracþie, cu numeroºi artiºti ºi
zeci de comercianþi care au animat centrul ora-
ºului. De asemenea, în aceastã perioadã, oraºul

a fost gazdã primitoare pentru delegaþiile a 23 de
primari ºi trei preºedinþi de consilii judeþene, din
România, Bulgaria ºi Serbia, dar ºi pentru alþi
oaspeþi.

De astãzi, însã, Calafatul revine la viaþa obiº-
nuitã, cu grijile ºi problemele lui. Iar adminis-
traþia localã, la planurile de a-l repune în primul
rând pe harta turisticã a þãrii, un model în acest
sens servindu-i chiar oraºul de care îl leagã po-
dul peste Dunãre. „Am constatat cu uimire cã în
Vidin acosteazã pe an circa 300 de vase de croa-
zierã cu turiºti strãini, iar la noi... nu opreºte nici
unul! De ce? Pentru cã se pare cã nu ne cunosc,
nu ºtiu ce posibilitãþi avem. ªi mai e o problemã:
taxa de acostare este mult mai mare aici”, expli-
cã Lucian Ciobanu.

Despre ce îi lipseºte Calafatului pentru a fi nu
numai patru zile pe an în sãrbãtoare, despre pro-
iecte ºi investiþii majore ale acestui an, primarul
a vorbit cu cumpãtare, cãci vorba multã stricã.
Dar cu dorinþa ca municipiul Calafat sã poatã
scrie, ca odatã, istorie. Cã doar de-aici s-a tras
prima salvã de tun româneascã în Rãzboiul de
Independenþã!

- Lãsând la o parte aceste pa-
tru zile de petrecere ºi voie bunã
ºi apreciind în general – din punct
de vedere social, economic, cul-
tural, chiar ºi politic –, ce credeþi
cã îi lipseºte astãzi Calafatului
pentru a fi cu adevãrat în sãrbã-
toare?

- Calafatului îi lipsesc multe... În
primul rând, nu a fost exploatat sufi-
cient de mult din punct de vedere tu-
ristic. Monumentele pe care le are nu
au fost scoase în evidenþã ºi nu s-a
adus la cunoºtinþa oamenilor, în ge-
neral, valoarea lor istoricã. Lipsa lo-
curilor de muncã iar este o problemã
foarte mare la noi.

Cât priveºte turismul... În urmã cu
câteva zile, am avut o întâlnire cu pri-
marul Vidinului ºi am discutat despre
vasele de croazierã care circulã pe
Dunãre. Am constatat cu uimire cã în
Vidin acosteazã pe an circa 300 de vase
cu turiºti strãini, iar la noi... nu opreºte
nici unul! De ce? Pentru cã se pare cã
nu ne cunosc, nu ºtiu ce posibilitãþi
avem. ªi mai e o problemã: taxa de
acostare este mult mai mare aici. Din
simplul motiv cã se poate plãti pe o zi,
în timp ce la Vidin poþi plãti pe 6 ore!
Ori un astfel de vas, care opreºte pen-
tru ca oamenii sã poatã vizita un mu-
zeu, sã meargã la un restaurant, sã
guste niºte preparate tradiþionale din
zonã, nu are nevoie de mai mult de 6
ore. Mã gândesc sã vorbesc cu cei de
la A.P.D.F. Giurgiu (n.r. – C.N.
A.P.D.F. S.A. / Compania Naþionalã
Administraþia Porturilor Dunãrii Flu-

viale SA Giurgiu), pentru cã locurile
de acostare pentru vasele de pasageri
le aparþin, sã punã o taxã pe un inter-
val de timp mai scurt.

- Dacã ar acosta aici 300 de vase
pe an, ar avea Calafatul cum sã-i
primeascã pe turiºtii strãini? Ar
avea ce sã le arate, ce sã le ofere?

- În momentul de faþã, turiºtii ar
putea sã mãnânce preparate tradiþio-
nale la unul dintre restaurantele de aici,
ar putea vizita Muzeul de Artã. Lu-
crãm la falezã ºi ea va deveni ºi mai
primitoare. Parcurile deja aratã des-
tul de bine. Pe perioada verii vor fi
funcþionale ºi cele douã plaje. Sunt
foarte multe terase pe malul Dunãrii
în sezonul estival, care e ºi cel mai
frumos din an pentru oraº.

- Ce planuri care se vor con-
cretiza în acest an are adminis-
traþia localã calafeteanã?

- În primul rând, avem în plan re-
alizarea unor baze sportive noi la douã
ºcoli generale ºi la Liceul Indepen-
denþa. Vrem neapãrat sã amenajãm
adãpostul pentru câinii comunitari,
pentru cã avem o mare problemã cu
ei. Încercãm sã realizãm o anvelopa-
re a spitalului – eu sper ca proiectul,
care e pe fonduri europene, sã iasã
pânã la sfârºitul anului. În plus, avem
de modernizat piaþa.

Apoi, pentru Casa de Culturã, pen-
tru Ansamblul Folcloric „Rozele Ca-
lafatului” ºi pentru echipa de fotbal
intenþionãm sã achiziþionãm un auto-
car pentru deplasãri, pentru cã au
foarte multe de fãcut. De asemenea,

intenþionãm implementarea unui pro-
iect în oglindã cu municipiul Ciupre-
ne din Bulgaria – este vorba despre
„ªcoala verde”, prin care sã realizãm
un campus la Liceul „ªtefan Milcu”.

Avem proiecte la Ministerul Dez-
voltãrii pentru asfaltarea bulevardelor
„H.C.C.” ºi „Tudor Vladimirescu”.
Avem un alt proiect pentru moderni-
zarea strãzii „Traian”. Ar mai fi ºi de
construit un dig la Ciupercenii Vechi.

De amintit ar fi ºi faptul cã un
investitor din Craiova a cumpãrat aici
patru hale ºi vrea sã facã producþie
pentru materiale de construcþii. Era
vorba sã vinã ºi un investitor ger-
man, dar s-a retras. Un alt investitor
italian produce obiecte de cult – icoa-
ne, candele etc. ªi suntem în discu-
þii cu cineva pentru un iaz piscicol ºi
o microfabricã de conserve, dar ºi
pentru o fabricã de nutreþuri. Micii
investitori de pe-aici sunt interesaþi
sã îºi achiziþioneze instalaþii pentru
brichete ºi peleþi pentru foc. Dacã
s-ar realiza toate aceste investiþii, ar
însemna aproximativ 150 de locuri
de muncã...

- În cât timp apreciaþi cã muni-
cipiul Calafat îºi va schimba ima-
ginea ºi va deveni acel punct de
atracþie turisticã la care speraþi?

- Nu pot decât sã sper cã pânã la
sfârºitul mandatului meu Calafatul sã
fie din nou un oraº turistic ºi sã aibã
mai multe locuri de muncã. Mã im-
plic cu tot ce ºtiu ºi cu tot ce pot ca
sã realizez aceste lucruri.
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„La 92 de ani, gãseºte forþa – pe
care nu i-o dã decât dragostea
pentru aceste locuri – sã punã

bazele unui asemenea proiect”
Descendentã a vechii familii de

boieri olteni care a dat multe valori –
tatãl domniei sale, un erudit, filosof,
poliglot, fiind veriºor primar cu ªte-
fan Marincu, cel care a construit pa-
latul ºi a fost primar al Calafatului în
perioada 1911-1914 –, Florentza Geor-
getta Marincu a fãcut daruri preþioa-
se, în timp, comunitãþii calafetele ºi
culturii române. În oraºul copilãriei
domniei sale, s-a preocupat nu nu-
mai de soarta palatului ce adãpos-
teºte azi Muzeul de Artã ºi Etnogra-
fie, fãcându-i mai multe donaþii, ci,
membrã a Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia fiind, ºi-a desãvârºit scrierile

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
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Adevãratã bijuterie arhitectonicã a oraºului
Calafat – cãci face ca mai toate privirile trecãtori-
lor sã se opreascã ºi sã-l admire –, cu o deosebitã
valoare artisticã, memorialã ºi simbolicã, Palatul
Marincu, care adãposteºte de exact 50 de ani Mu-
zeul de Artã ºi Etnografie, a fost ºi în acest an, la
cea de-a XXVI-a ediþie a Zilelor municipiului de la
Dunãre, în centrul atenþiei publicului, printr-un
eveniment aparte.

Sâmbãtã la prânz, aici a fost dezvelitã placa de
marmurã aºezatã pe Casa Memorialã „Florentza
ºi Ilie Marincu” – proiect de suflet al venerabilei ºi
energicei Florentza Georgetta Marincu, scriitoare,
descendentã a unei vechi ºi nobile familii, Cetã-
þean de Onoare al municipiului Calafat. „Dumnea-
voastrã, calafetenii, aþi rãmas adevãrata mea fa-
milie!”, a mãrturisit domnia sa cu acest prilej, cu
speranþa ca aceºtia sã o poarte în amintire pentru

gesturile de generozitate cu care i-a obiºnuit dupã
anii ’90. În Casa Memorialã „Florentza ºi Ilie Ma-
rincu”, situatã într-un spaþiu de la parterul mu-
zeului, vizitatorul va regãsi obiecte care au aparþi-
nut familiei – de la vechi manuscrise, unele de peste
150 de ani, la tablouri ori piese de mobilier.

Dezvelirea plãcii memoriale, în prezenþa dona-
toarei în vârstã de 92 de ani, a fost doar unul din-
tre evenimentele dedicate Zilelor Municipiului
Calafat. Timp de patru zile, autoritãþile locale au
pregãtit un program divers, pentru toate vârste-
le, cu activitãþi de la cele sportive la cele cultura-
le, lansãri de carte, expoziþii de picturã ºi fotogra-
fie, concursuri pentru copii, simpozioane etc., dar
ºi concerte cu artiºti renumiþi de muzicã uºoarã
ºi popularã. Sãrbãtoarea de la malul Dunãrii s-a
încheiat asearã, cu un frumos foc de artificii în
Centrul Civic.

Moºtenire lãsatã Calafatului de nobila familie Marincu, Palatul Marin-
cu a fost construit dupã planurile arhitectului Paul Gottereau, între anii
1906-1908, iar  lucrãrile au fost supervizate de arhitectul Constantin
Rogalski. Edificiul a fost realizat în stil neobaroc francez, cu accente
rococo ºi influenþe ale arhitecturii româneºti de la începutul secolului al
XX-lea. La construcþia imobilului s-au folosit materiale scumpe, precum
travertinul ºi marmura. În ceea ce priveºte decoraþiunile exterioare ºi
interioare, acestea au fost realizate de italianul Pietro Adotti.

lansând lucrãri cu ecouri, precum
romanele „Cioburi de istorie” (Edi-
tura „Avrãmeanca”, Craiova, 1997) ºi
„Cantacuzini ºi Brâncoveni” (Edi-
tura „Naþional”, Bucureºti, 2014).

«Doamna Florentza Georgetta
Marincu, de câte ori vine în Calafat,
aduce ºi lasã ceva aici. ªi nu orice, ci
lucruri foarte importante legate de is-
toria locurilor ºi în special de istoria
Palatului Marincu, care a aparþinut
familiei din care provine. Pe cheltuia-
la proprie, a pus la punct ºi Secþia de
Istorie a muzeului: în sãlile dedicate
istoriei Independenþei României, toa-
te exponatele a fost achiziþionate prin
donaþia materialã a familiei domniei
sale – costume ostãºeºti, steagurile
Regimentului de la Calafat, vitrine.
Importante donaþii rãmân însã cande-
labrul imens de la intrare ºi pianul de
concert. Dupã anii ’90, toþi banii obþi-

nuþi din cãrþile pe care le-a scris i-a
donat Muzeului de Artã sau a cumpã-
rat obiecte de care instituþia avea ne-
voie. Iatã câtã generozitate... Iar acum,
la 92 de ani, gãseºte forþa – pe care nu
i-o dã decât dragostea pentru aceste
locuri – sã vinã la Calafat ºi sã punã
bazele unui asemenea proiect: Casa
Memorialã, care va adãposti docu-
mente importante atât despre istoria
familiei domniei sale, cât ºi despre cea
a oraºului », a declarat Dan Vanã, di-
rector al Casei de Culturã Calafat.

„A rãmas locul meu cel mai
iubit, unde mã simt acasã”
Casa Memorialã „Florentza ºi Ilie

Marincu” – spaþiu la parterul Mu-
zeului de Artã ºi Etnografie care pânã
acum a gãzduit-o pe donatoare cu
ocazia vizitelor la Calafat – va deveni
secþie muzealã ce va fi pusã la dispo-
ziþia publicului spre documentare ºi
vizitare, urmând sã adãposteascã

vechi manuscrise de familie, tablouri,
obiecte de mobilier etc. Dezvelirea
plãcii memoriale de marmurã, aºeza-
tã chiar la intrare, a avut loc, sâmbã-
tã, în prezenþa donatoarei Florentza
Georgetta Marincu.

«Vã mulþumesc tuturor celor care
sunteþi azi aici, prieteni ai mei apro-
piaþi. Socotesc aceastã placã o încu-
nunare a lungii mele activitãþi pentru
Calafat, începutã în urmã cu 20 ºi ceva
de ani ºi, din pãcate, nu atât de fruc-
tuoasã pe cât aº fi vrut. Am fãcut
atât cât m-au þinut puterile, dar din
toatã inima, pentru acest oraº, care a
fost oraºul strãbunicilor, bunicilor,
pãrinþilor mei ºi al meu din copilãrie
pânã astãzi. A rãmas locul meu cel
mai iubit, unde mã simt acasã, aici
îmi simt rãdãcinile. Pãrinþii mei, buni-
cii, strãbunicii sunt îngropaþi în cimi-
tirul Calafatului. Aº fi vrut ºi eu sã
mã întorc aici... Din pãcate, nu se
poate. Dar mãcar amintirea sper cã
va rãmâne», a declarat Florentza
Georgetta Marincu la eveniment.
„Am ocazia sã adãpostesc aici lucruri
de valoare, care e bine sã rãmânã
Calafatului”, a adãugat domnia sa.

„Cred cã este a zecea placã me-
morialã aºezatã de Florentza Marin-
cu pe clãdiri importante ale munici-

piului Calafat. Acestea sunt urme ale
trecerii domniei sale pe aici ºi contri-
buþii pentru ca aceste clãdiri sã rã-
mânã în amintirea calafetenilor ºi a
tuturor celor care trec pe lângã ele,
sã se ºtie cine ºi când le-a construit
ºi ce instituþii importante au avut se-
diul în ele”, a mai spus Dan Vanã.

Distincþie Specialã din partea
municipalitãþii calafetene

Prezent, de asemenea, la eveni-
ment, Lucian Ciobanu, primarul mu-
nicipiului Calafat, i s-a adresat dona-
toarei: «Este o onoare pentru mine
sã fiu alãturi de dvs. la dezvelirea
acestei plãci memoriale ºi vã mulþu-
mesc pentru întreaga dvs. activitate
ºi pentru tot ce aþi fãcut pentru mu-
nicipiul Calafat. De asemenea, mul-
þumesc familiei dvs. pentru moºteni-
rea pe care a lãsat-o acestui munici-
piu». Edilul i-a dãruit un coº cu flori
ºi i-a înmânat, din partea Primãriei
Calafat, o Distincþie Specialã „pen-
tru atitudinea deschisã, colaborarea,
implicarea ºi profesionalismul de care
daþi dovadã”. Totodatã, i-a adresat
rugãmintea de a semna în Cartea de
Onoare, deschisã cu ocazia inaugu-
rãrii Casei Memoriale.

Patru zile de distracþie au
avut calafetenii sãptãmâna
trecutã, pentru toate gusturile ºi
vârstele: tiribombe, tobogane
gonflabile ºi maºinuþe electrice
pentru cei mici, standuri în care
zeci de comercianþi au vândut
diferite produse, inclusiv de
blanã ºi piele naturalã, ispite
gastronomice – de la popcorn,
clãtite ºi kurtos la grãtarele
fumegând ademenitor. Pe lista
invitaþiilor s-au aflat artiºti
consacraþi de muzicã uºoarã ºi
popularã: Alina Eremia, Liviu
Teodorescu, Roxana Nemeº,
Scream N Shout, Smiley, Sanda
Argint, Ovidiu Homorodean,
Irina Rimes, Taraful de la
Clejani.
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Natura pare sã fie un susþi-
nãtor puternic al celor cu prea
puþinã dare de mânã, în aces-
te zile. Ploile de pe tot cuprin-
sul Doljului au fãcut iarba sã
se înalþe, spre mulþumirea
proprietarilor de animale.
Date la pãscut pe islaz, vaci-
le, caprele ºi oile nu mai sunt
atât de costisitor de îngrijit
pentru fermieri. Porumbul ºi
nutreþul uscat de anul trecut
sunt, mãcar pentru câteva
sãptãmâni, neatinse. Aºa s-a
ajuns la practicarea unor pre-
þuri în avantajul cumpãrãtori-
lor. Ieri, în pieþele din Craio-
va, laptele se vindea cu 2-3 lei/
litrul; brânza de vacã nu de-
pãºea 10 lei/kg, cea de caprã
13 lei, iar de oaie 16 lei/kg.
Cum, pe la mijlocul lunii trecu-
te, toate aceste preþuri erau cu
50% mai mari, craiovenii ce au
calitatea de cumpãrãtori se pot
declara mulþumiþi.

Pentru samsari, nu are
importanþã scãderea

Dupã cum spun ºi cei ce co-
mercializeazã laptele ºi produsele
din lapte, menþinerea preþurilor
la acest nivel se va topi în câte-
va sãptãmâni. Pe intermediari
sau, mai bine zis, samsari, scã-
derea de cost nu îi afecteazã cu
nimic. Tot atât le rãmâne în bu-
zunar. Cumpãratã cu 6-7 lei/kg
de prin pieþele comunale din
Dolj, brânza este revândutã de
aceºtia, cu o prealabilã majorare
ce urcã preþul la 10 lei/kg.

Verificarea promisã, recent,
de MADR, în toate pieþele agro-

Pentru cã Cerul s-a îndurat,

Precipitaþiile din ultima perioadã au
fãcut ca vegetaþia din ariile de pãºu-
nat ale Doljului sã creascã formidabil.
Aºa se face cã, acum, litrul de lapte la
clientul final este de 2 lei iar brânza
nu depãºeºte 10 lei/kg. ªi aceasta în
condiþiile în care, în urmã cu ceva zile,
se ajunsese la 15 lei/kg. Preþuri în scã-

alimentare din România se va
face numai pe segmentul fruc-
te ºi legume. Aºadar, praf în
ochi. Vrea ministerul sã fim noi,
consumatorii, mai bine infor-
maþi despre provenienþa ºi cali-
tatea fructelor ºi legumelor!? De
parcã nu ºtim cã mai toate sunt
importate! Un control pe seg-
mentul produselor din lapte ar
fi mai util, mai ales cã brânza
comercializatã în pieþe, chiar
este de provenienþã localã ro-
mâneascã. Numai cã, undeva,
cineva nu este interesat de a re-
glementa eficient o astfel de pia-
þã, în care ºi producãtorii sã
aibã un câºtig rezonabil.

Tarabele au înverzit
Vândute 3 legãturi la 1 leu, pã-

trunjelul, mãrarul, leuºteanul dau
nota de culoare pe mai toate me-

sele pieþarilor. Nu
lipsesc ultimele
apariþii: cartofii
noi .  Preþul  lor
urcã la 3 lei/kg.
În schimb, cei vechi se
menþin la 1,80 lei/kg. Var-
za deþine ºi ea o pondere
deloc de neglijat în co-
merþul actual craiovean.
Preþul sãu se menþine la 3
lei/kg. Morcovii auto-
htoni, acoperiþi cu nisip,
bine pãstraþi în timp, se
vând cu 2-2,50 lei/kg. Nu
lipseºte, însã, marfa de
import. Fasolea, de Egipt,
este gata cântãritã de co-
mercianþi, ofertatã la ki-
logram ºi costã de la 8,50
la 14 lei! Cu alte cuvinte,

se apropie de preþul cãrnii
de porc ºi este de douã ori
mai scumpã decât pulpele
inferioare de pasãre! Dovle-
ceii ,  tot  de import ,  de
aceastã datã din Turcia,
spun vânzãtorii, ajung la 6-
7 lei/kg. Merele, pe care ºi
dupã ce le speli sub jet pu-
ternic de apã nu reuºeºti sã
îndepãrtezi soluþia uleioasã
cu care sunt tratate, por-
nesc de la 2,50 lei/kg.

Salahorii, o categorie
aparte a oricãrei pieþe

Printre mesele comer-
cianþilor din pieþele craiove-
ne îi vedem agitându-se ºi
fãcând apel la front de lu-
cru pe zilierii ce-ºi duc exis-
tenþa de cum se crapã de
ziuã ºi pânã se întunecã.

Descarcã din autoutilitarele co-
mercianþilor bidoanele cu brân-
zã, recipientele cu lapte crud, lã-
diþele cu legume ºi fructe, sacii
cu cartofi, morcovi, ceapã etc.
Îmbrãcaþi destul de sãrãcãcios,
adesea consumatori de ceva tã-
rie, salahorii din pieþe primesc
mâncare ºi bani de la cei pentru
care robotesc zi de zi. Tot ei sunt
aceia care, atunci când se con-
siderã neîndreptãþiþi, devin slo-
bozi la gurã ºi lasã sã se înþelea-
gã cã „au fost cãlcaþi pe coadã”.

Promisiuni dupã pierderile
provocate de îngheþ
Gerul din cea de-a doua

decadã a lunii aprilie, care
a pus pe jar marii producã-
tori agricoli din Dolj, pare
„sã-i fi dezgheþat” pe cei
din conducerea MADR.
„Sunt pierderi pe anumite
zone, dar nu aºa cum s-a
alarmat lumea. Au apãrut
informaþii sub impulsul mo-
mentului, al temerilor cã
lucrurile se vor strica ire-
mediabil. Am fost peste tot
în zonele unde s-au decla-
rat distrugeri de culturã. De
exemplu, în judeþul Mehe-
dinþi, pe Valea Coºuºtei ºi
pe Valea Motrului, au fost
afectaþi semnificativ pomii
fructiferi, la fel ºi via de la

Corcova, dar nu toate culturile
au fost compromise total. În
schimb, în sudul judeþului, la
Jiana, lucrurile stãteau cu totul
al tfel .  Într-adevãr,  pe zone
restrânse, îngheþul a produs
pierderi la pomi ºi la viþa de vie,
dar în agriculturã, în fiecare an,
ne confruntãm cu astfel de pro-
bleme din cauza unor condiþii
meteorologice nefavorabile”, a
declarat ministrul Agriculturii,
Petre Daea.

Ministrul a precizat cã fer-
mierii ce au înregistrat pierderi
din cauza îngheþului vor bene-
ficia de o reducere a impozitu-
lui pe norma de venit ,  însã
acestea trebuie evaluate de co-
misiile locale. „Pierderile înre-
gistrate din cauza îngheþului din
aceastã primãvarã se stabilesc
de cãtre comisiile locale. În pri-
mul rând, acestea stabilesc nor-
ma de venit faþã de ceea ce s-a
estimat, iar fermierii afectaþi
vor fi ajutaþi prin reducerea im-
pozitelor pe norma de venit.
Sunt zone cu culturi pomicole
ºi viticole afectate semnificativ
în anumite pãrþi ale þãrii, dar pe
areale mici, ºi nu din cauza zã-
pezii cãzute, ci mai ales din ca-
uza gerului care a urmat, de
minus 5 – minus 6 grade în une-
le zone”, a mai spus Petre Daea.

dere ºi la cartofii vechi, mai ales cã
au apãrut cei noi. Pentru ultimii trebui
sã scoatem din buzunare 3 lei/kg. Le-
gumele ºi zarzavatul se menþin la un
nivel acceptabil al costului pentru cum-
pãrãtori. Ce-i drept, varza nu coboarã
sub 3 lei/kg, morcovii sub 2,50 iar ro-
ºiile de import sub 6 lei.
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Guvernul de la Londra trebuie sã
garanteze drepturile cetãþenilor euro-
peni aflaþi pe teritoriul Marii Britanii
post-Brexit, inclusiv ale celor care nu
au statut oficial de rezidenþi, pe bazã
de reciprocitate, afirmã Michel Bar-
nier, negociatorul Comisiei Europe-
ne. “Persoanele care locuiesc legal în
Marea Britanie în momentul de faþã
trebuie sã menþinã dreptul de rezidenþã
dupã Brexit, inclusiv cei care nu au
acte ce pot demonstra rezidenþa
acum”, a declarat Michel Barnier în
cursul unei conferinþe desfãºurate în
oraºul italian Florenþa, potrivit agen-
þiei de ºtiri ANSA. “Acelaºi lucru este
valabil pentru cetãþenii britanici aflaþi
în cele 27 de state membre UE. Ni-
meni nu trebuie sã se confrunte cu
birocraþie”, a spus Barnier. “Nu vom
discuta despre viitoarea noastrã rela-
þie cu Marea Britanie pânã când cele
27 de state membre nu vor primi garanþii cã toþi
cetãþenii vor fi trataþi în mod corespunzãtor ºi
uman. Protejarea acestor drepturi este datoria
noastrã moralã, este o necesitate politicã. În caz
contrar, nu poate exista încrederea necesarã pen-
tru construirea unei noi relaþii cu Marea Brita-
nie”, a subliniat Michel Barnier. Guvernul The-
resa May a refuzat deocamdatã sã ofere garanþii
privind statutul imigranþilor comunitari aflaþi în
prezent pe teritoriul Marii Britanii. Negocierile
între Bruxelles ºi Londra se vor concentra în
primul rând pe modalitãþile ieºirii Marii Britanii
din Uniunea Europeanã. În a doua etapã, vor fi
stabilite condiþiile relaþiei bilaterale post-Brexit.
Marea Britanie sperã sã menþinã acces la piaþa
comunitarã dupã ieºirea din UE, dar Bruxellesul
condiþioneazã acest lucru de contribuþii bugeta-

Tensiuni comerciale între
Canada ºi SUA din cauza
unor mãsuri dispuse
de Administraþia Donald Trump

Guvernul de la Ottawa anali-
zeazã posibilitatea implementãrii
unor mãsuri comerciale ca reac-
þie la tarifele suplimentare impu-
se de Administraþia Donald
Trump la importurile de cheres-
tea din Canada. Departamentul
american al Comerþului a anun-
þat introducerea unor comisioane
vamale cuprinse între 3,2% ºi
24,12% asupra importurilor de
cherestea canadianã, scopul fiind
crearea unui “mediu concurenþi-
al cu ºanse egale”. Ca reacþie,
premierul Canadei, Justin Tru-
deau, a transmis vineri searã
(sâmbãtã dimineaþã, ora Româ-
niei) cã analizeazã posibilitatea
blocãrii importurilor de cãrbune
din Statele Unite. “Suntem în dez-
acord puternic cu decizia Depar-
tamentului american al Comerþu-
lui de a impune taxe incorecte ºi
punitive asupra importurilor de
cherestea din Canada”, a subli-
niat Trudeau. “Guvernul Cana-
dei analizeazã cu atenþie ºi serio-
zitate posibilitatea interzicerii
importurilor de cãrbune din Sta-
tele Unite”; “menþinem angaja-
mentul protejãrii mediului ºi com-
baterii schimbãrilor climatice”, a
atras atenþia Trudeau. Potrivit
unor surse citate de site-ul agen-
þiei Reuters, Canada ar putea im-
pune accize la importurile de vin
ºi panouri de lemn din statul ame-
rican Oregon, dat fiind rolul unui
senator din acest stat, Ron Wy-
den, în decizia SUA privind taxe-
le pe cherestea canadianã. Casa
Albã a refuzat sã facã vreun co-
mentariu pe tema crizei comercia-
le, care riscã sã afecteze negocieri-
le solicitate de preºedintele SUA,
Donald Trump, pentru modificarea
Acordului de Liber Schimb Nord-
American (NAFTA), semnat de Sta-
tele Unite, Canada ºi Mexic.

Atacuri teroriste multiple,
comise de membri Stat Islamic
la o bazã militarã din Irak

Teroriºti-kamikaze din cadrul
reþelei fundamentaliste sunnite
Stat Islamic au atacat ieri o bazã
militarã din Irak în care sunt sta-
þionaþi instructori militari ameri-
cani, anunþã surse din cadrul ser-
viciilor de securitate irakiene. Doi
teroriºti s-au aruncat în aer ieri
dimineaþã la intrarea în baza mi-
litarã K1, iar alþi trei au fost îm-
puºcaþi mortal în confruntãri cu
membri ai miliþiilor kurde Pes-
hmerga la periferia oraºului Kir-
kuk. “Teroriºtii aveau uniforme
similare cu cele ale membrilor
Peshmerga”, a declarat un ofi-
cial militar kurd. Doi membri ai
miliþiilor kurde au fost uciºi în
confruntãri, iar alþi ºase au fost
rãniþi. Armata irakianã ºi mili-
þiile kurde, susþinute de coaliþia
coordonatã de Statele Unite,
efectueazã operaþiuni pentru eva-
cuarea membrilor reþelei teroriste
Stat Islamic din Mosul, oraº si-
tuat la 140 de kilometri nord-vest
de Kirkuk.

Statele Unite trebuie sã traseze
mai multe responsabilitãþi þãrilor aliate
în misiunile de combatere a grupu-
rilor islamiste, iar intervenþiile milita-
re antiteroriste de amploare trebuie
evitate, se aratã în proiectul strate-
giei antiteroriste elaborat de Admi-
nistraþia Donald Trump. “Operaþiu-
nile împotriva grupurilor islamiste
active la nivel mondial trebuie inten-
sificate, însã prin reducerea costu-
rilor de vieþi omeneºti americane ºi
prin diminuarea resurselor în atin-
gerea obiectivelor antiteroriste”, aratã
proiectul strategiei antiteroriste, care
admite cã riscurile teroriste nu vor
putea fi eliminate total niciodatã.
“Vom încerca sã evitãm intervenþiile
militare de amploare, costisitoare,
pentru atingerea obiectivelor antite-
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re ºi de respectarea unor principii fundamentale
comunitare, inclusiv libertatea circulaþiei persoa-
nelor, capitalului, bunurilor ºi serviciilor. Minis-
terul german al Finanþelor propune ca Londra sã
contribuie la bugetul Uniunii Europene pentru a
menþine accesul la piaþa comunitarã dupã Brexit,
argumentând cã astfel se vor putea atenua efec-
tele economice bilaterale generate de ieºirea Ma-
rii Britanii din comunitatea europeanã. “Ieºirea
Marii Britanii din UE va avea consecinþe grave
din punct de vedere economic ºi privind stabili-
tatea” bugetarã, cu impact în principal “asupra
economiei reale”; “vor apãrea dificultãþi finan-
ciare atât la nivelul Uniunii Europene, cât ºi pen-
tru Marea Britanie”, aratã un raport de evaluare
elaborat de Ministerul german al Finanþelor, ob-
þinut de revista Focus ºi preluat de publicaþia Han-

delsblatt. Potrivit calculelor Minis-
terului Finanþelor de la Berlin dezvã-
luite de agenþia Reuters, Germania
va trebui sã suplimenteze cu 4,5 mi-
liarde de euro anual contribuþia la bu-
getul UE din cauza Brexit. Pentru
atenuarea costurilor, Berlinul ar fi
favorabil menþinerii accesului Marii
Britanii la piaþa comunitarã în schim-
bul unei contribuþii bugetare. “Viitoa-
rea contribuþie bugetarã britanicã tre-
buie folositã pentru amortizarea efec-
telor financiare ale ieºirii Marii Brita-
nii din UE”, explicã oficiali germani.
Uniunea Europeanã nu vrea sã pe-
depseascã Marea Britanie pentru
decizia Brexit, dar îºi va apãra pro-
priile interese, a afirmat joi searã
Wolfgang Schäuble, ministrul ger-
man al Finanþelor, avertizând cã ne-
gocierile cu Guvernul de la Londra
“vor fi dure”. Uniunea Europeanã

vrea ca Marea Britanie sã rãmânã puternicã, dar
trebuie sã îºi apere ºi propriile interese. “Nego-
cierile vor fi dure”, a subliniat Wolfgang Schäu-
ble. Dupã ce surse citate de cotidianul Finan-
cial Times au semnalat cã Marea Britanie va
trebui sã achite obligaþii curente de 100 de mi-
liarde de euro în momentul ieºirii din Uniunea
Europeanã, premierul Theresa May a acuzat
Bruxellesul cã ar vrea sã influenþeze rezultatul
alegerilor parlamentare britanice. În replicã,
Donald Tusk, preºedintele Consiliului European,
i-a cerut Theresei May sã dea dovadã de “mo-
deraþie ºi respect” pentru milioanele de oameni
afectaþi de Brexit. “Negocierile oricum vor fi
dure. Dacã vom începe sã ne certãm înainte de
iniþierea discuþiilor, vor deveni imposibile”, a
spus Donald Tusk.

Proiectul strategiei antiteroriste a SUA:
Operaþiunile de amploare trebuie evitate

roriste ºi vom împãrþi din ce în ce
mai mult responsabilitãþile cu þãrile
partenere în combaterea grupurilor
teroriste”, precizeazã proiectul de
strategie, care ar urma sã fie adop-
tat în forma definitivã abia peste câ-
teva luni. “Terorismul nu poate fi
învins în formã definitivã”, subliniazã
documentul. Administraþia Barack
Obama a prezentat în anul 2011 cea
mai recentã strategie antiteroristã a
Statelor Unite, înainte de intensifi-
carea ameninþãrii reprezentate de or-
ganizaþia teroristã Stat Islamic. “De
atunci, ameninþãrile terriste s-au di-
versificat ºi au devenit mai comple-
xe”, explicã noul proiect de strate-
gie. “Administraþia SUA evalueazã
întreaga strategie de securitate naþi-
onalã, iar aceasta va include misiu-

nile antiteroriste - un lucru foarte
important dat fiind cã nu a mai fost
adoptatã nicio altã strategie antite-
roristã din 2011”, a explicat Michael
Anton, purtãtorul de cuvânt al Con-
siliului prezidenþial pentru Siguranþã
Naþionalã. “Noua strategie vizeazã
contracararea principalelor riscuri
teroriste la adresa naþiunii noastre,
cetãþenilor noºtri, intereselor noas-
tre din strãinãtate ºi aliaþilor. Strate-
gia va evidenþia obiective tangibile,
realiste, va trasa principiile funda-
mentale”, a subliniat oficialul SUA.
Preºedintele Donald Trump a evo-
cat în campania electoralã intensifi-
carea eforturilor de combatere a te-
rorismului islamist, promiþând dis-
trugerea reþelei teroriste sunnite Stat
Islamic. Nu este clar cum vor putea
fi evitate operaþiunile militare de am-
ploare în contextul în care militari
americani sunt implicaþi în conflic-
tele din Irak, Siria, Afganistan, Ye-
men ºi în alte þãri. Recent, surse ame-
ricane au dezvãluit cã Administraþia
Donald Trump analizeazã posibilita-
tea suplimentãrii cu 3.000-5.000 de
membri a contingentului de 8.400 de
militari care oferã susþinere autori-
tãþilor din Afganistan în conflictul cu
insurgenþii talibani. Administraþia Do-
nald Trump intenþioneazã sã solicite
participarea Alianþei Nord-Atlantice

la operaþiunile militare împotriva re-
þelei teroriste Stat Islamic, în Siria,
au afirmat vineri surse citate de re-
vista germanã Der Spiegel. Propu-
nerea va fi analizatã de ambasadorii
þãrilor membre NATO miercurea vii-
toare, la Bruxelles. Ideea ar fi ca
Alianþa Nord-Atlanticã sã fie coop-
tatã la operaþiunile coaliþiei internaþi-
onale coordonate de SUA care efec-
tueazã operaþiuni împotriva poziþii-
lor reþelei teroriste Stat Islamic din
Siria ºi Irak. Preºedintele SUA, Do-
nald Trump, insistã ca Alianþa Nord-
Atlanticã sã se implice mai mult în
combaterea terorismului, iar subiec-
tul va fi discutat cu ocazia reuniunii
NATO din 25 mai. Secretarul gene-
ral NATO, Jens Stoltenberg, a con-
firmat analizarea unei propuneri de
intensificare a rolului în combaterea
terorismului. “Antrenarea forþelor lo-
cale, cum se întâmplã în þãri pre-
cum Irakul ºi Afganistanul, este, în
opinia mea, cea mai bunã modalitate
de combatere a terorismului”, a spus
Stoltenberg. Unele state NATO ar
putea pune la dispoziþia coaliþiei an-
titeroriste avioane de recunoaºtere
Awacs. “Se analizeazã posibilitatea
intensificãrii misiunilor Awacs lan-
sate din Turcia”, a adãugat Stolten-
berg, excluzând posibilitatea trimi-
terii de efective terestre în Siria.
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Anunþul tãu!
U.J.C.C. Dolj cu sediul în Craio-
va, strada Unirii, nr. 50 închiria-
zã spaþii pretabile pentru cabi-
net stomatologic, medic de fa-
milie, sediu firmã, salã fitness
etc. Relaþii la telefon 0251/
533830 între orele 8-16, sau la
telefon 0769016925.

SC ENGINEERING GLAS
&ALUMINIUM SRL anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii so-
licitãrii acordului de mediu pen-
tru proiectul:„CONSTRUIRE
AGROPENSIUNE D+P+M” pro-
pus a fi amplasat în Comuna ªim-
nicu de Sus, str. Prof. Marin Pãu-
nescu, nr. 74. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consulta-
te la sediul Agenþiei  pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, stra-
da Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul
titularului, Comuna ªimnicu de
Sus, Sat ªimnicu de Sus, str. Prof.
Marin Pãunescu, nr. 74, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8,00-
16,30 ºi vineri între orele 8,00-
14,00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj,
municipiul Craiova, strada Petru
Rareº, nr.1, fax: 0251/419.035, e-
mail:office@apmndj.anpm.ro.

La anunþul din data de
04.05.2017 prin care Comuna
Bratovoesti, scoate la licitatie
spaþiul în suprafaþã de 102,87 mp,
situat in incinta Dispensarului
Uman,  in vederea concesionã-
rii, pentru amenajare Cabinete
Medicale, se rectificã suprafata,
in sensul cã in loc de 102,87 mp
se va trece corect 36,11 mp.

Primãria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs de recrutare pentru
ocuparea funcþiei publice vacante de execuþie:

1. inspector, clasa I, debutant în cadrul Compartimentului agricol
Condiþiile de desfãºurarea a concursului:
- dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial;
- data ºi locul susþinerii probei scrise – 07.06.2017, ora 1000, la sediul

Primãriei
oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15;
- data ºi locul susþinerii probei interviu – 09.06.2017., ora 1200, la sediul

Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15.
Condiþii de participare la concurs:
1. pentru funcþia de inspector, clasa I, debutant în cadrul Comparti-

mentului agricol
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii su-

perioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã în domeniul de
licenþã – agronomie

Actele necesare depunerii dosarului de concurs:
- formularul de înscriere prevãzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008,

cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor

specializãri;
- copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinþã care sã ateste

vechimea în muncã ºi, dupã caz, în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
funcþiei publice;

- cazierul judiciar;
- adeverinþa care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare postului,

eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul
de familie al candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate;

- declaraþia pe propria rãspundere sau adeverinþã care sã ateste cã nu a
desfãºurat activitãþi de poliþie politicã.

Informaþii ºi relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Instituþiei – Com-
partiment Resurse Umane ºi Personal.

BIBLIOGRAFIA
Pentru postul din cadrul Compartimentului agricol

1. Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã,
(r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduitã al funcþionarilor publici,
republicatã

4. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al
acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

5. O.G. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare

6. Ordinul comun M.A.D.R/M.F.P./M.A.I. nr. 734/2015 privind aproba-
rea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada
2015-2019.
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Anunþul tãu! PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere decomandate
Craiova toate îmbunã-
tãþirile. Telefon: 0745/
995.125.
Craiova - vând apar-
tament 4 camere par-
ter, zonã ultracentralã,
exclus agenþii. Telefon:
0723/868.991.

CASE

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospodã-
reºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând urgent casã 6 ca-
mere cu 4500 mp cur-
te, grãdinã, vie, Livezi-
Podari, drum naþional,
asfalt, puþ american.
Telefon: 0722/266.718,
0251/522.579.
Vând casã cartier Ca-
targiu, str. Tîrnava nr.
21. Relaþii la telefon:
0756/420.895.

Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada princi-
palã  3 corpuri a câte
2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 5000 mp la
Gara Pieleºti lângã
Fabrica Q Fort. Tele-
fon: 0752/641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Logan
2006 înmatriculatã în
2007 + GPL omologat.
Preþ 2200 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0766/
355.375.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr butelie ara-
gaz. Telefon: 0785/
688.527.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou - 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând pãtuþ copil, boi-
ler cu 5 fumuri, aparat
medical- masaj. Tele-
fon: 0721/322.430.
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0741/186.100
Vând þuicã, podea
Dacia faþã nouã. Tele-
fon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.

La anuntul din data de
25.04.2017 prin care Comuna
Bratovoesti, scoate la licitatie,
spatial în suprafaþã de 36,11 mp,
situatã in incinta Dispensarului
Uman, în vederea închirierii, pen-
tru amenajare Casa de ajutor re-
ciproc, se rectificã suprafaþa, în
sensul cã  în loc de 36,11 mp se
va trece corect 46,69 mp.

S.C. FRAÞII BACRIZ SRL prin
reprez. BAKRI MAHMOUD ºi a
S.C. AGROBUT PREST SRL prin
reprezentant STANCU MIHAI
BOGDAN anunþã propunerea
preliminarã privind: ELABORA-
RE PUZ PENTRU CONSTRUI-
RE 3 BLOCURI DE LOCUINÞE
COLECTIVE P+11E CU PARCA-
RE LA PARTER – Str. Sãrarilor,
Nr. 29A, Municipiul Craiova, ju-
deþul Dolj. Publicul este invitat sã
transmitã observaþii asupra docu-
mentelor expuse disponibile pe
www.primariacraiova.ro secþiunea
Informaþii utile- Urbanism pânã la
data de 05.06.2017 la sediul Pri-
mariei Municipiului Craiova, str.
A.I. Cuza nr.7.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epilator
HOMEDICS ELOS
LASER epilare defini-
tivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acu-
mulatori 200 lei DVD
portabil, adaptor auto
200 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, ca-
lorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 8 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:

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie , polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reductor
oxigen sudurã, alterna-
tor 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri cu
muzicã . Telefon:
0251/427.583.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii (tri-
cicletã), maºinã de
spãlat Alba–Lux. Ex-
presor cafea. Telefon:
0351/181.202.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. 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 þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/800
bine întreþinut – 100 lei,
televizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãs-
trare armament mic
ºi cartuºe, piese Da-
cia noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.

Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2
cu toc negociabil, 3 ar-
zãtoare gaze sobã-
150 w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale, ca-
zan þuicã  ºi bicicletã
copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb garsonierã
îmbunãtãþitã, Brazdã,
etaj 3, cu apartament
decomandat Brazdã,
G7, etaj 1-3. Exclus
agenþii. Telefon: 0722/
646.769.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez camerã
170 LEI/lunã. Tele-
fon: 0723/224.613.

MATRIMONIALE
Pensionar nefumãtor,
fãrã obligaþie doresc
doamnã pentru priete-
nie cãsãtorie peste 50
ani. Telefon: 0732/128.
320; 0351/181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Colegii din cadrul
Serviciului Resurse
Umane al Spitalului
Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova
sunt alãturi de Atena
Ungurenuº în aces-
te momente triste, de
grea încercare, prici-
nuite de decesul ma-
mei. Transmitem în-
treaga noastrã com-
pasiune, un gând de
mângâiere ºi since-
re condoleanþe fami-
liei. Dumnezeu sã-i
dea odihnã veºnicã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CSM Bucureºti, deþinãtoarea tro-
feului, a ratat calificarea în finala Li-
gii Campionilor la handbal feminin,
dupã ce a fost învinsã, de macedo-
nencele de la Vardar Skopje cu sco-
rul de 38-33 (21-13), sâmbãtã, în
semifinalele turneului Final Four, gãz-
duit de sala ”Papp Laszlo Sportare-
na” din Budapesta.

Dupã un început catastrofal, 1-7
(min. 8), fetele lui Per Johansson n-
au emis deloc pretenþii în acest meci,
în care au fost conduse chiar ºi la 11
goluri: 8-19 (min. 24).

CSM Bucureºti: Jelena Grubisic, Paula Ungureanu
– Isabelle Gullden (4 goluri), Iulia Curea (2), Camille
Ayglon (1), Bianca Bazaliu (1), Aurelia Brãdeanu (1),
Linnea Torstensson (5), Carmen Martin Berenguer
(4), Oana Manea (2), Gnonsiane Niombla (8), Anas-
tasia Lobaci (3), Majda Mehmedovic (2). Antrenor:
Per Andre Johansson.

Vardar Skopje: Mayssa Pessoa, Amandine Leynaud,
Ina Suslina – Jovanka Radicevic (7), Andrea Kliko-
vac, Camilla Herrem (4), Tamara Mavsar, Sanja Dam-
njanovic (2), Barbara Lazovic (2), Anja Althaus (1),
Andrea Penezic (7), Andrea Covic (3), Alexandra La-

Reacþii din tabãra bucureºteanã

“Cred cã Vardar a meritat sã câºtige, a reuºit un joc foarte bun.
Noi ne-am pregãtit foarte bine în ultimele sãptãmâni, aºa cã nu pu-
team sã prevãd un asemenea debut de partidã. Am fãcut multe greºeli
tehnice. Nu cred cã Vardar ne-a surprins, însã au evoluat foarte bine.
Nu le-am putut opri pe Penezic, pe Lacrabere, le-am dat posibilitatea
sã arate tot ceea ce pot... Am fost foarte nesiguri în primele 15 minu-
te, de fapt, nesiguri în apãrare am fost în toate cele 60 de minute ale
întâlnirii. Sunt multe goluri primite ºi suntem dezamãgiþi de acest lu-
cru. Echipa nu s-a þinut de planul pe care îl stabilisem, a fost o zi grea
pentru noi”.  Per Johansson.

“Am început slab meciul, de fapt consider cã am pierdut meciul în
prima reprizã. Nu am putut sã le oprim, apãrarea nu a funcþionat, asta a
fost marea noastrã problemã. Nu îmi explic cum am primit atât de multe
goluri. Dar Vardar a fost mult prea bunã. Noi nu am jucat la nivelul
nostru. Este greu, mã simt ca ºi cum a vrea sã se repete acest meci, deºi
ºtiu cã nu se poate. Nu ºtiu ce sã spun, vreau doar sã uit acest meci ºi
aceastã zi”. Isabelle Gulden.

“Emoþiile au fost poate prea mari, nu ºtiu... A fost un meci pe care ni
l-am fãcut singure greu. Am avut un început foarte slab, le-am lãsat sã
vinã peste noi ºi e foarte greu sã revii, sã alergi tot meciul sã recuperezi
o diferenþã atât de mare. A fost meciul de anul trecut, dar în oglindã.
Acum ele au fost în forma pe care am prins-o noi anul trecut. Am fost
ezitante, am început slab ºi atunci ele au prins aripi, au venit peste noi ºi
s-a creat diferenþa asta mare pe tabelã. Practic tot meciul am alergat sã
revenim, am avut ºi multe ratãri”. Oana Manea.

“A fost un meci pierdut de la început. Azi au fost unele lucruri care
nu ne-au ieºit. Clar totul a pornit de la apãrare. Nu am fost atât de
puternice ºi de unite pentru a recupera mingile pierdute în atac. Este
totuºi o performanþã cã am reuºit sã ne calificãm de douã ori la rând
în Final 4”.  Aurelia Brãdeanu.

“Uneori se întâmplã sã câºtigi, alteori sã pierzi, aºa este în sport.
Suntem dezamãgite pentru cã am muncit mult ºi acum s-a terminat”.
Gnonsiane Niombla.

Trofeul pleacã din România!

CSM Bucureºti, rateuCSM Bucureºti, rateuCSM Bucureºti, rateuCSM Bucureºti, rateuCSM Bucureºti, rateu
groaznic în semifinalegroaznic în semifinalegroaznic în semifinalegroaznic în semifinalegroaznic în semifinale

crabere (5), Tatiana Hmirova (1), Andrea Lekic (6),
Sara Ristovska. Antrenor: Irina Dibirova.

Acest joc a fost o reeditare a semifinalei de anul
trecut, când CSM-ul se impunea cu 26-21.

În cealaltã semifinalã de sâmbãtã, de asemenea
consumatã ºi în 2016, gazdele de la Gyor au reuºit s-
o batã din nou pe Buducnost Podgorica. A fost 26-20
(12-9), iar la învinse Cristina Neagu, care din sezonul
urmãtor va îmbrãca tricoul CSM-ului, a fost cea mai
bunã marcatoare, cu 7 goluri.

Cele douã finale au avut loc ieri, dupã închiderea
ediþiei.

Irina Begu (locul 29 mondial) a produs una dintre
surprizele manºei inaugurale a turneului de la Madrid,
dotat cu premii totale în valoare de 5.439.350 de do-
lari, eliminând-o cu un dublu 6-4 pe campioana de la
Indian Wells, rusoaica Elena Vesnina (14 WTA ºi fa-
voritã 12), la capãtul unui meci întins pe durata unei
ore ºi 33 de minute. În 2014, în calificãri la Cincin-
nati, Begu profitase de abandonul rusoaicei la scorul
de 6-4, 4-0, aceasta fiind ºi singura confruntare de
pânã acum.

În manºa urmãtoare, Begu va juca cu învingãtoa-
rea dintre italianca Francesca Schiavone (locul 100;
beneficiara unui wild card) ºi suedeza Johanna Lar-
sson (54 WTA, venitã din calificãri) – disputã care a
avut loc ieri, dupã închiderea ediþiei. La meciurile di-
recte, bucureºteanca se aflã în deficit minim în faþa
ambelor, 0-1 cu Schiavone ºi 1-2 cu Larsson.

Ieri au debutat în turneu ºi celelalte reprezentante

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CSM

Iaºi – Pandurii, Astra – FCSB.
DIGI SPORT 2
13:00 – TENIS (F) – Turneul de la Ma-

drid, în Spania.
DIGI SPORT 3
13:00, 19:30 – TENIS (M) – Turneul de

la Madrid, în Spania.
DIGI SPORT 4
18:00, 19:45 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: CSM CSU Oradea – U-BT
Cluj, Steaua CSM EximBank Bucureºti
– BC CSU Sibiu / 21:45 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Leganes – Betis.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CSM

Iaºi – Pandurii, Astra – FCSB.

Irina Begu face o victimã importantã
Ieri, dupã închidea ediþiei, au debutat la turneul din capitala Spaniei ºi celelalte trei românce prezente

pe tabloul principal, Simona Halep (deþinãtoarea titlului), Monica Niculescu ºi Sorana Cîrstea

ale României pe tabloul principal, este vorba
despre Simona Helep, Monica Niculescu ºi
Sorana Cîrstea. Halep (4 WTA), deþinãtoa-
rea en-titre a trofeului, a înfruntat-o, o pre-
mierã, pe Kristyna Pliskova (58 WTA), sora
geamãnã a mult mai titratei Karolina, Nicu-
lescu (48 WTA) pe daneza Caroline Woznia-
cki (11 WTA), iar Cîrstea (64 WTA), benefi-
ciara unui wild card, pe rusoiaca, proaspãt
campioanã la Rabat, Anastasia Pavlyuchen-
kova (16 WTA)

În întrecerea de dublu, sunt douã perechi
în care sunt implicate românce, iar ambele
vor intra pe zgura madrilenã azi: Irina Begu/
Simona Halep – Abigail Spears/Katarina Sre-
botnik (SUA/Slovenia), Monica Niculescu/
Cristina McHale (SUA) – Barbora Krejciko-
va/ Alla Kudryavtseva (Cehia/Rusia).

Marius Copil cautã “viza”
pentru o ciocnire cu liderul mondial
Pe tabloul de dublu masculin, îl avem doar

pe Marius Copil (109 ATP), care debuteazã, azi, îm-
potriva unuia dintre reprezentanþii gazdelor, Guiller-
mo Garcia-Lopez (120 WTA). Amândoi sunt benefi-
ciari ai unor invitaþii. În singura încleºtare directã de
pânã acum, arãdeanul s-a impus cu 7-6, 6-4, în 2015,
în optimile turneului olandez de la Hertogenbosch. Cine
va trece de aici va avea o misiune aproape imposibilã
în turul doi, unde aºteaptã liderul mondial ºi finalistul
din 2016, britanicul Andy Murray.

La dublu, Horia Tecãu ºi olandezul Jean-Julien Rojer
au intrat în luptã ieri, contra tandemului Nick Kyr-
gios/Jack Sock (Australia/SUA). Tecãu ºi Rojer sunt
campionii de anul trecut, când au reuºit sã se impunã
în faþa lui Florin Mergea ºi Rohan Bopanna (India). ªi
Mergea e prezent la Madrid, însã nu cu acelaºi parte-
ner, ci cu pakistanezul Aisam Ul Haq Qureshi. Cei doi
vor juca mâine, întâlnind în primul tur cuplul Oliver
Marach/Mate Pavic (Austria/Croaþia).

LIGA A IV-A

Cârcea nu o mai comite cu Segarcea
Învinsã în ambele “directe” din

sezonul regulat, prima clasatã, Viito-
rul Cârcea, nu a mai lãsat ceva celor
de la Progresul Segarcea, de care au
trecut cu 2-1, sâmbãtã, în derby-ul
rundei cu numãrul patru a play-off-
ului. În urma acestui rezultat, Segar-
cea a ieºit definitiv din calculele pen-
tru primul loc, depãrtându-se, cu ºase
runde rãmase pânã la finiº, la 11 “lun-
gimi” de Cârcea ºi la 8 de campioana
de anul trecut, Tractorul Cetate, care
în aceastã etapã s-a impus fãrã pro-
bleme, 4-1 pe teren propriu, în com-
pania Recoltei Ostroveni.

Revenind la duelul Cârcea – Se-

garcea, cele douã eºecuri suferite de
lider sunt ºi singurele de pânã acum
ale stagiuni. Una în a cãrei pãrþi se-
cunde Viitorul are un parcurs fãrã gre-
ºealã, performanþã bifatã ºi de Cetate.
Ceea ce denotã cã în proxima etapã
cele douã se vor afla faþã în faþã. Se va
întâmpla în fieful echipei din imediata
apropiere a urbei, sâmbãtã, de la ora
11:00. Tot atunci, o primeºte pe Se-
garcea, iar Iºalniþa merge la Ostroveni.

Cât priveºte play-out-ul, Prejba a
luat o opþiune importantã pentru evi-
tarea singurului loc retrogradabil,
dupã ce a câºtigat derby.-ul suferin-
þei cu Malu Mare, scor 5-3.

PLAY-OFF – ETAPA A 4-A
Progresul Segarcea – Viitorul Câr-

cea 1-2, Metropolitan Iºalniþa – ªtiin-
þa Danubius Bechet 3-1, Tractorul
Cetate – Recolta Ostroveni 4-1.

Clasament
1. Cârcea 41 4. Iºalniþa 29
2. Cetate 38 5. Bechet 26
3. Segarcea 30 6. Ostroveni 15

PLAY-OUT – ETAPA A 4-A
Arena Bulls Preajba – ªtiinþa Malu

Mare 5-3, Ajax Dobroteºti – Dunã-
rea Calafat 0-2. Unirea Leamna a stat.

Clasament
1. Calafat 21 4. Preajba 10
2. Leamna* 16 5. Malu Mare 6
3. Dobroteºti 13
* - un jos mai puþin.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
13:00 – TENIS (M) – Turneul de la Ma-

drid, în Spania / 21:45 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Leganes – Betis.

EUROSPORT 1
14:45 – FOTBAL (F) – Campionatul Eu-

ropean Under 17, în Cehia: Cehia – Ger-
mania / 22:00 – FOTBAL Anglia – Pre-
mier League: Chelsea – Middlesbrough.

EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL Germania – 2.Bun-

desliga: Eintracht Braunschweig – Uni-
on Berlin.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Astra – FCSB.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: CSM Iaºi –

Pandurii.

TENIS – MADRID OPEN – TURUL ÎNTÂI

HANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILORHANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILORHANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILORHANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILORHANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILORHANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILORHANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILORHANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILORHANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILOR
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1. Dinamo 9 5 3 1 14-7 39
2. Viitorul 8 3 3 2 10-8 38
3. FCSB 8 4 2 2 11-7 38
4. CFR Cluj 9 3 2 4 8-13 33
5. Craiova 8 2 3 3 8-10 31
6. Astra 8 1 1 6 9-15 26
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  PLAY-OFF

Play-out, etapa a IX-a
FC Voluntari – ACS Poli 2-1

Au marcat: I. Balaur 9, Popadiuc 50 / Pedro Henrique 28 – pen.
Chiajna – ASA 2-0

Au marcat: Grãdinaru 71, M. Cristescu 79.
FC Botoºani – Gaz Metan

CSMP Iaºi – Pandurii, astãzi, ora 18

7. CSMP Iaºi 8 4 4 0 8-2 31
8. Gaz Metan 8 2 4 2 8-7 30
9. Voluntari 9 4 3 2 12-10 30
10. Botoºani 8 2 4 2 10-7 26
11. ACS Poli 9 4 3 2 9-6 22
12. Chiajna 9 1 4 4 6-10 20
13. Pandurii 8 1 4 3 6-11 17
14. ASA 9 1 4 4 3-9 13
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  PLAY-OUT

Play-off – etapa a IX-a
CFR Cluj – Dinamo 0-3

Au marcat: St. Filip 50, Hanca 87, Bumba 90 – pen.
Meciul „U” Craiova – Viitorul s-a jucat asearã.

Astra – FCSB, astãzi, ora 20.30

În avanpremiera disputei din-
tre Universitatea Craiova ºi Viito-

Juniorii Universitãþii Craiova au
obþinut un singur punct din dubla
cu Viitorul Constanþa, în etapa din
Liga Elitelor. Punctul a venit la
Under 17, unde echipa lui Daniel

Doar un punct pentru Craiova în dublaDoar un punct pentru Craiova în dublaDoar un punct pentru Craiova în dublaDoar un punct pentru Craiova în dublaDoar un punct pentru Craiova în dubla
cu Vcu Vcu Vcu Vcu Viitorul, din Liga Eliteloriitorul, din Liga Eliteloriitorul, din Liga Eliteloriitorul, din Liga Eliteloriitorul, din Liga Elitelor

Echipa a doua Universitãþii Craiova a pierdut
în Trivale în faþa formaþiei care a câºtigat seria C3

ºi care a fost premiatã de conducerea FRF

1. SCM Argeº Piteºti 25 20 5 0 66-14 65
2. Flacãra Moreni 24 10 8 6 36-23 38
3. Atletic Bradu 24 11 5 8 45-40 38
4. FC Voluntari II 24 10 7 7 42-35 37
5. Concordia II 25 10 6 9 40-40 36
6. FCM Alexandria 24 10 5 9 27-26 35
7. ACSO Filiaºi 24 8 10 6 35-28 34
8. FC Aninoasa 25 8 10 7 31-28 34
9. FCSB II Buc. 24 9 7 8 37-38 34
10. Sporting Roºiori 24 9 6 9 31-32 33
11. CS Mioveni II 24 8 7 9 33-37 31
12. Universitatea II 25 8 6 11 36-38 30
13. ACS ªirineasa 24 7 2 15 22-44 23
14. ACS Urban Titu 24 3 8 13 25-46 17
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  seria C3

Mogoºanu a remizat, scor 0-0, cu
echipa similarã a Academiei Hagi.
Au evoluat pentru alb-albaºtri: Bo-
bonete – Niþuicã, Vlãdulescu,
Sima, Vadasis – Dobre, ªerban –

Albãstroiu, Calu (72 Constantines-
cu), Gârbiþã – Târº. Craiovenii
sunt calificaþi deja în Final Four,
alãturi de Dinamo, cu care sunt la
egalitate de puncte, 63, în fruntea
clasamentului. În ultima etapã din
campionat, craiovenii vor întâlni
acasã pe Concordia Chiajna.

La under 19, echipa lui Bogdan
Budescu a pierdut cu 3-1 în faþa
Viiorului, formaþie aflatã pe locul 2
ºi calificatã în semifinale, alãturi de
Dinamo. Pentru olteni a marcat
Narcis Cârlig 47, iar pentru gazde
Alexandru Pop 11, Raul Vidrãsan
21, Giani Gherghiceanu 82. Echi-
pa aliniatã de Budescu a fost: Cos-
toaie – Pacionel (80 Mihãescu),
Chiriþã, Dima (46 Duma), Vânãto-
ru – Bãloi, Bãlã (79 Cristea), Câr-
lig, Trancã, Chivu (69 Roman) –
Rodeanu. În ultima rundã, miercuri,
la Aeroport, va avea loc duelul pen-
tru locul 3, între Universitatea Cra-
iova ºi Concordia Chiajna.

rul, echipa a doua a ªtiinþei a evo-
luat ºi ea pe arena „Nicolae Do-

brin”, dar, faþã de trupa lui Mul-
þescu, din postura de oaspete, fi-
indcã a întâlnit formaþia munici-
palitãþii argeºene, SCM Piteºti, în
etapa a 26-a a seriei C3. Satelitul
Univeritãþii Craiova a pierdut al
treilea meci diputat contra forma-
þiei antrenate de Nicolae Dicã,
dupã ce aceasta din urmã se im-
pusese ºi în tur, la Iºalniþa, cu 2-
0, dar ºi într-un amical disputat
în iarnã, scor 4-0. De aceastã datã
a fosr 3-0, toate golurile venind
în repriza secundã. Scorul l-a des-
chis un craiovean la origine, Io-
nuþ Nãstãsie, în minutul 51, l-a
majorat un jucãtor al Craiovei,
Paul Hodea, care a marcat un au-
togol în minutul 70, iar Marius
Albu a închis tabela, transformând
un penalty în minutul 76. În Tri-
vale, Cornel Papurã a folosit for-
mula: Nedeianu – Borþa, Ion, Ho-
dea, Trocan – Buzan, Enache, V.
Constantin – Frãsineanu, Gunie,
Tãtulea. Au mai jucat: Burlacu, C.
Popescu, Ionescu. La final, repre-
zentanþii FRF, în frunte cu preºe-
dintele Rãzvan Burleanu, au pre-
miat formaþia argeºeanã pentru
promovarea în Liga a III-a. Fot-
baliºtii piteºteni au fost primii lau-
reaþi ai unui proiect în premierã al
Federaþiei Române de Fotbal, prin
care fiecare câºtigãtoare a fieca-
rei serii de Liga 3 precum ºi câº-
tigãtoarea Ligii 2 vor fi sãrbãtori-
te în faþa propriilor suporteri pen-
tru performanþa obþinutã. Cu
aceastã ocazie, la Piteºti, a fost
lansat oficial ºi noul brand Liga 3.
Pânã la finalul campionatului, Uni-
versitatea II mai joacã 3 meciuri:
cu Flacãra Moreni, miercuri, de
la ora 18, pe Extensiv, apoi sâm-
bãtã, la Aninoasa, ºi, în sfârºit, cu
FC Voluntari II, tot pe Extensiv.

Hat-trick Neacºu pentru
victoria Filiaºiului

Cealalatã divizionarã C doljea-
nã, CSO Filiaºi, a învins pe sta-
dionul „Chimia“ din Iºalniþa, cu
3-1, pe FC Voluntari II. Nicuºor
Neacºu a marcat toate cele trei
goluri ale gazdelor, douã din pe-
naltiuri (’19, ’82), iar al treilea
dintr-o loviturã liberã de la 20 de
metri (’53). Replica ilfovenilor a
venit prin Trandafirescu, cu ca-
pul, în minutul 22. Antrenorul
Florin ªoavã a mizat pe: Mogo-

ºanu – Borhot, Lupu, Chircan,
Tereche – Calu, (89 Stanca), Cru-
ºoveanu – Duriþã (61 Papa), Bã-
lan (70 Tãnase), Neacºu (90
Fruntelatã).

„Sunt mulþumit de rezultat ºi
mai ales de jocul prestat. Lui
Neacºu i-am schimbat poziþia în
teren ºi de atunci a început sã
marcheze. Dacã aº avea numai
fotbaliºti ca Neacºu, aº câºtiga
seria. Sper sã mai urcãm în cla-
sament pânã la final” a spus
ªoavã. Filiaºul joacã marþi, la ªiri-
neasa, în etapa intermediarã.
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