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Liceul Tehnologic Auto –
performanþã ºi prestigiu

educaþie / 3 actualitate / 572 de ani de pace
în Europa!

Istoricii sunt de acord cã ziua
de 8 mai 1945 (23:01, ora ger-
manã), imediat dupã capitula-
rea fãrã condiþii a Germaniei
naziste, la 7 mai la Reims, a pus
capãt – oficial – celui de al doi-
lea rãzboi mondial. Cu bilanþul
sãu sângeros, fãrã egal în isto-
rie, concretizat în peste 50 mi-
lioane de morþi, militari ºi ci-
vili, pagube materiale incalcu-
labile. Turnura rãzboiului s-a
produs în bãtãlia de la El Ala-
mein (Egipt) în octombrie 1942.
Începând cu aceastã datã, arma-
tele germane au suferit înfrân-
gere dupã înfrângere pe toate
fronturile. În februarie 1945
Dresda a fost îngropatã sub un
bombardament teribil.
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- Aºa e la noi, Popescule:
politicienii iau tot conþinutul
ºi nouã ne dau ambalajul.

Cartierul de locuinþe,
deocamdatã în cãrþi

O halã care cuprindea 42 standuri în care se
comercializau diferite produse, din municipiul
Calafat, de pe strada „22 Decembrie”, cunos-
cutã drept „Piaþa bulgarilor”, a fost mistuitã
de un puternic incendiu, în noaptea de dumini-
cã spre luni. Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au fost
solicitaþi sã intervinã în jurul orei 1.00, la faþa
locului fiind direcþionate trei autospeciale de
la Detaºamentul de Pompieri Calafat. La so-
sirea echipajelor de pompieri, flãcãrile cuprin-
seserã interiorul halei, alimentate de materia-
lele textile, masele plastice ºi celelalte produse
nonalimentare depozitate în interior. Mai bine
de douã ore s-au luptat cadrele ISU Dolj cu flã-
cãrile, reuºind în cele din urmã sã lichideze in-
cendiul, care a distrus toatã hala, dar ºi un re-
fugiu de cãlãtori aflat în vecinãtate. Pompierii
militari au fost sprijiniþi de voluntari de la SVSU
Poiana Mare. Potrivit reprezentanþilor ISU
Dolj, din primele verificãri se pare cã incen-
diul ar fi fost generat de aparate electrice lã-
sate sub tensiune, nesupravegheate.

CARMEN ZUICAN

„Au transformat activitatea
de donare într-un act de comerþ”

Dosarul „ºpagã
pentru sânge”,
pe masa judecãtorilor

Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au finalizat
cercetãrile ºi i-au trimis în jude-
catã pe cei doi angajaþi ai Centru-
lui Regional de Transfuzie Sangui-
nã Craiova din dosarul „ºpagã
pentru sânge”. Este vorba despre
Mihaela Georgineta Opriºan, de
33 de ani, registrator, acuzatã de
luare de mitã în formã continua-
tã (8 acte materiale) ºi de Cosmin
Cristian Magaon, de 24 de ani, din
Craiova, asistent medical, în sar-
cina cãruia s-a reþinut complicita-
te la luare de mitã în formã conti-
nuatã (4 acte materiale).
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Guvernul ia în calcul plafonarea
indemnizaþiei pentru mame:
nivelul maxim, între 5.000
ºi 10.000 lei

Guvernul României ia în calcul pla-
fonarea indemnizaþiei pentru creºte-
rea copilului la un nivel maxim cu-
prins între 5.000 – 10.000 lei ºi intro-
ducerea cardului social de beneficii.
Informaþia este cuprinsã în Progra-
mul Naþional de Convergenþã. “În
vederea utilizãrii eficiente a resurse-
lor bugetare alocate pentru prestaþii
sociale ar fi oportunã plafonarea in-
demnizaþiei pentru creºterea copilu-
lui (ICC) la un nivel maxim cuprins
între 5.000 – 10.000 lei, dar ºi introdu-
cerea cardului social de beneficii”,
se precizeazã în document. În pre-
zent, din totalul de 157.773 de indem-
nizaþii, 97% sunt sub 5.000 de lei, 3.500
de indemnizaþii sunt între 5.001 ºi
10.000 de lei, iar 623 de indemnizaþii
depãºesc 10.000 de lei. Programul de
convergenþã 2017-2020, aprobat prin
Memorandum, prevede menþinerea
angajamentului Guvernului României
de aderare la Zona Euro.

Se schimbã algoritmul
de admitere la liceu.
Evaluarea Naþionalã va conta
în proporþie de 80%

Metoda de calcul a mediei pentru
admiterea la liceu se schimbã din acest
an, ponderea mediilor din clasele gim-
naziale scãzând la 20%, faþã de 25 %
cât a fost pânã acum, restul de 80%
fiind reprezentat de media de la Eva-
luarea Naþionalã, anunþã Ministerul
Educaþiei Naþionale. “Media de admi-
tere, pe baza cãreia se realizeazã în-
scrierea în clasa a IX-a de liceu a ab-
solvenþilor învãþãmântului gimnazial,
se calculeazã ca medie ponderatã în-
tre media generalã la evaluarea naþio-
nalã susþinutã de absolvenþii clasei a
VIII-a, care are o pondere de 80%, ºi
media generalã de absolvire a clase-
lor a V-a – a VIII-a, care are o pondere
de 20% în calculul mediei de admite-
re”, se aratã în ordinul de ministru
publicat în Monitorul Oficial în luna
august 2016. Sesiunea de admitere din
vara acestui an este prima în care se
va aplica noua metodã de calcul. Pro-
ba scrisã la limba românã din cadrul
Evaluãrii Naþionale urmeazã sã aibã
loc la data de 19 iunie, pe 21 iunie va
avea loc proba scrisã la matematicã,
iar, la data de 22 iunie, elevii din clasa
a VIII-a vor susþine proba scrisã la
limba maternã.
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Preºedintele Klaus Iohannis a de-
clarat, ieri, cã singura þarã care se opu-
ne aderãrii României la Schengen este
chiar România, subliniind cã o parte
dintre politicieni nu au înþeles foarte
bine „cum e cu statul de drept”. „Singu-
ra þarã care realmente se opune aderãrii
este România, prin felul nefericit în care
legiferãm, prin felul nefericit în care dãm
ordonanþe de urgenþã, în general prin
felul nefericit prin care arãtãm cã nu ºtim
ce vrem. Mã refer la Ordonanþa 13, la
MCV, unde partea vizatã prioritar, justi-
þia, ºi-a fãcut treaba. Stãm bine. La cea-
laltã parte, care þine de Parlament ºi de
politicieni mai avem teme de rezolvat ºi
abordãri de tip Ordonanþa 13, chiar dacã
au dispãrut, aratã multor politicieni eu-
ropeni cã lucrurile în România nu sunt
încã stabile în ce priveºte abordarea faþã de ce se
numeºte statul de drept”, a declarat preºedintele
Klaus Iohannis, pentru caleaeuropeana.ro.

Preºedintele a fãcut referire ºi la abordãrile po-
liticienilor care “ceartã Bruxelles-ul”, spunând de-

Chiar dacã elevii s-au aflat în va-
canþã mai bine de douã sãptãmâni,
din 15 aprilie ºi pânã în 2 mai, aceasta
nu a fost ultima vacanþã înainte de
cea de varã, pentru cã la începutul
lunii iunie se vor bucura, împreunã
cu cei care lucreazã la buget, de câte-
va zile libere. Mai precis, zilele de 1
iunie (joi), zi liberã legalã, ºi 5 iunie
(luni), declaratã zi liberã pentru cã este
a doua zi de Rusalii, ar putea fi unite
cu cea de vineri, 2 iunie, situaþie în
care vor fi 5 zile consecutive (joi-luni)
de care românii se pot bucura.

Codul Muncii prevede cã, prin
hotãrâre a Guvernului, se vor stabili
programe de lucru adecvate pentru
unitãþile sanitare ºi pentru cele de

Þigãrile ar urma sã se scumpeas-
cã din iunie, au precizat, pentru Me-
diafax, surse din piaþã. Creºterea pre-
þului este determinatã de anunþul Gu-
vernului de a implementa un calen-
dar de creºtere a accizei la produsele
din tutun pentru perioada 2017-2022.
Scopul acestei decizii a Executivului
este majorarea încasãrilor bugetare.

„Nu putem confirma aceastã in-
formaþie fiindcã, deºi taxele repre-
zintã componenta principalã a pre-
þului þigaretelor, companiile produ-
cãtoare trebuie sã þinã cont ºi de
alte costuri în stabilirea propriilor
politici de preþ”, au rãspuns, pen-
tru Mediafax, reprezentanþii British
American Tobacco.

„Considerãm cã introducerea unui
calendar de accizã pentru urmãtorii
cinci ani este o mãsurã care oferã sus-
tenabilitate atât veniturilor bugetare
din taxarea tutunului cât ºi industriei
producãtoare, a doua cea mai impor-
tantã pentru bugetul statului. Tocmai
de aceea, apreciem faptul cã decizia
Guvernului a implicat ºi consultãri cu
industria. British American Tobacco

Proiectul de lege privind graþie-
rea ar putea produce efecte asupra
a 1.032 de deþinuþi aflaþi în unitãþile
Administraþiei Naþionale a Peniten-
ciarelor, 433 dintre aceºtia benefici-
ind de graþiere în întregime, anunþã
ANP.

“Referitor la Proiectul de lege pen-
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spre aceºtia cã “nu au înþeles foarte bine cum e cu
statul de drept”. Potrivit ºefului statului, “abordãri-
le prost înþelese” de o parte dintre politicieni fac ca
discuþiile cu privire la aderarea României la Schen-
gen sã se tot prelungeascã, subliniind cã nu sunt

probleme legate de motive tehnice.
“Iar abordãrile unor politicieni chiar

foarte vizibili, cu poziþii foarte înalte în
stat, care cicã ceartã Bruxelles-ul sau
ceartã Uniunea Europeanã pentru di-
ferite abordãri, nu ne fac bine absolut
deloc, dimpotrivã, ele confirmã cã, în
continuare, în România avem cam mulþi
politicieni care nu au înþeles foarte bine
cum e cu statul de drept, care sunt va-
lorile fundamentale ale Uniunii Euro-
pene ºi avem încã politicieni care au
apucãturi naþionaliste într-un mod ne-
gativ, care au impresia cã «Uniunea
Europeanã nu are ce se amesteca în
treburile noastre interne». Pãi dacã n-
ar avea, de ce suntem membri acolo?
De ce suntem membri, dacã nu vrem sã
se implice? Astfel de abordãri prost

înþelese din partea poliicienilor de la noi, nu a tutu-
ror, a unora, fac, de fapt, ca aceastã discuþie sã se
tot prelungeascã. În rest, din motive tehnice, pot
sã vã spun cã nu se opune nimeni”, a mai spus
preºedintele Iohannis.

ANP: Proiectul de lege privind graþierea ar putea
produce efecte asupra a peste o mie de deþinuþi

tru graþierea unor pedepse ºi a unor
mãsuri educative privative de liber-
tate (L14/2017 – varianta de lucru din
05.05.2017), precum ºi a amendamen-
telor adoptate, Administraþia Naþio-
nalã a Penitenciarelor a realizat o ana-
lizã a persoanelor custodiate care ar
putea beneficia de actul de clemen-

þã, rezultând urmãtoarele date: a)
1022 de persoane, conform art.1 alin.
(1). Dintre acestea, 433 persoane con-
damnate la pedeapsa închisorii ar
putea beneficia de graþiere în între-
gime conform lit.a, ºi , în parte, un
numãr de 589 persoane conform lit.
b”, se aratã într-un comunicat al Ad-
ministraþiei Naþionale a Penitencia-
relor, remis luni MEDIAFAX.

Potrivit ANP, nu au fost identifi-
cate femei însãrcinate ºi persoane
care au în întreþinere minori cu vâr-
sta de pânã la 14 ani sau minori în-
cadraþi în grad de handicap accen-
tuat sau grav care ar putea benefi-
cia de actul de clemenþã sau persoa-
ne care sã beneficieze de acesta con-
form art. 2 alin 2, adicã în parte, cu ½
care au împlinit vârsta de 60 de ani.

De asemenea, a fost identificatã
o persoanã cu vârsta de peste 70 de
ani care ar putea fi graþiatã. Totoda-
tã, “nu au fost identificate d) 9 per-
soane sancþionate cu mãsuri edu-
cative ar putea fi graþiate, conform
art.3. În total, estimãm cã Proiectul
de lege privind graþierea unor pe-
depse ºi a unor mãsuri educative
privative de libertate ar putea pro-
duce efecte asupra a 1032 deþinuþi
aflaþi în unitãþile subordonate Ad-
ministraþiei Naþionale a Penitencia-
relor”, transmite ANP.

Preºedintele Senatului, Cãlin Po-
pescu Tãriceanu, a anunþat, ieri, cã
legea graþierii revine la Comisia Ju-
ridicã din Senat, din cauza amenda-
mentelor adoptate de parlamentarii
juriºti.

Þigãrile ar urma sã se scumpeascã
din iunie, ca urmare a creºterii accizei

a susþinut cã un calen-
dar clar de accizã va
asigura creºterea ºi
sustenabilitatea veni-
turilor bugetare din ta-
xarea comerþului legal
fãrã a prejudicia efor-
turile în desfãºurare
pentru diminuarea tra-
ficului ilicit.

Iniþiativa Guvernu-
lui permite proiectarea
încasãrilor la bugetul
de stat pentru o pe-
rioadã de timp rezona-
bilã, oferind în acelaºi

timp producãtorilor stabilitatea ne-
cesarã desfãºurãrii activitãþii ºi con-
tinuãrii investiþiilor în România.

Menþionãm cã, deºi taxele repre-
zintã componenta principalã a preþu-
lui þigaretelor, companiile producãtoa-
re trebuie sã þinã cont ºi de alte cos-
turi în stabilirea propriilor politici de
preþ. British American Tobacco a fã-
cut ºi continuã sã facã eforturi logis-
tice ºi financiare importante pentru a
se conforma Legii de transpunere a
Directivei Europene a Tutunului într-
un timp considerabil mai mic faþã de
cel prevãzut de Directivã. Reamintim
faptul cã transpunerea întârziatã a
Directivei a lãsat producãtorilor doar
30 de zile pentru adaptarea producþiei
ºi a redus la jumãtate timpul acordat
pentru curãþarea pieþei de produsele
conforme vechii legislaþii. Consecin-
þele transpunerii tardive ºi, pânã în
momentul de faþã, incomplete a Di-
rectivei Europene a Tutunului se vor
face simþite ºi în anul 2017”, se aratã
într-un comunicat de presã, în care
este transmis mesajul Gemmei Webb,
CEO al British American Tobacco.

Când vor fi urmãtoarele zile libere
de care vor beneficia românii

alimentaþie publicã, în scopul asigu-
rãrii asistenþei sanitare ºi, respectiv,
al aprovizionãrii populaþiei cu produ-
se alimentare de strictã necesitate, a
cãror aplicare este obligatorie.

De asemenea, salariaþii care sunt
nevoiþi sã lucreze în zilele declarate
sãrbãtori legale trebuie sã beneficie-
ze de timp liber corespunzãtor în ur-
mãtoarele 30 de zile. În cazul în care,
din motive justificate, nu se acordã
zile libere, ei trebuie sã primeascã,
pentru munca prestatã în zilele de
sãrbãtoare legalã, un spor la salariul
de bazã, ce nu poate fi mai mic de
sutã la sutã din salariul de bazã co-
respunzãtor muncii prestate în pro-
gramul normal de lucru.
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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-

Astãzi, 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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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Vineri, 5 mai a.c., s-a înregis-
trat la Tribunalul Dolj dosarul în
care procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj i-au trimis în
judecatã, în stare de arest la domi-
ciliu, pe Mihaela Georgineta Opri-
ºan, de 33 de ani, registrator la
Centrul Regional de Transfuzie
Sanguinã Craiova, acuzatã
de luare de mitã în formã
continuatã (8 acte materia-
le), ºi pe Cosmin Cristian
Magaon, de 24 de ani, din
Craiova, asistent medical la
aceeaºi unitate, în sarcina
cãruia s-a reþinut complici-
tate la luare de mitã în for-
mã continuatã (4 acte ma-
teriale). Ieri, judecãtorii de
la Tribunalul Dolj au menþi-
nut mãsura preventivã a
arestului la domiciliu faþã de
cei doi inculpaþi.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã au reþinut în rechizitoriul prin
care i-au deferit justiþiei pe cei doi
faptul cã, «deºi potrivit art. 4 lit.
,,a” din Legea nr. 282/2005 pri-
vind activitatea de transfuzie san-
guinã ,,sângele este o resursã na-
þionalã”, iar conf. art. 4 lit. “b”
din acelaºi act normativ ,,activi-
tatea de transfuzie sanguinã este
de tip nonprofit, donarea de sân-
ge ºi componente sanguine reali-
zându-se doar în acest cadru”,
inculpaþii Opriºan Mihaela-Geor-
gineta ºi Magaon Cristian Cos-

Potrivit IPJ Dolj, sâmbãtã sea-
ra, în jurul orei 23.30, poliþiºtii dol-
jeni au fost anunþaþi cã, pe D.E. 70
Craiova – Filiaºi, în localitatea Rã-
carii de Sus, s-a produs un acci-
dent de circulaþie soldat cu vãtãma-
rea corporalã a unei persoane, con-
ducãtorul auto pãrãsind locul acci-
dentului. La faþa locului au ajuns
echipe din cadrul Poliþiei Oraº Fi-
liaºi ºi Serviciului Rutier Dolj, din
primele cercetãri stabilindu-se cã
ºoferul unui autoturism Volvo, de
culoare albã, în timp ce circula din

„Au transformat activitatea de donare într-un act de comerþ”

Dosarul „ºpagã pentru sânge”,Dosarul „ºpagã pentru sânge”,Dosarul „ºpagã pentru sânge”,Dosarul „ºpagã pentru sânge”,Dosarul „ºpagã pentru sânge”,
pe masa judecãtorilorpe masa judecãtorilorpe masa judecãtorilorpe masa judecãtorilorpe masa judecãtorilor

Procurorii Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj au finalizat cercetãrile ºi i-au tri-
mis în judecatã pe cei doi angajaþi ai Cen-
trului Regional de Transfuzie Sanguinã Cra-
iova din dosarul „ºpagã pentru sânge”. Este
vorba despre Mihaela Georgineta Opriºan,
de 33 de ani, registrator, acuzatã de luare
de mitã în formã continuatã (8 acte materia-
le) ºi de Cosmin Cristian Magaon, de 24 de
ani, din Craiova, asistent medical, în sarcina
cãruia s-a reþinut complicitate la luare de mitã

în formã continuatã (4 acte materiale). Cei
doi au fost „sãltaþi” în luna martie în urma
unei acþiuni a poliþiºtilor Serviciului Jude-
þean Anticorupþie Dolj sub coordonarea Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj, ºi dupã
ce au petrecut 30 de zile în spatele gratiilor
au fost plasaþi în arest la domiciliu. Ieri, ju-
decãtorii de la Tribunalul Dolj au menþinut
mãsura arestului la domiciliu pentru cei doi
inculpaþi, iar dosarul urmeazã sã fie analizat
în camera preliminarã a instanþei.

min nu au înþeles importanþa vi-
talã a activitãþii transfuzionale,
transformând-o într-un simplu
act de comerþ», profitând de sta-
rea de disperare a rudelor care ar
fi dat orice pentru obþinerea sân-
gelui. De altfel, dosarul a fost des-
chis la sfârºitul anului 2015, ulte-

rior, când au apãrut indicii cã ar fi
vorba de fapte de corupþie, fiind
declinat la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj.
Cei doi aveau o înþelegere
profitabilã pentru ambele pãrþi

La nivelul Centrul Regional de
Transfuzie Sanguinã Craiova s-a
format o practicã în a se întocmi
“lista pacientului”. În concret, în
momentul în care potenþialul do-
nator se prezenta la ghiºeul regis-
traturã, funcþionarul acestui com-
partiment, în speþã inculpata Opri-

ºan Mihaela-Georgineta îl întreba
dacã doreºte sã doneze special
pentru un pacient anume, iar în caz
afirmativ, întocmea “lista pacien-
tului”, un înscris pe care menþio-
neazã numele tuturor donatorilor
care s-au prezentat pentru acel pa-
cient. Contracost însã, se putea re-

zolva ºi pentru cei care nu
aveau donatori, dupã cum
au stabilit anchetatorii. Ast-
fel, pe parcursul lunii mar-
tie s-au fãcut mai multe
cumpãrãri de sânge, oa-
menii legii stabilind fãrã
niciun echivoc cã Maga-
on avea o înþelegere cu
Opriºan Mihaela-Georgi-
neta, singura care întoc-
mea “lista pacientului” ºi
fiºa donatorului ºi care
avea acces la baza de date
computerizatã a CRTS

Craiova în calitate de registrator
medical, aºa cum rezultã ºi din fiºa
postului acesteia.

 Astfel, pe 1 martie a.c., un in-
vestigator s-a prezentat la Centrul
de Transfuzie Sanguinã Craiova ºi,
sub pretextul cã este ruda unei pa-
ciente care urma sã se opereze, a
mers la ghiºeul biroului Registratu-
rã unde-ºi desfãºura activitatea Mi-
haela-Georgineta Opriºan, spunân-
du-i cã a venit sã doneze sânge pen-
tru aceasta. «Inculpata, conform
fiºei postului, l-a întrebat dacã a
consumat proteine în acea zi, iar în

momentul în care investigatorul i-
a rãspuns afirmativ (“Am cam
mâncat ouã ºi un...”), inculpata i-
a comunicat cã, în aceste condiþii
nu poate dona. Investigatorul a in-
sistat, spunând cã-i trebuie urgent
mãcar o pungã de sânge pentru
pacienta respectivã (“dar îmi tre-
buie urgent, mãcar o pungã de sân-
ge cã intrã în operaþie ºi…”), mo-
ment în care inculpata s-a angajat
într-o discuþie cu investigatorul,
cerându-i date despre pacient ºi
medicul curant al acestuia, pentru
ca apoi si-i spunã: “ Nu ºtiu dac-
oi avea ceva libe… sã vedem ce-o
rãmâne...”,  “Numai dacã rãmâne
ceva liber sã pot sa-i dau. Deci…
n-am…”, “V-am spus, încerc sã fac
tot posibilul, dar nu ºtiu dacã din
sângele de azi este ºi ok sã meargã
cãtre livrare. Dacã vã spun cã v-
ajut ºi nu v-ajut, “bã a fost aia
…(îºi bate obrazul)”, “Deci, eu fac
tot posibilul sã gãsesc pe cineva …”,
referindu-se la donatori, dându-i
astfel de înþeles cã ar putea sã-l
ajute»se aratã în rechizitoriul Par-
chetului. I-a spus sã vinã a doua zi,
când l-a dat pe mâna lui Magaon.
Cel din urmã i-a spus cã-l ajutã, dar
nu degeaba.

Astfel, «investigatorul a scos din
portofel suma de 200 lei, formatã
din 4 bancnote a câte 50 de lei fie-
care, ºi a introdus-o în buzunarul
din dreapta al halatului inculpatu-
lui, dupã ce acesta din urmã s-a

poziþionat în aºa fel încât investi-
gatorului sã-i fie mai uºor sã-ºi în-
deplineascã sarcina cu discreþie.
Vãzând însã cã acesta numãrã ba-
nii ºi-i fluturã prin faþa lui, incul-
patul i-a atras atenþia spunându-i:
“Stai dracu, nu vezi cã se uitã la
noi …”, “Tu nu vezi cã te vãd ãº-
tia, ce-ai!”, astfel cã, principala sa
preocupare era sã nu fie observat
de alte persoane (cu excepþia, bi-
neînþeles, a inculpatei Opriºan Mi-
haela-Georgineta, care-l direcþio-
nase cãtre acesta, deºi cunoºtea cã
nu poate dona) ºi nu sã respingã
oferta investigatorului, inculpatul
asigurându-l astfel tacit cã pacienta
va primi cele douã pungi de sânge
de care avea nevoie», dupã cum au
mai reþinut procurorii.

Cumpãrãrile au continuat, atât
direct de la Mihaela Opriºan, cât ºi
de la Magaon, dar, fiind evident
modul de operare al celor doi in-
culpaþi, înþelegerea infracþionalã
dintre aceºtia, pe 15 martie a.c. s-
a organizat prinderea în flagrant.
Echipe operativã formatã din ofi-
þeri ai Serviciului Judeþean Antico-
rupþie Dolj ºi condusã de procuro-
rul de caz l-a surprins pe Cristian
Magaon cu 200 de lei în buzunarul
halatului, bani pe care tocmai îi
primise ca sã livreze douã pungi
de sânge. Inculpaþii au fost ridicaþi
pentru audieri, reþinuþi pentru 24
de ore, apoi arestaþi preventiv, iar
acum sunt în arest la domiciliu.

Gorjean în arestul IPJ Dolj dupã ce a provocat un accident grav ºi a fugitGorjean în arestul IPJ Dolj dupã ce a provocat un accident grav ºi a fugitGorjean în arestul IPJ Dolj dupã ce a provocat un accident grav ºi a fugitGorjean în arestul IPJ Dolj dupã ce a provocat un accident grav ºi a fugitGorjean în arestul IPJ Dolj dupã ce a provocat un accident grav ºi a fugit
Un bãrbat de 37 de ani, din comuna Mãtãsari, judeþul

Gorj, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în cursul
zilei de ieri, pentru comiterea a patru infracþiuni. Bãrbatul,
fãrã permis ºi cu autoturismul neînmatriculat, a provocat un
grav accident de circulaþie în Rãcarii de Sus ºi a fugit.

direcþia Craiova cãtre Filiaºi, pe fon-
dul vitezei excesive a pierdut con-
trolul direcþiei de mers, a lovit un
autoturism parcat pe partea dreap-
tã ºi un pieton ce se afla pe acosta-
ment. În urma accidentului a rezul-
tat vãtãmarea corporalã gravã a lui
Alexandru Cioroianu, de 25 de ani,
din oraºul Filiaºi, care a fost trans-
portat cu ambulanþa la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova.

Conducãtorul auto vinovat ºi-a
abandonat autoturismul Volvo la
locul faptei ºi a fugit. Prin extin-

derea cercetãrilor ºi în urma acti-
vitãþilor întreprinse de poliþiºti, în
cursul zilei de duminicã s-a reuºit
identificarea ºi prinderea autorului
accidentului, stabilind cã este vor-
ba despre Valentin Popescu, de 37
de ani, din comuna Mãtãsari, ju-
deþul Gorj. „Din cercetãrile efec-
tuate s-a stabilit cã bãrbatul nu
posedã permis de conducere pen-
tru nici o categorie de autovehi-
cule, iar autoturismul implicat în
accidentul rutier nu este înmatri-
culat. Faþã de persoana în cauzã
s-a luat mãsura reþinerii pentru 24
de ore pentru comiterea infracþiu-
nilor de vãtãmare corporalã din
culpã, pãrãsirea locului acciden-
tului fãrã încuviinþarea poliþiºti-
lor, conducere fãrã permis ºi con-
ducerea unui autoturism neînma-

triculat, fiind introdus în arestul
IPJ Dolj”, ne-a declarat inspector
principal Cãtãlin Dochia, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj, ieri dupã-

amiazã, ºoferul fugar a fost pre-
zentat Judecãtoriei Filiaºi, care i-a
emis mandat de arestare preventi-
vã pentru 30 de zile.
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72 de ani de pace în Europa!72 de ani de pace în Europa!72 de ani de pace în Europa!72 de ani de pace în Europa!72 de ani de pace în Europa!
Astãzi, Instituþia Prefectului Ju-

deþul Dolj organizeazã o ceremo-
nie militarã dedicatã celebrãrii Zilei
Independenþei de Stat a României,
Zilei Victoriei Coaliþiei Naþiunilor
Unite în Cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial ºi Zilei Uniunii Europene.
Evenimentul, care poartã o încãr-
cãturã istoricã deosebitã, va avea
loc la  Monumentul Eroilor Rãz-
boiului de Independenþã din Craio-
va, începând cu ora 10.00. În fie-
care an, de Ziua Europei (9 mai)
sãrbãtorim pacea ºi unitatea în
Europa. Data marcheazã ziua isto-
ricã în care a fost pronunþatã de-
claraþia Schuman. În cadrul unui

Istoricii sunt de acord cã ziua
de 8 mai 1945 (23:01, ora ger-
manã), imediat dupã capitularea
fãrã condiþii a Germaniei nazis-
te, la 7 mai la Reims, a pus ca-
pãt – oficial – celui de al doilea
rãzboi mondial. Cu bilanþul sãu
sângeros, fãrã egal în istorie,
concretizat în peste 50 milioane
de morþi, militari ºi civili, pagu-
be materiale incalculabile. Tur-
nura rãzboiului s-a produs în
bãtãlia de la El Alamein (Egipt)
în octombrie 1942. Începând cu
aceastã datã, armatele germane
au suferit înfrângere dupã în-
frângere pe toate fronturile. În
februarie 1945 Dresda a fost în-
gropatã sub un bombardament
teribil. Joncþiunea trupelor sovi-
etice ºi americane a avut loc la
25 aprilie 1945 la mijlocul Ger-
maniei, pe Elba. Sã mai consem-
nãm ºi data de 25 aprilie, când
se sinucide Hitler în buncãrul sãu
de la Berlin cu ultimii fideli, de
care se mai legau speranþele Ger-
maniei. Succesorul sãu, amira-
lul Donitz, a cerut puterilor alia-
te încetarea luptelor. ªeful sta-
tului major Wehrmacht, genera-
lul Alfred Jodl, a fost trimis la

Reims, la cartierul general al for-
þelor aliate, unde în noaptea de 6
spre 7 mai (ora 02:41) semnea-
zã capitularea fãrã condiþii a Ger-
maniei. Câteva luni mai târziu va
fi condamnat la moarte de tri-
bunalul de la Nurenberg pentru
cã a contrasemnat ordinele de
executare a unor prizonieri. ªeful
statului major, generalul Eisen-
hower, comandantul suprem al
aliaþilor, ºi generalul sovietic, Ivan
Susloparov, vor semna actul de
capitulare a Germaniei, în nume-
le învingãtorilor. Generalul fran-
cez Francois Sevez, ºeful statu-
lui major al generalului de Gaul-
le, va fi invitat sã contrasemne-
ze în calitate de simplu martor.
Încetarea luptelor a fost fixatã
pentru 8 mai ora 23:01. Pentru
Stalin nu a fost suficientã capi-
tularea semnatã la Reims, în zona
ocupatã de anglo-saxoni, el do-
rind o ratificare la Berlin, în ini-
ma celui de-al treilea Reich, ºi
accesoriu în zona de ocupaþie
sovieticã. Aceastã formalitate se
va desfãºura la cartierul general
al forþelor sovietice sub preºe-
dinþia mareºalului Gheorghi Ju-
kov. Dupã ce mareºalul Wilhem

Keitel, ºeful statului major al
Wermacht, a semnat protocolul
capitulãrii, învingãtorii au dat
curs banchetului. O precizare:
ratificarea capitulãrii de la Berlin
a fost înregistratã în URSS la ora
00:01, ora Moscovei. Adicã pe
9 mai, motiv pentru care sovie-
ticii ºi ruºii comemoreazã victo-
ria lor în Marele rãzboi de apã-
rare a patriei. ªefii statelor ºi
guvernelor aliate au anunþat si-
multan încetarea oficialã a osti-
litãþilor în Europa. Dar, în pofi-
da capitulãrii Germaniei naziste,
aliatul sãu, Japonia, va continua
luptele contra americanilor în
Oceanul Pacific. Conducând la
cele douã explozii atomice de la
Hiroshima ºi Nagasaki, din 6 ºi
9 august 1945 pentru forþarea
capitulãrii, la aproape patru luni
dupã Germania. Comemorarea
evenimentelor are loc în fieca-
re, an la data de 8 mai în Euro-
pa, ºi la 9 mai la Moscova, din
cauza decalajului orar de care
vorbeam. Dar dacã ziua de 8 mai
1945 a marcat victoria militarã
totalã, nazismul decedase, oda-
tã cu fondatorul sãu, în buncã-
rul de la Berlin, la 25 aprilie.

Ziua istoricã în care a fost
pronunþatã declaraþia Schuman

discurs þinut la Paris, în 1950, mi-
nistrul francez al Afacerilor Exter-
ne de atunci, Robert Schuman,
propunea stabilirea unei noi forme
de cooperare politicã în Europa,
care sã înlãture posibilitatea izbuc-
nirii unui nou rãzboi între naþiunile
Europei. Viziunea sa era de a crea
o instituþie europeanã care sã cen-
tralizeze ºi sã gestioneze producþia
de cãrbune ºi oþel. Un an mai târ-
ziu, a fost semnat tratatul care pre-
vedea crearea unui astfel de orga-
nism. Propunerea lui Robert Schu-
man este consideratã a fi piatra de
temelie a Uniunii Europene.

MARGA BULUGEAN

Pe mãsurã ce se apropie terme-
nul de 31 mai, când expirã con-
tractul primului constructor chi-
nez, Shandong Ningjiiang, cu Pri-
mãria Craiova, se pune din ce în
ce mai intens problema preluãrii
firmei care a început lucrãrile pe
ºantier de cãtre o altã societate de
construcþii din China. Corneliu Stã-
nescu, reprezentantul pãrþii chine-
ze, a declarat ieri cã nu este în dis-
cuþie abandonarea proiectului imo-
biliar de la Craiova, doar cã per-
fectarea actelor este puþin întârziatã
în acest moment. „Se lucreazã in-
tens la documente ºi aºteptãm, din
zi în zi, sã ne comunice ºi nouã
ceva. Oricum, trebuie sã vinã”, a
spus Corneliu Stãnescu.

Probleme cu vizele
Societatea din China a fãcut

demersurile legale pentru a veni la
Craiova, dar ar fi întâmpinat pro-
bleme cu viza de intrare în þarã.
Potrivit lui Corneliu Stãnescu,
acest impediment a fost depãºit,
chinezilor fiindu-le trimise deja noi
invitaþii ca sã poatã ajunge la Cra-
iova. „Au avut probleme cu vizele
ºi a fost nevoie sã li se facã alte

Misteriosul investitor, care ar urma sã preia ºantierul de locuinþe de pe
strada Caracal de la constructorul Shandong Ningjiiang, este aºteptat, în

continuare la Craiova. Demersurile ar fi întârziate, se pare, dupã ce partea
chinezã ar fi avut o problemã cu viza de intrare în þarã.

invitaþii. Sunt niºte proceduri care
par minore, dar care atârnã greu
pentru cã necesitã timp. Aºteptãm
din moment în moment ca ei sã
vinã aici, dar ºi sã transmitã cum
s-au finalizat documentele”, a mai
spus Corneliu Stãnescu, care a
reprezentat ºi prima firmã chine-
zã, Shandong Ninjiang, în Bãnie.

„Procedurile sunt pe final”
 În ciuda acestor probleme or-

ganizatorice, continuarea lucrã-
rilor la blocurile de pe Caracal
este un proiect viabil, dau asigu-
rãri chinezii. „Categoric, con-
structorii din China nu au renun-
þat la acest proiect. Se fac docu-
mente în permanenþã, au proce-
duri multe de fãcut, dar sunt pe
final. Se face tot posibilul sã se
respecte termenul de 31 mai”, a
mai spus Corneliu Stãnescu.
Dacã pe data de 31 mai, con-
structorul Shandong Ninjiang,
care este titularul contractului de
concesiune pe teren, nu prezintã
garanþia cã dispune de banii ne-
cesari pentru terminarea locuin-
þelor, înþelegerea cu Primãria
Craiova cade, iar amplasamen-

tul revine municipalitãþii, cu tot cu
construcþiile pe care chinezii au
apucat sã le ridice pânã acum.

8 milioane de euro,
bani investiþi în fundaþii

Cartierul de locuinþe a început
în martie 2014. În prezenþa fostu-
lui premier Victor Ponta ºi a auto-
ritãþilor locale, constructorul chi-
nez Shandong Ninjiang a turnat
piatra de temelie a primelor blocuri,
dându-se startul la 21 din cele 23
de blocuri cu zece etaje, câte sunt
proiectate sã se construiascã în tot
cartierul. La cel mai avansat bloc,
structura a ajuns pânã la etajul doi,
iar cel mai puþin avansat a fost tur-
natã ºapa de egalizare. Construc-

þiile care s-au fãcut pe ºantier, pânã
acum, sunt estimate la aproxima-
tiv 8 milioane de euro, bani pe care
partea chinezã i-ar pierde definitiv
în cazul în care s-ar rezilia con-
tractul de concesiune.

Terenul, preluat
cu destinaþie specialã

Primãria Craiova preluat, prin
protocol, de la MApN, un teren de
6,5 hectare al unei foste unitãþi
militare, l-a dezafectat ºi l-a con-
cesionat dezvoltatorului chinez cu
obligaþia de a ridica blocurile.
Dacã, totuºi, înþelegerea cu inves-
titorii chinezi nu se materializeazã
pânã la 31 mai, autoritãþile locale
vor fi nevoite sã continue singure

proiectul, altfel pierd, la rândul lor,
amplasamentul care i-a fost cedat
cu destinaþie specialã pentru con-
strucþia de locuinþe. Într-o ºedinþã
a CLM Craiova, consilierii opozi-
þiei propuseserã sã fie lotizat tot
ºantierul ºi scos din nou la licita-
þie, dar pe porþiuni mai mici pen-
tru ca firmele din Craiova sã poatã
sã ducã o astfel de lucrare. Rãs-
punsul autoritãþilor a fost cã se
aºteaptã mai întâi decizia finalã a
partenerului din China.

Oficial, sunt cereri
pentru toate locuinþele

Cele 1.800 de locuinþe, care se
vor vinde la cheie la un preþ de 400
euro pe metru pãtrat, a fãcut parte

din oferta electoralã a fostului pri-
mar Olguþa Vasilescu. Pe man-
datul sãu, s-au fãcut demersurile
de preluare a terenului ºi de gãsi-
rea a constructorului. Proiectul
s-a împotmolit, dupã cum se ºtie,
din pricina faptului cã firma de
construcþii nu a mai dispus de
finanþe pentru a-ºi plãti subcon-
tractorii. În cele din urmã, firma
Shandong Ninjiang ºi-a achitat
obligaþiile, dar nu a mai putut sã
angajeze lucrãri noi ºi ºantierul a
fost oprit. Cartierul se impune sã
fie terminat întrucât, în acest
moment, sunt înregistrate 2.028
de cereri pentru o locuinþã, din-
tre care 135 de cereri care apar-
þin angajaþilor MApN, potrivit
autoritãþilor locale.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Ford a fost ºi în acest an maºi-
na oficialã a etapei de raliu de la
Cluj, care face parte din Tour Eu-
ropean Rally 2017. Cu aceastã
ocazie, Ford a prezentat în pre-
mierã în România noul Ford Fies-
ta. Proaspãt prezentat la Salonul
Auto de la Geneva din acest an,
noul Ford Fiesta a putut fi admi-
rat de toþi cei prezenþi la BT Tran-
silvania Rally Powered by Ford
în principalele zone din Cluj, in-
clusiv pe esplanada de la Cluj Are-
na, acolo unde a avut loc startul
festiv al Raliului. „Ne bucurãm cã
marca Ford  este aproape ºi în
acest an de publicul participant la
aceastã etapã de raliu importantã
nu doar pentru România, ci ºi pen-
tru Europa. Prezentarea în avan-
premierã a noului Ford Fiesta în
acest context este cu atât mai po-
trivitã cu cât modelul nostru este
prezent în motorsport ºi se bucu-

Marian-Jean Marinescu a fost invitat la ceremonia de de-
cernare a premiului oferit de Industria Europeana a Aviaþiei
Business in Geneva (Elveþia) pe data de 22 mai 2017. Pre-
miul EBACE (European Business Aviation Award) este acor-
dat persoanelor sau companiilor care au contribuit în mod
semnificativ la dezvoltarea aviaþiei de business. 

„În acest moment am primit o scrisoare, o invitaþie pentru
data de 22 mai, prin care am fost anunþat despre acest premiu
ca urmare a faptului cã eu am susþinut întotdeauna ºi aceastã
categorie de aviaþie ºi anume aviaþia de business, vorbim de
avioanele mici… desigur, pe lângã celelalte categorii. Am sus-
þinut ºi susþin aceastã categorie de aviaþie pentru cã eu cred
cã este de viitor ºi împreunã cu aeroporturile regionale pot sã

Sãptãmâna aceasta, trei comisii parlamentare gãzduiesc
în comun o audiere care se concentreazã asupra situaþiei
cetãþenilor UE care trãiesc în Regatul Unit. Comisia parla-
mentarã de anchetã privind Panama Papers organizeazã o
întâlnire cu reprezentanþii a trei jurisdicþii fiscale. Situaþia
cetãþenilor UE care trãiesc în Regatul Unit ºi a cetãþenilor
Regatului Unit cu reºedinþa în UE27 ºi drepturile acestora se
aflã în centrul dezbaterii de joi, în cadrul unei audieri publi-
ce. Comisia de anchetã a Parlamentului privind spãlarea ba-
nilor ºi evaziunea fiscalã îi va audia astãzi pe reprezentanþii
Insulelor Channel, Gibraltar ºi Madeira cu privire la regimu-
rile lor fiscale. Dezbaterea se va concentra pe amploarea
cooperãrii cu UE ºi pe paºii pe care autoritãþile locale îi fac
împotriva manipulãrii fiscale. De asemenea, în cursul aces-
tei sãptãmâni, grupurile politice vor organiza întâlniri pentru
a-ºi pregãti poziþiile pentru urmãtoarea sesiune plenarã de la
Strasbourg. Se va vota cu privire la noile reguli care permit
cetãþenilor UE ce locuiesc temporar în strãinãtate sã acce-
seze conturile online de filme ºi muzicã la care s-au abonat
acasã. Membrii vor evalua, de asemenea, progresele refor-
mei din Kosovo ºi Serbia.

Se întruneºte Comisia
parlamentarã de anchetã
privind Panama Papers

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Europarlamentarul Marian-Jean Marinescu,Europarlamentarul Marian-Jean Marinescu,Europarlamentarul Marian-Jean Marinescu,Europarlamentarul Marian-Jean Marinescu,Europarlamentarul Marian-Jean Marinescu,
premiat de Industria Europeanã a Apremiat de Industria Europeanã a Apremiat de Industria Europeanã a Apremiat de Industria Europeanã a Apremiat de Industria Europeanã a Aviaþiei Businessviaþiei Businessviaþiei Businessviaþiei Businessviaþiei Business

Europarlamentarul Marian-Jean Marinescu,
vicepreºedintele grupului EPP din Parlamentul
European, membru în Comisia de Transporturi
ºi Turism, a primit premiul pe 2017 acordat de
Industria Europeanã a Aviaþiei Business –
EBACE 2017. În calitatea lui de membru activ
al Parlamentului European, Marian Jean
Marinescu a amplificat gradul de cunoaºtere si
conºtientizare a domeniului aviaþiei de busi-
ness la nivelul decizional european. 

decongestioneze transportul aerian, pentru cã se aglomereazã
din ce în ce mai mult. Cred cã juriul a þinut cont de faptul cã
întotdeauna în toate documentele, în toate luãrile de poziþie
am introdus ºi referiri la aviaþia de business, în sensul dezvol-
tãrii acestei categorii de transport aerian”, a subliniat europar-
lamentarul Marian Jean Marinescu.

Noul Ford Fiesta a fost prezentatNoul Ford Fiesta a fost prezentatNoul Ford Fiesta a fost prezentatNoul Ford Fiesta a fost prezentatNoul Ford Fiesta a fost prezentat
în avanpremierã la BT Tîn avanpremierã la BT Tîn avanpremierã la BT Tîn avanpremierã la BT Tîn avanpremierã la BT Transilvania Rallyransilvania Rallyransilvania Rallyransilvania Rallyransilvania Rally
BT Transilvania Rally powered by Ford ºi-a în-

chis porþile. Noul Ford Fiesta a fost prezentat în
avanpremierã la BT Transilvania Rally powered by
Ford, compania americanã marcând astfel debutul
campaniei de pre-lansare a noului model. Peste
20.000 de spectatori au fost pe probe, tot raliul fiind
transmis live. Organizatorul ºi managerul Rally
Academy, Marco Tempestini a apreciat ca fiind de

bun augur rezultatul organizãrii în Cluj a primei
etape europene de raliu Tour Europen Rally (TER).
Ford a fost declaratã maºina oficialã a acestei etape
de raliu din Cluj-Napoca, etapã ce a  fãcut parte din
Tour European Rally (TER) 2017. Noul Ford Fiesta
va fi prezent în toate dealership-urile Ford din Ro-
mânia începând cu luna iulie, atunci când vor fi
publicate ºi listele de preþuri.

rã de un real succes”, a declarat
Attila Szabo, Director General
Ford România NSC.

Gama Vignale reprezintã
expresia la superlativ a mãrcii

Ca noutate absolutã faþã de ge-
neraþiile precedente, noul Ford
Fiesta vine cu o gamã extinsã de
versiuni: premium (Vignale), sport
(ST-Line), versiunea stilatã (Tita-
nium) ºi crossover (Active). Gama
de versiuni disponibile este cea
mai amplã ºi mai versatilã din în-
treaga istorie de 40 de ani a aces-
tui model.

Modelul expus la Cluj în aceas-
tã sãptãmânã este o Fiesta Vigna-
le, aceasta alãturându-se celorlalte
modele care au primit tratamentul
premium Vignale: Mondeo, S-
MAX, Kuga ºi Edge. Gama Vigna-
le reprezintã expresia la superlativ
a mãrcii Ford în Europa. Noul Ford

Fiesta vine cu cea mai sofisticatã
gamã de tehnologii de asistenþã la
condus ºi cu cele mai avansate op-
þiuni de conectivitate oferite vreo-
datã pe un model de volum de cla-
sã micã pe piaþa din Europa. O
dotare disponibilã în premierã pe
noul Ford Fiesta este Sistemul de
asistenþã activã la parcare cu sen-
zor pentru parcarea perpendicula-
rã. Acesta ajutã ºoferii sã identifi-
ce spaþii de parcare adecvate ºi sã
parcheze fãrã a fi nevoie de mane-
vrarea volanului în spatele sau în
lateralul altei maºini.

Consum eficientizat pentru
o experienþã de top

De asemenea, Fiesta este primul
model Ford ce poate fi dotat cu un
sistem audio premium „B&O
PLAY” ºi prima generaþie Fiesta
care oferã plafon panoramic culi-
sant. SYNC 3, sistemul Ford de

infotainment, include ecran tactil
de pânã la 8 inch. În acelaºi timp,
reducerea cu aproape 50% a nu-
mãrului de butoane de pe consola
centralã garanteazã comenzi ºi mai
intuitive într-un interior spaþios ºi
ergonomic. Noul Ford Fiesta vine
cu o gamã completã de motoare
Euro 6 diesel ºi benzinã. Acestea
oferã performanþe ridicate ºi un
consum eficientizat pentru o ex-
perienþã de top la volan în aceastã
clasã ºi pentru a reduce costurile
de utilizare. Premiatul motor pe
benzinã Ford 1,0 EcoBoost, pe
care Ford îl produce ºi la uzina din
Craiova, este disponibil pe noul
Ford Fiesta în versiunile de 100 CP,
125 CP ºi 140 CP cu transmisie
manualã în 6 trepte. Opþional, pen-
tru versiunea de 100 CP, noul Ford
Fiesta poate fi oferit cu transmisie
automatã în 6 trepte ºi padele de
schimbare a vitezelor.

Noul Ford Fiesta va fi comercializat
în România începând cu luna iulie
Motorul TDCi de 1,5 litri, care

oferã 120 CP, furnizeazã o combi-
naþie versatilã de putere, cuplu ºi
eficienþã pentru o experienþã plãcu-
tã la volan, este cuplat cu o cutie de
viteze manualã cu ºase trepte ºi ofe-
rã emisii reduse de CO2. Totodatã,
noul Ford Fiesta poate fi configu-
rat ºi cu motorul de 1,5 litri TDCi
într-o versiune de 85 CP. Motorul
pe benzinã de 1,1 litri de la Ford are
aceeaºi arhitecturã cu trei cilindri ca
multi-premiatul motor 1,0 EcoBoost
ºi este oferit cu o nouã transmisie
manualã cu cinci trepte pentru ver-
siunile de 70 CP ºi 85 CP. Acest nou
motor înlocuieºte motorul pe benzi-
nã de 1,25 litri aspirat ºi asigurã o
putere mai mare. Noul Ford Fiesta
va fi comercializat în România înce-
pând cu luna iulie a acestui an.
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Potrivit statisticilor, în România
doar 1,7% din populaþie doneazã
sânge, în timp ce în Uniunea Euro-
peanã se înregistreazã anual peste
20 de milioane de donãri de sânge.
Prin urmare, nu de puþine ori, can-
titatea de sânge colectatã la Centrul
de Transfuzii Sanguine Craiova se
dovedeºte a fi insuficientã compa-
rativ cu cererea foarte mare înre-
gistratã de spitalele din judeþ. Este
o realitate cu care medicii doljeni
se confruntã, din pãcate, deseori,
chiar în sãlile de operaþie.

Craiovenii care vor sã dea o
mânã de ajutor celor aflaþi în sufe-
rinþã pe patul de spital sunt aºtep-
taþi la Centrul Regional de Trans-
fuzii Sanguine Craiova (CRTS),
între orele 8.00-12.00, unde So-
cietatea Studenþilor în Medicinã din
Craiova (SSMC), în colaborare cu
cadrele medicale ale CRTS, orga-
nizeazã o campanie benevolã de
donat sânge. Centrul de Transfu-
zii Sanguine Craiova pune la dis-
poziþia organizatorilor cadre medi-

Sãptãmâna aceasta, pânã pe 12 mai, la
Craiova se desfãºoarã o amplã campa-
nie de donare de sânge. Acþiunea este or-
ganizatã de Societatea Studenþilor Me-
diciniºti, în colaborare cu Centrul de

Transfuzii Sanguine Craiova, sub sloga-
nul „Doneazã sânge, fii erou!”. Campa-
nii de acest fel sunt tot mai necesare pe
fondul lipsei unei cantitãþi suficiente de
sânge în spitale.

cale specialiste în domeniu ce vor
respecta normele internaþionale de
igienã în timpul actului de donare.

Condiþii pentru a dona
În cazul în care donatorul sufe-

rã de o boalã transmisibilã, acesta
va fi informat asupra stãrii lui de
sãnãtate. Înainte de toate, pentru a
dona sânge, craiovenii trebuie sã
îndeplineascã o serie de condiþii.
Eligibile sunt doar persoanele cu
vârsta cuprinsã între 18 ºi 50 de
ani. Totodatã, donatorii trebuie sã
aibã asupra lor buletinul sau cartea
de identitate, sã aibã o stare de sã-
nãtate bunã, sã fie odihniþi, sã nu
consume alcool cu 48 de ore înain-
tea donãrii, sã aibã greutatea peste
60 kg, sã nu sufere de afecþiuni
precum hepatitã, TBC, malarie, boli
de piele, ulcer sau diabet zaharat ºi
sã nu figureze în registrele medica-
le cu boli de inimã. Persoana care
doreºte sã doneze sânge nu trebuie
sã fie alergicã sau sã fi donat sânge
cu 72 de zile înainte de recoltare.

În dimineaþa recoltãrii de sânge
pot fi consumate cel mult douã felii
de pâine cu margarinã ºi gem. De
asemenea, trebuie consumate mul-
te lichide. Sunt interzise în schimb
alimentele bogate în grãsimi ºi lap-
tele. Nici fumatul nu este recoman-
dat înainte de a dona sânge din
cauza riscului de lipotimie.

Beneficii pentru donatori
Pentru a-i încuraja sã doneze

sânge, craiovenii sunt atraºi ºi cu
câteva facilitãþi: ºapte bonuri de
masã în valoare totalã de 60 de lei
ºi analize gratuite în valoare de 100
lei pentru depistarea hepatitei B ºi
C, a HIV/SIDA ºi a leucemiei. De
asemenea, tot cu aceastã ocazie
sunt determinate hemoglobina,
grupa sanguinã ºi Rh-ul. Tot pe lis-
ta de beneficii figureazã ºi o redu-
cere de 50% pe transportul în co-
mun timp de o lunã ºi o zi liberã la
serviciu sau ºcoalã.

Nu de puþine ori, medicii din
spitalele s-au plâns cã deficitul de

sânge se resimte, mai ales pe secþii
în care consumul este mare, aºa
cum ar fi cele de chirurgie ori on-
cologie. Pentru ca intervenþiile chi-
rurgicale sã nu mai fie amânate
din cauza lipsei sângelui, ar fi ne-
voie ca mãcar 2,5% din populaþie
sã meargã frecvent la centrele de
donare.

Campania „Doneazã sânge!
Fii erou!”, în zece centre
universitare

În perioada 8-12 mai, Societa-
tea Studenþilor Mediciniºti din Cra-
iova se alãturã iniþiativei naþionale
„Doneazã sânge! Fii erou!”. Eve-
nimentul organizat bianual la ni-
vel naþional de Federaþia Asocia-
þiilor Studenþilor în Medicinã din
România (F.A.S.M.R.) îºi propu-
ne sã combatã deficitul de sânge
ºi produse de sânge din unitãþile
spitaliceºti din România prin or-

ganizarea unei colecte extinse de
sânge ºi prin susþinerea unei pu-
ternice campanii de informare ºi
responsabilizare socialã.

Campania de sensibilizare cu
privire la actul nobil al donãrii de
sânge ºi recoltarea propriu-zisã se
desfãºoarã în acest an simultan în
toate centrele membre ale Federa-
þiei Asociaþiilor Studenþilor în Me-
dicinã din România (F.A.S.M.R.)
ºi anume: în Bucureºti, Cluj-Na-
poca, Iaºi, Braºov, Sibiu, Timiºoa-
ra, Oradea, Târgu-Mureº, Craio-
va si Constanþa.

Anul trecut, adunând cele douã
campanii desfãºurate, s-au acu-
mulat în doar douã sãptãmâni
aproximativ 8.000 de donatori la
nivel naþional, ceea ce reprezintã
peste 3.600 litri de sânge care
poate fi folosiþi în multe interven-
þii medicale salvatoare.

RADU ILICEANU

Proiectul «Strategia de Dezvol-
tare Localã a Asociaþiei Grup Lo-
cal Pescãresc „Dunãrea Dolj”» se
va implementa în perioada 2017-
2023 în zona pescãreascã a Aso-
ciaþiei GLP „Dunãrea Dolj”, care
este formatã din 16 localitãþi: mu-
nicipiile Bãileºti ºi Calafat, comu-
nele Bistreþ, Catane, Cârna, Ceta-
te, Ciupercenii Noi, Ghidici, Gighe-
ra, Maglavit, Mãceºu de Jos, Mo-
þãþei, Negoi, Piscu Vechi, Poiana
Mare ºi Rast.

Proiecte cu fonduri europene în zona
pescãreascã a Asociaþiei GLP „Dunãrea Dolj”

Asociaþia Grup Local Pescãresc „Dunãrea
Dolj” anunþã începerea proiectului «Strategia
de Dezvoltare Localã a Asociaþiei Grup Local Pes-
cãresc „Dunãrea Dolj”» finanþat prin Programul
Operaþional pentru Pescuit ºi Afaceri Mariti-
me (POPAM) 2014-2020, Prioritatea Uniunii
PU4 – Creºterea Gradului de ocupare a forþei
de muncã ºi sporirea coeziunii teritoriale, Mã-
sura III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor

de dezvoltare localã plasate sub responsabilita-
tea comunitãþii (inclusiv costuri de funcþiona-
re ºi animare) – Implementarea strategiilor
locale pentru pescuit, în baza contractului de
finanþare nerambursabilã 51/2017 încheiat cu
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
prin Direcþia Generalã de Pescuit – Autorita-
tea de Management pentru Programul Opera-
þional de Pescuit ºi Afaceri Maritime.

Valoarea totalã alocatã implemen-
tãrii Strategiei de dezvoltare localã
plasatã sub responsabilitatea comu-
nitãþii este de 11.597.917,77 lei din
care 8.303.956,25 lei valoare alo-
catã implementãrii proiectelor din
POPAM (inclusiv costurile de func-
þionare ºi animare) ºi 3.293.951,52
lei cofinanþare beneficiari în cadrul
mãsurilor din strategie.

Obiectivul general al Strategiei de
dezvoltare localã urmãreºte con-
struirea unui pol de dezvoltare lo-

calã prin sprijinirea din punct de
vedere economic, social ºi de me-
diu a comunitãþilor tradiþionale pes-
cãreºti ºi focalizarea pe adevãrata
imagine a potenþialului zonei cres-
când astfel numãrul locurilor de
muncã. Rezultatele aºteptate în
urma implementãrii Strategiei sunt:
28 de locuri de muncã nou create
ºi 13 menþinute, ce se vor realiza
pânã în 2023.

Grupul-þintã al Strategiei de dez-
voltare localã este format din: bene-
ficiari publici (autoritãþi publice, in-
stituþii publice etc.); beneficiari pri-
vaþi (asociaþii, grupuri, organizaþii de
producãtori din sectorul pescãresc,
agenþi economici din categoria mi-

croîntreprinderilor, a întreprinderilor
mici ºi mijlocii, persoane fizice au-
torizate, întreprinderi individuale,
întreprinderi familiale); beneficiari
indirecþi ce sunt reprezentaþi de pes-
cari ºi familiile acestora, comunita-
tea localã a zonei pescãreºti etc.

Potrivit reprezentanþilor Asocia-
þiei GLP „Dunãrea Dolj”, prin im-
plementarea Strategiei de dezvolta-
re localã aceasta urmãreºte îmbu-
nãtãþirea participãrii pescarilor pe
piaþa muncii, cooptarea lor în pro-
cesul de dezvoltare ºi valorificare a
potenþialului lor profesional, creº-
terea nivelului de pregãtire profesi-
onalã, sprijinirea pescarilor ºi co-
munitãþilor pescãreºti, participarea

Mãsurile prin care se implementeazã Strategia de dezvoltare localã
sunt: Mãsura 1 – Revigorarea turismului ºi mediului natural local prin
investiþii care sã redea specificul tradiþional al zonei pescãreºti (4.948.935
lei); Mãsura 2 – Sprijinirea dezvoltãrii comunitãþilor locale prin investiþii
în fermele de acvaculturã ºi crearea unui sistem integrat în domeniul
pescuitului comercial (992.016,25 lei); Mãsura 3 – Diversificarea acti-
vitãþilor din cadrul ºi în afara sectorului acvaculturii ºi pisciculturii
(702.213,75 lei).

Asociaþia GLP „Dunãrea Dolj” va organiza sesiuni de depunere a pro-
iectelor în cadrul celor trei mãsuri pe o perioadã de timp determinatã (cu
posibilitate de prelungire dacã existã solicitãri din partea potenþialilor bene-
ficiari). Datele apelurilor de selecþie vor fi anunþate în funcþie de solicitãrile
ºi necesitãþile din teritoriul GLP, corelate cu resursele financiare disponibi-
le. Selecþia proiectelor va fi realizatã de o comisie de selecþie formatã din
membrii asociaþiei, reprezentaþi proporþional (sector public ºi privat).

Programul Operaþional pentru Pescuit ºi Afaceri Maritime (PO-
PAM) 2014-2020 este finanþat prin Fondul European pentru Pescuit ºi
Afaceri Maritime (FEPAM). Fondul sprijinã operatorii în tranziþia cãtre
un pescuit durabil, ajutã comunitãþile din zonele de coastã sã îºi diversi-
fice economiile, finanþeazã proiecte care creeazã noi locuri de muncã ºi
îmbunãtãþesc calitatea vieþii în regiunile de coastã ale Europei. Strategia
Programului Operaþional pentru Pescuit ºi Afaceri Maritime (POPAM)
2014-2020 îºi propune în principal creºterea producþiei în acvaculturã ºi
procesare. De asemenea, îºi propune creºterea profitabilitãþii operatori-
lor, conservarea biodiversitãþii ºi protecþia mediului, menþinerea ºi crea-
rea de locuri de muncã, în special în zonele pescãreºti. Valoarea totalã a
programului este de aproximativ 168.000.000 euro.

activã a acestora la viaþa socialã ºi
culturalã a zonei. „Efectele celor trei
mãsuri ce vor fi finanþate vor con-
duce la creºterea relevanþei pescui-
tului ºi acvaculturii pe piaþã, la creº-
terea vieþii economice locale ºi la
îmbunãtãþirea statutului social al pes-
carilor comerciali prin promovarea
pescuitului ca factor de dezvoltare
economicã”, mai spun aceºtia.

MAGDA BRATU
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ªcoala este spaþiul privilegiat
în cadrul cãruia tinerele generaþii
sunt educate în spiritul valorilor
europene, de aceea organizarea
de activitãþi cu tematicã europea-
nã se impune ca o datorie educa-
tivã venitã în sprijinul elevilor,
profesorilor ºi comunitãþii loca-
le. «Profund ataºate patrimoniu-
lui cultural naþional precum ºi
valorilor universale ale umanitã-
þii, viziunea ºi misiunea Colegiu-
lui Naþional „Carol I” din Craio-
va poartã în mod substanþial am-
prenta valorilor europene: stimu-
larea dialogului intercultural din
perspectiva libertãþii ºi egalitãþii
între semeni, educarea în spiri-
tul respectãrii drepturilor ºi liber-
tãþilor fundamentale ale omului,
al demnitãþii, al toleranþei, al cul-
tivãrii sensibilitãþii faþã de proble-
matica umanã, faþã de valorile
moral-civice, faþã de arte ºi al res-
pectului faþã de naturã ºi de me-
diul înconjurãtor, ca ºi finalitãþi
ale Legii învãþãmântului. De ace-
ea, organizarea unor activitãþi
educative dedicate celebrãrii Zi-
lei Europei este înscrisã, în mod
firesc, în viziunea de ansamblu a
misiunii ºcolii asumate de echipa

Proiectul este finanþat printr-
un împrumut de 200 de milioa-
ne de euro, acordat de Banca
Internaþionalã pentru Recon-
strucþie ºi Dezvoltare (BIRD),
ºi va fi implementat de Minis-
terul Educaþiei Naþionale, pe o
perioadã de ºapte ani, între
2015-2022. Parteneriatul, bine
statutat ºi semnat (Proiectul
pentru învãþãmânt secundar),
dintre România ºi BIRD, sem-
nat la Washington, pe 17 aprilie
2015, a fost aprobat prin Le-
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An de an,  sãrbãtorirea zilei de 9 mai  este o

ocazie de a familiariza cetãþenii Europei cu Eu-
ropa. Zeci de mii de oameni, de diverse vârste, în
diverse spaþii ale continentului european, partici-
pã la vizite, dezbateri, mese rotunde, evenimente
culturale organizate pentru a cunoaºte mai bine
particularitãþile geografice, istorice, culturale ºi

simbolice ale Uniunii Europene.

Aceste activitãþi sunt premergãtoare unui alt moment important pen-
tru Colegiul Naþional „Carol I”: sãrbãtorirea Zilelor Colegiului, un mo-
ment care, în fiecare an, în jurul datei de 20 mai, adunã laolaltã, în spirit
ºi în faptã, foºti ºi actuali elevi ai liceului, foºti ºi actuali dascãli ai acestei
prestigioase unitãþi de învãþãmânt ce se pregãteºte, iatã, în curând, pen-
tru celebrarea a 191 de ani de existenþã.

managerialã ºi de cadrele didac-
tice din liceul nostru», a precizat
prof. dr. Angel-Cristian Stãicu-
lescu, director al Colegiului Na-
þional „Carol I”.

Un moment naþional
demn de marcat

Este un moment aniversar de-
osebit. În 2017, Uniunea Euro-
peanã marcheazã douã evenimen-
te de o maximã însemnãtate , 60
de ani de existenþã ºi 30 de ani
de existenþã a programelor Eras-
mus, prin care cetãþeni din 33 de
þãri participante ºi 169 de þãri
partenere ale programului,  elevi,
studenþi, profesori, voluntari, ti-
neri profesioniºti beneficiazã de
studii, stagii de practicã, schim-
buri de experienþã ºi voluntariat
în strãinãtate. Este, în egalã mã-
surã, un moment naþional demn
de marcat, împlinirea a 10 ani de
la aderarea României la Uniunea
Europeanã.

„Punem un accent deosebit
pe cultivarea valorilor
europene fundamentale”

Pentru a aniversa aceste mo-
mente, Comisia pentru Proiecte

Internaþionale a Colegiului Naþi-
onal „Carol I” organizeazã, în
sãptãmâna 8-12 mai 2017, un
program de activitãþi dedicate
Zilei Europei. Scopul acestui
program este formarea unei ce-
tãþenii europene responsabile
prin cunoaºterea particularitãþi-
lor geografice, istorice, culturale
ºi simbolice ale Uniunii Europe-
ne. „Obiectivele pe care ni le
propunem sunt multiplicarea ºi
diversificarea acþiunilor educa-
tive prin întâlniri ºi activitãþi
comune cu tematici europene,
sensibilizarea elevilor ºi a pro-
fesorilor în ceea priveºte însem-
nãtatea ºi importanþa zilei de 9
mai – Ziua Europei, familiariza-
rea elevilor cu aspecte emblema-
tice ale Uniunii Europene, valo-
rificarea aptitudinilor artistice ale

elevilor în cadrul unor activitãþi
cu tematici europene, cunoaºte-
rea oportunitãþilor oferite de pro-
gramele educative ale Uniunii
Europene. Nu în ultimul rând,
punem un accent deosebit pe
cultivarea valorilor europene
fundamentale: demnitatea uma-
nã, libertatea, democraþia, ega-
litatea, domnia legii ºi respectul
drepturilor omului” a precizat
prof. dr. Alina Ioanicescu, res-
ponsabil al Comisiei pentru Pro-
iecte Internaþionale.

Elevii vor fi implicaþi
în diverse activitãþi

Diversitatea activitãþilor în
care vor fi implicaþi elevii Cole-
giului Naþional „Carol I”, de la
toate ciclurile de învãþãmânt, pri-
mar, gimnazial ºi liceal este pe

mãsura importanþei acestui mo-
ment. „Cu alte cuvinte vor avea
loc diverse dezbateri, expoziþii
de desene ºi fotografii, ateliere
interactive încurajând creativita-
tea ºi colaborarea intergeneraþi-
onalã, vizionarea de filme cu te-
matici europene, concursuri,
activitãþi realizate în parteneriat
cu alte instituþii de învãþãmânt
doljene,  secvenþe didactice
având ca obiective promovarea
interculturalitãþii, respectarea di-
versitãþii, demontarea unor cli-
ºee, prejudecãþi ºi stereotipuri
discriminatorii care favorizeazã,
momentele actuale dificile ale
Uniunii Europene ne-o aratã, din
pãcate, escaladarea violenþei ºi
a intoleranþei”,  a completat
prof. dr. Alina Ioanicescu.

MARGA BULUGEAN

În proiectul privind învãþãmântul se-
cundar, „Romanian Secondary Educa-
tion Project Rose”, sunt propuneri care
se îndreaptã spre reducerea abandonu-
lui în învãþãmântul secundar ºi terþiar

ºi la creºterea ratei de promovabilitate
a examenului de bacalaureat. În program
sunt 30 de unitãþi eligibile, care vor
urma mersul legal pentru punerea în
aplicare a programelor.

gea nr. 234/08.10.2015 de rati-
ficare, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr. 757/2015. Implementarea
este în responsabilitatea Minis-
terului Educaþiei Naþionale, prin
Unitatea de Management al Pro-
iectelor cu Finanþare Externã.

„În vederea pregãtirii propu-
nerilor de proiecte, conform
criteriilor stabilite în proiectul
ROSE, unitãþile de învãþãmânt
eligibile din judeþul Dolj, repar-
tizate în runda a II-a a schemei

de granturi pentru licee, vor be-
neficia de sprijinul a doi facili-
tatori – Florina Ianculescu ºi
Nicolae Cuþã. Sunt prezentate
toate detaliile în acest sens”, se
precizeazã într-o notã telefoni-
cã a Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj.

Sute de mii de euro
pentru pregãtire

Conform actului amintit, afi-
ºat pe site-ul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, sunt 30 de
unitãþi de învãþãmânt eligibile,
fiecare cu partea ei de finanþa-
re. Astfel, amintim numai câte-
va dintre ele: Liceul Teoretic
„George St. Marincu”, din Po-
iana Mare (70.000 de euro), Li-
ceul „Charles Laugier” din Cra-
iova (70.000 de euro), Liceul

Tehnologic „Dimitrie Filiºanu”
din Filiaºi (125.000 de euro),
Colegiul Tehnic Energetic Cra-
iova (100.000 de euro), Liceul
Tehnologic „Ing. Ionete Aure-
lian” din Malu Mare (100.000 de
euro), Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto din Craiova,
Colegiul Tehnic „ªtefan Milcu”
din Calafat, Colegiul Naþional
Economic „Gheorghe Chiþu” din
Craiova, toate cu câte 152.000
de euro, pe aceeaºi sumã fiind
ºi Liceul Tehnologic Cãi Ferate
ºi  Liceul „Matei  Basarab”,
amândouã din Craiova, la care
se adaugã Liceul Tehnologic
„ªtefan Anghel” din Bãileºti,
Colegiul Tehnic de Arte ºi Me-
serii „Constantin Brâncuºi” din
Craiova, managerul acestei uni-
tãþi de învãþãmânt, prof.  Lau-

renþiu Puicin, precizând: „Si-
gur, am depus proiectul, iar
acum aºteptãm rezultatele. Cred
cã toatã lumea îºi dã seama ce
înseamnã o asemenea sumã pen-
tru dezvoltarea procesului edu-
caþional”. Tot pentru 152.000 de
euro se „luptã” ºi Liceul Tehno-
logic Auto (LTA) din Craiova.
„Ne-am înscris în competiþie, aº-
teptãm rezultatele ºi, dacã vom fi
admiºi, vom folosi banii pentru
dezvoltarea procesului educaþio-
nal, elevii fiind principalii benefi-
ciari”, a menþionat prof.  Geor-
gicã Bercea-Florea, director al
LTA. Fiindvorba de a II-a rundã,
pânã în iunie 2017 trebuie efec-
tuatã pregãtirea propunerilor de
proiecte, în iulie fiind termenul li-
mitã de prezentare a acestora.

CRISTI PÃTRU
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RESTITUIRI
Cunoscutã personalitate a lite-

raturii ºi culturii italiene (prozatoa-
re, universitarã profund implicatã
în aventura semioticii italiene ºi
europene, abilitatã ºi finã editoare
ºi în postura, pentru aproape douã
decenii, de directoare a “Fondulu-
lui manuscrise de autori moderni
ºi contemporani” de la Pavia),
Maria Corti e cunoscutã publicu-
lui românesc ºi prin traducerea, la
sfârºitul anilor ’70, a celei mai cu-
noscute lucrãri ºtiinþifice a sa,
Principii ale comunicãrii literare.

A scris ºi publicat, între altele,
Metode ºi fantasme („Metodi e
fantasmi”, 1969), Cãlãtorie tex-
tualã („Il viaggio testuale”, 1978),
„Fericirea mentalã” („La felicità
mentale”, 1983), Istoria limbii ºi
istoria textelor („Storia della lin-
gua e storia dei testi”, 1991), Par-
cursurile invenþiei („Percorsi del-
l’invenzione”, 1993); dintre roma-

De la principii, la o “enciclopedie”De la principii, la o “enciclopedie”De la principii, la o “enciclopedie”De la principii, la o “enciclopedie”De la principii, la o “enciclopedie”
a comunicãrii literarea comunicãrii literarea comunicãrii literarea comunicãrii literarea comunicãrii literare

ne, menþionãm Ora tuturor („L’o-
ra di tutti”, 1962), Balul înþelepþi-
lor („Il ballo dei sapienzi”, 1966),
Cântecul sirenelor („Il canto delle
sirene”, 1989, tradus de §tefania
Mincu, la Editura Pontica).

Ultima sa carte de sagisticã, in-
titulatã Pentru o enciclopedie a
comunicãrii literare („Per una en-
ciclopedia della comunicazione let-
teraria”, 1997) ºi pe care a tradus-
o încã de la apariþia ei în Italia, se
doreºte, în chiar intenþia declaratã
a autoarei, o continuare (un volum
doi) a celebrei, de-acum, Princi-
pii ale comunicãrii literare, tot mai
intens solicitatã de specialiºti ºi de
public, tipãritã, deci, în ºase ediþii
succesive. Continuarea se datorea-
zã, deci, cel puþin unui impuls in-
terior (meditaþia particularã asupra
destinului Principiilor...), dar ºi
unuia aºa-zicând exterior (întreba-
rea repetatã de cãtre un anumit
public cu privire la reluarea argu-
mentelor acelor Principii ale co-

municãrii literare).
Astfel s-a delineat proiectul ‘en-

ciclopedic’, adicã al unei lucrãri de
prestigiu ºi þinutã academicã, pe
care însã autoarea a gândit-o în
forma unei enciclopedii “popula-
re”, scrisã adicã pentru publicul
larg. În acest prim (nou) proiect,
ºi-au gãsit loc termenii: avantext
(„avantesto”); intertextualitate
(„intertestualità); locuri mentale
(„luoghi mentali”); lumi posibile
(„mondi possibili”); oralitate/scrii-
turã: trei momente istorice diferi-
te („oralità/ scrittura: tre diversi
momenti storici”); personaje ale
imaginarului ºi ale fantasticului
(„personaggi dell’immaginario e
del fantastico”); real ºi realisme
(„reale e realismi”).

Interesantã ºi incitantã e însã
forma în care autoarea îºi conce-
pe ºi redacteazã aceºti ºapte “ter-
meni” (“voci”) de dicþionar: nici
expeditiv ºi concentrat, în genul
consacrat al lucrãrilor enciclope-

dice (gen UTET-ului) italian, dar
nici eseistic prea lasc, în stilul unor
dezvoltãri detaliate, cu istoric ºi
spirit polemic, în stilul “istoriilor-
”literare ori a tratatelor teoretice
(precum unele lucrãri ale lui Adri-
an Marino, în literatura noastrã).

Maria Corti abordeazã concep-
tele enumerate cu aplombul ºi
dezinhibarea proprie unui cercetã-
tor avizat, “vinovat” în parte de
chiar producerea ºi o anume evo-
luþie a termenilor înºiºi luaþi în dis-
cuþie, utilizând un bogat ºi inteli-
gent ordonat material bibliografic,

într-un stil uºor eseistic care nu
exclude, dar nici nu supralicitea-
zã, “morga” academicã.

“Definiþiile” se articuleazã la
capãtul fiecãrei demers în parte, în
baza unei necesare situãri “istori-
ce” ºi a unei minime dezvoltãri te-
oretice, referinþele bibliografice,
deºi bogate, nu prejudiciazã coe-
renþa discursului, iar cele strict li-
terare sunt împrumutate marilor
scriitori din arealul universal, con-
ferind lecturii un plus de plãcere ºi
confort tot mai rar întâlnit în pro-
iecte de asemenea anvergurã.

Basarab Nicolescu este o per-
sonalitate de seamã a ºtiinþei, cul-
turii ºi spiritualitãþii româneºti, fi-
zician ºi filosof cunoscut prin con-
ceptul de transdisciplinaritate, pe
care l-a dezvoltat teoretic ºi meto-
dologic. S-a nãscut la 25 martie
1942, la Ploieºti, ca fiu al lui Anton
ºi al Anghelichii Nicolescu, nãscu-
tã Anastasiadis. Mare parte din
copilãrie a fost lipsit de tatãl sãu,
prizonier într-un lagãr sovietic, fi-
ind îndrumat spiritual de cel care a
fost preacuviosul Pãrinte Galeriu.
Familia ºi mai ales strãbunicul pa-
tern, învãþãtorul Andrei Nicolescu-

Biblioteca Exilului Românesc din Paris „Basarab Nicolescu”,
într-o expoziþie de afiºe la Braºov

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” Dolj a deschis, ieri, pentru douã
sãptãmâni, la sediul Bibliotecii Judeþene
„George Bariþiu” din Braºov, o expoziþie de
postere reprezentând cãrþi ºi documente, re-
viste ºi afiºe deþinute de Biblioteca Exilului
Românesc din Paris – „Basarab Nicolescu”.

Expoziþia este una itinerantã, dupã prezenta-
rea ei în premierã la Craiova fiind vernisatã,
în luna februarie, la Cluj. „În perioada urmã-
toare intenþionãm sã o prezentãm în cât mai
multe localitãþi din România, deoarece existã
un real interes pentru demersul nostru”, spun
reprezentanþii bibliotecii doljene.

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

Pãcureþi, premiat de Academia
Românã pentru monografia comu-
nei Pãcureþi, au fost cei care l-au
îndreptat spre carte ºi i-au stimu-
lat pasiunea pentru cunoaºtere.

De tânãr, a fost interesat de do-
menii diverse, câºtigând în 1959
deopotrivã olimpiada naþionalã de
literaturã ºi Medalia de aur la pri-
ma Olimpiadã Internaþionalã de
Matematicã de la Braºov. A absol-
vit Facultatea de Fizicã a Universi-
tãþii Bucureºti în 1964, unde ºi-a
susþinut ºi doctoratul. Bursier fran-
cez în anul 1968, s-a stabilit la Pa-
ris unde a continuat activitatea

ºtiinþificã. În acelaºi timp, Basarab
Nicolescu a fost implicat în viaþa
comunitãþii româneºti din Paris. A
pãstrat legãturi cu reprezentanþi ai
diasporei româneºti: Leonid Arca-
de, Emil Cioran, Ioan Petru Culia-
nu, Mircea Eliade, Vintilã Horia,
Virgil Ierunca, Eugen Ionescu,
Miron Kiropol, ªtefan Lupaºcu.

Interesul sãu pentru cultura ro-
mânã se reflectã în colecþionarea
publicaþiilor autorilor români vechi
ºi noi (Elena Vãcãrescu, Martha
Bibescu, Benjamin Fondane, Ghe-
rasim Luca, Horia Stamatu etc.).
Cãrþi cu autografe valoroase, dedi-
caþii cãtre Basarab Nicolescu, re-
viste, fotografii, manuscrise, afiºe
de conferinþe fac parte din bibliote-
ca academicianului, ce a fost dona-
tã Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman” din Craiova ºi for-
meazã nucleul Bibliotecii Exilului,
inauguratã în 18 octombrie 2016.

O parte din aceste valori pot fi
vãzute în expoziþia itinerantã de pos-
tere deschisã, ieri, la Biblioteca Ju-
deþeanã „George Bariþiu” din Bra-
ºov. „Biblioteca doljeanã pune un
deosebit accent pe colaborarea cu
celelalte instituþii de profil din þarã
ºi strãinãtate. Este, bineînþeles, vor-
ba despre valorizarea unei colabo-
rãri în beneficiul comunitãþilor, al-
tele decât cele pe care le deservim
în judeþul Dolj. Expoziþia Biblioteca

Exilului Românesc din Paris – „Ba-
sarab Nicolescu” este una itineran-
tã ºi intenþionãm sã o prezentãm în
cât mai multe localitãþi din Româ-
nia, deoarece existã un real interes
pentru demersul nostru. Bogãþia ºi
diversitatea cãrþilor ºi materialelor
realizate de actanþii culturali români
din afara graniþelor þãrii ºi proiectul
în sine meritã o promovare solidã
ºi asta pentru cã un asemenea de-
mers a fost realizat în premierã la

nivelul þãrii noastre. La Craiova, s-
a reuºit realizarea unei biblioteci a
exilului românesc, proiect pentru
care ne dorim o completare con-
stantã ºi pe care, la momentul fina-
lizãrii lucrãrilor de reabilitare pe care
le întreprindem la un imobil recent
intrat în patrimoniul bibliotecii, îl
vom muta în casã nouã, în Muzeul
Cãrþii ºi Exilului Românesc, a de-
clarat Lucian Dindiricã, managerul
Bibliotecii Judeþene „Aman”.

Maria Corti
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Rigoarea stabilirii amplasa-
mentelor în materie agricolã se va
transforma într-o problemã ma-
jorã pentru þara noastrã, mai ales
cã majoritatea locuitorilor din
mediul rural trãieºte de pe urma
muncii pãmântului ºi oamenii sunt
dependenþi de ajutoarele primite
prin intermediul APIA. Anul tre-
cut, în dezbatere publicã, a fost
lansat un avertisment cât se poa-
te de serios: apropierea de terme-
nul, pânã când plãþile agricole nu
se vor mai face pe exploataþie.

Haosul a plecat emiterea
titlurilor de proprietate

Desele nereguli descoperite de
Curtea de Conturi pe la mai toate
agenþiile APIA din þarã au la bazã
plãþi necuvenite. În
fond, discuþia este
mult mai aplicatã ºi
are legãturã cu acti-
vitatea comisiilor lo-
cale de aplicare a
Legii fondului fun-
ciar. Terenuri puse
în posesia mai mul-
tor persoane, supra-
puneri care, ulterior,
au devenit surse de
acþiuni în instanþele
judecãtoreºti. Nece-
sitatea efectuãrii lu-
crãrilor de cadastra-
re este evidentã.
Numai cã, autoritã-
þile nu au fost capa-
bile sã asigure finan-
þarea unui proiect de
o asemenea anver-
gurã. Cu foarte mici

Când vorbele politicienilor nu þin de cald!

Pericolul sistãriiPericolul sistãriiPericolul sistãriiPericolul sistãriiPericolul sistãrii plãþilor agricole, plãþilor agricole, plãþilor agricole, plãþilor agricole, plãþilor agricole,
mai real ca oricândmai real ca oricândmai real ca oricândmai real ca oricândmai real ca oricând

Încã de anul trecut se lansa în spaþiul pu-
blic avertismentul cã, începând cu 2018, fer-
mierii români nu vor mai primi subvenþiile
agricole pe suprafaþã, ci pe fermã. Totul ar fi
cauzat de gradul foarte mic de comasare a
terenurilor agricole aflate în lucru. Fostul mi-
nistru al Agriculturii, Achim Irimescu, încear-
cã, acum, de pe poziþia de ministru plenipo-
tenþiar la reprezentanþa României la UE, sã
împingã cât mai departe implementarea plã-

þilor pe exploataþia agricolã ºi nu pe suprafa-
þã, ca pânã acum. Este obligatorie efectuarea
lucrãrilor de cadastru, cât mai repede cu pu-
tinþã, deºi nu existã o intenþie politicã clarã
pentru a evita consecinþele neidentificãrii
exacte a parcelelor agricole. Harababura din
actele de punere în posesie existente la nive-
lul primãriilor ºi tot mai desele suprapuneri
constatate de centrele APIA sunt încã o do-
vadã cã mai avem mult pânã departe.

excepþii, câteva localitãþi s-au gã-
sit pe lista de binefaceri. Este vor-
ba de un proiect de înregistrare
sistematicã numit CESAR, ºi tot
cu finanþare externã (BIRD), deci
bani cu dobândã. Pentru Dolj, au
fost alese comunele Mischii ºi
Drãnic.

Tranzacþiile de terenuri agri-
cole, fãrã ca suprafeþele sã fie in-
tabulate, vor deveni din ce în ce
mai greu de realizat, pe mãsurã
ce UE va stabili data, când intrã
în vigoare plata pe fermã. ANCPI
se tot forþeazã în ultima vreme
sã dea impresia cã va putea asi-
gura cadastrarea terenurilor. „La
începutul anului 2015, ANCPI a
demarat procedura de achiziþie –
Servicii de Înregistrare sistema-

tica a imobilelor în Sis-
temul Integrat de Cadas-
tru ºi Carte Funciarã în
cadrul Programului Na-
þional de Cadastru ºi Car-
te Funciarã – care are ca
obiect 147 UAT-uri din
zone rurale ale României,
ce au fost împãrþite în
10 loturi. În luna octom-
brie 2015 au fost atri-
buite primele 4 loturi ºi
au fost încheiate acor-
duri cadru pentru reali-
zarea lucrãrilor de înre-
gistrare sistematicã în
primele 63 de UAT-uri
rurale. În cursul lunii
n o i e m b r i e
2015 vor fi în-

cheiate contracte sub-
secvente ºi vor începe
activitãþile de înregis-
trare sistematicã în
UAT-urile pentru care
s-au încheiat acorduri
cadru”, preciza ANCPI
într-un comunicat de
presã.

Diligenþe la UE,
ca sã ne accepte

incompetenþa
Cât a fost premier,

Dacian Cioloº a decla-
rat referindu-se la acest
aspect: „Comisia Euro-
peanã insistã de câþiva
ani de zile pe lângã Gu-

vernul României sã ia bani din
fonduri europene ºi sã finanþeze
un proiect de cadastru, la scara
mai largã, nu doar pentru mediul
urban. Se pot lua bani din fondu-
rile structurale, pentru finanþarea
cadastrului. Acesta este un lucru
esenþial nu numai pentru agricul-
turã, ci ºi pentru infrastructurã.
Lipsa cadastrului întârzie mult ºi
multe proiecte de infrastructurã”!
Aceeaºi retoricã frumoasã, ce nu
mai încãlzeºte pe nimeni. Bunul
sãu amic, Achim Irimescu, fuse-
se uns ministru al Agriculturii ºi
ai fi crezut cã, o problemã pe de-
plin înþeleasã poate fi ºi rezolva-
tã sau, mãcar, iniþiaþi primii paºi.

Recent, acelaºi fost ministru,
Achim Irimescu, acum, revenit pe
post la reprezentanþa României la
UE, afirma într-o emisiune la
postul public de televiziune cã
„România a susþinut în cadrul
Consiliului Uniunii Europene mai
multe aspecte. În primul rând, ca
plãþile directe (subvenþiile) sã fie
acordate în continuare pe supra-
faþã, nu pe fermã. În prezent, exis-
tã unele state membre vechi care
aplicã plata pe fermã, însã pentru
cele noi, plata se realizeazã pe hec-
tar. La noi, însã, pânã se vor aºe-
za terenurile, fermierii, preferãm
sã menþinem plata pe suprafaþã”.

Cifrele nu mint pe nimeni
Agricultura în România repre-

zintã 29% din ocuparea forþei de
muncã în România, însã numai 5
% din PIB. Este principala activi-

tate economicã în zonele rurale.
Productivitatea muncii în agricul-
turã, silviculturã ºi pescuit este de
peste cinci ori mai scãzutã decât
media naþionalã. Creºterea pro-
ductivitãþii agricole ca urmare a
progresului tehnologic ºi a unor
perspective profesionale mai bune
în restul economiei este suscepti-
bilã de a avea ca rezultat pierderi
semnificative de locuri de muncã
pe termen lung, agricultura repre-
zentând 25 % din numãrul total
de locuri de muncã în 2030, po-
trivit calculelor Cedefop.

Cu toate acestea, pe termen
scurt, este probabil ca ocuparea
forþei de muncã în agricultura de

subzistenþã sã rãmânã la un nivel
ridicat. Fermele continuã sã nu fie
competitive, cu o diversificare li-
mitatã a activitãþilor economice, ºi
sã depindã de pieþele de mãrfuri
pentru vânzarea produselor agri-
cole, întrucât afacerile agroali-
mentare locale sunt limitate (po-
tenþial intern ºi de export).

Potrivit ultimelor date genera-
le spre agriculturã afiºate de
MADR, exploataþiile între 1-5 ha
reprezintã 79,8% din numãrul to-
tal de exploataþii agricole ºi ocu-
pã 19,3% din suprafaþa eligibilã.
Urmeazã cele între 5-30 ha, care
reprezintã  17% din numãrul to-
tal al exploataþiilor. Pe locul al
treilea se aflã exploataþiile între
30-100 ha – adicã 1,90 % din
totalul exploataþiilor ºi pe ultimul
loc, exploataþiile de peste 100 ha,
respectiv 1,3% din total.
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Cine este
Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, în vârstã de
39 de ani, este noul preºedinte al
Franþei, cel mai tânãr din istoria sta-
tului. Emmanuel Macron s-a nãscut
pe data de 21 decembrie 1977. Cel
mai tânãr preºedinte al Franþei a ur-
mat cursurile de Filozofie la Univer-
sitatea Paris Nanterre ºi are un mas-
terat în afaceri publice la Institut d’E-
tudes Politiques de Paris. Macron
începe sã lucreze în domeniul public
în 2004, în cadrul serviciului de In-
specþie a Finanþelor, dupã un an pri-
mind diploma de inspector. Din 2008
lucreazã ca bancher la Rotschild.
Acesta a fost membru al Partidului
Socialist între anii 2006 ºi 2009, din
2009 menþinând o poziþie indepen-
dentã. Macron a intrat în politicã în
anul 2012, atunci când a ocupat postul
de consilier al preºedintelui Francois
Hollande. Ulterior, el a fost ministru
al Economiei, pânã în 2016, moment
în care a demisionat, dorind sã se
axeze pe candidatura sa la preºedin-
þia Franþei. La începutul lui 2016, pe
6 aprilie, el înfiinþeazã miºcarea, En
Marche!  Candidatul organizaþiei ci-
vice În Miºcare! (En marche!, libe-
ral-socialã) nu se considerã “nici de
dreapta, nici de stânga”, ci mai de-
grabã un politician “pragmatic”. Are

Chiar dacã se spune cã istoria nu se scrie înainte, vic-
toria lui Emmanuel Macron era previzibilã. O prevedeau
la unison toate sondajele de opinie ºi ecartul era unul
consistent. Cã se poate vorbi de victoria unui tânãr de 39
de ani, este adevãrat, dupã cum tot atât de adevãrat este
faptul cã victoria sa n-a avut nimic din hazard. Emmanuel
Macron devine al optulea preºedinte al celei de-a V-a Re-
publici. Victoria sa s-a construit la alegerile primare, spun
politologii. A profitat de diviziunea partidului de guvernã-
mânt, incapabil sã surmonteze ambiþii ºi resentimente,
apoi, de încurcãturile lui Francois Fillon, în dezvãluirile
fãcute de presã, ºi oricât ar pãrea de suspect, cel mai te-
nace adversar s-a dovedit Jean-Luc Melenchon, liderul
miºcãrii „Franþa nesupusã”. Macron a avut o campanie
bine gânditã, cu un plan de imagine seducãtor. Victoria sa
este ºi a unui curajos. A acceptat o confruntare directã
televizatã cu Marine Le Pen în care s-a impus, în pofida
derapajelor contracandidatei sale. ªi acum câteva cifre.

66,1% din voturi, potrivit rezultatelor definitive ale Mi-
nisterului de Interne, reprezintã scorul la care a câºtigat

alegerile Emmanuel Macron. Doar Jacques Chi-
rac, în 2002, a obþinut un rezultat mai bun
(82,2% în faþa lui Jean-Marie Le Pen).

20,7 milioane – este numãrul de voturi ob-
þinut de câºtigãtor;

42 de procente – este creºterea între cele
douã tururi înregistratã de Emmanuel Macron. De la
24% la 66,1%. Pentru candidatul „En Marche!” înseamnã
un plus de 12 milioane de voturi. Adversara sa a câºtigat
12 puncte procentuale ºi aproape 3 milioane de voturi
între cele douã tururi. În urmã cu 15 ani, tatãl sãu obþi-
nea doar 700.000 de voturi

25,4% - rata de absenteism în al doilea tur, cea mai
ridicatã dupã 1969. La aceastã cifrã se mai adãugã 11,47
% voturi albe ºi nule, ceea ce reprezintã un record abso-
lut. Adicã 4 milioane de electori s-au deplasat la secþiile
de votare pentru a nu-l vota pe Emmanuel Macron, dar
nici pe Marine Le Pen. Dacã adãugãm la 12 milioane de
absenþi ºi cele 4 milioane de voturi albe ºi nule se ajunge
la 16 milioane de electori care n-au votat niciunul dintre

candidaþi în turul doi. Adicã aproape 34% din total.
4 electori din zece l-au votat pentru Emmanuel Ma-

cron. Dacã avem în vedere cã „Frontul Naþional” repre-
zenta un partid care ºi-a pregãtit de ani buni candidatul
pentru alegerile prezidenþiale, depãºindu-ºi toate recor-
durile anterioare (6,8 milioane de voturi la regionalele
din 2015 ºi 10 milioane de voturi de aceastã datã), atunci
victoria lui Emmanuel Macron devine chiar importantã.

39 de ani este vârsta lui Emmanuel Macron. La mai
puþin de 40 de ani, Emmanuel Macron este cel mai tânãr
preºedinte al Republicii franceze, surclasându-l ºi pe
Louis Napoleon Bonaparte. De la crearea funcþiei, în 1848,
niciun ºef de stat n-a mai fost atât de tânãr.

RADU ILICEANU

politici de stânga, în sensul menþi-
nerii statului asistenþial, dar pledea-
zã pentru o serie de mãsuri econo-
mice de dreapta. Emmanuel Macron
propune subvenþii de 15.000 de euro
companiilor care angajeazã persoa-
ne din suburbii defavorizate ºi vrea
o serie de mãsuri pentru combate-
rea sãrãciei. A promis reducerea da-
toriei suverane a Franþei cu 60 de
miliarde de euro în urmãtorii cinci
ani, vrea relansarea agriculturii ºi
reducerea cu 120.000 de posturi a
aparatului funcþionarilor de stat.

Noul preºedinte
vrea majoritate
parlamentarã
pentru a rezolva
gravele probleme
economice
ºi sociale

Emmanuel Macron se va implica,
pe termen scurt, în campania pentru
alegerile parlamentare, în scopul ob-
þinerii unei configuraþii politice care
sã îi permitã conducerea propriu-zisã
a naþiunii, iar în urmãtorii ani va tre-
bui sã uneascã societatea ºi sã com-
batã terorismul. Emmanuel Macron
a lansat deja un apel în vederea mo-

bilizãrii electoratului pen-
tru alegerile parlamentare
programate pe 11 ºi 18 iu-
nie. Va fi dificil ca Emma-
nuel Macron sã obþinã o
majoritate parlamentarã
care sã îi permitã o guver-
nare eficientã ºi implemen-
tarea programului politic ºi,
chiar dacã o va obþine, va
fi greu sã o poatã menþine
pe întreaga duratã a man-
datului prezidenþial. Pe ter-
men lung, Emmnuel Ma-
cron se va confrunta cu
sarcina depãºirii clivajelor
politice actuale. Chiar dacã
ºi-a recunoscut înfrângerea
în scrutinul prezidenþial,
Marine Le Pen, candidatul
formaþiunii de extremã-
dreapta Frontul Naþional, a
observat rezultatul “isto-
ric” înregistrat de partidul
sãu ºi a cerut, în perspecti-
va scrutinului legislativ, re-
formarea miºcãrii politice
“patriotice” pentru a fi “la
înãlþimea acestei oportuni-

tãþi istorice”. Imediat dupã anun-
þarea victoriei în scrutinul preziden-
þial, Emmanuel Macron a manifes-
tat disponibilitatea remedierii di-
sensiunilor politice profunde.
“Vreau sã îi adresez un salut repu-
blican adversarei mele Marine Le
Pen. ªtiu cã polemicile din þara
noastrã i-au adus pe unii la puncte
de vedere extreme. Este responsa-
bilitatea mea sã ascult toate punc-
tele de vedere ºi sã le protejez pe
cele fragile. În seara aceasta, mã
adresez tuturor, întregului popor al
Franþei. O nouã paginã a îndelun-
gatei noastre istorii se deschide în
aceastã searã. Vreau sã fie una a
speranþei ºi încrederii regãsite”, a
afirmat Emmanuel Macron, promi-
þând “remodelarea relaþiilor în Eu-
ropa ºi între popoarele europene”.
“În urmãtorii cinci ani, responsa-
bilitatea mea va fi sã atenuez teme-
rile, sã adun toate femeile ºi toþi
bãrbaþii pregãtiþi sã înfrunte pro-
vocãrile enorme care ne aºteaptã.
Voi lupta cu toatã forþa împotriva di-
viziunilor. Doar aºa vom putea sã
oferim poporului francez ºansele pe
care Franþa i le datoreazã. Iubim Fran-
þa. În urmãtorii cinci ani, vreau sã slu-
jesc naþiunea în numele vostru cu
modestie, devotament ºi determina-
re. Trãiascã Republica, trãiascã Fran-
þa! În seara aceasta, a câºtigat Fran-
þa. Vreau sã le transmit urmãtoarele
lucruri francezilor care au votat pen-
tru apãrarea republicii. Cunosc dez-
acordurile noastre, le voi respecta.
Voi apãra republica. Vreau sã le spun
ceva celor care au votat cu doamna
Le Pen. Au exprimat furie, nemulþu-
miri, le voi respecta. Voi face totul în
urmãtorii cinci ani pentru a nu mai
avea motive sã voteze cu extreme”,
a insistat preºedintele-ales.

Reacþiile liderilor
de la nivel mondial
dupã alegerile
din Franþa

Liderii de la nivel mondial i-au
transmis mesaje de susþinere ºi feli-
citãri lui Emmanuel Macron, câºtigã-
torul scrutinului prezidenþial din Fran-
þa, care la rândul sãu le-a mulþumit
“din inimã” susþinãtorilor ºi a salu-
tat eforturile adversarei sale, Marine
Le Pen. Germania ºi Marea Britanie i-
au transmis felicitãri lui Emmanuel
Macron, pentru victoria înregistratã
în scrutinul prezidenþial din Franþa.

“Îi transmit felicitãri cãlduroase lui
Emmanuel Macron ºi aºtept cu ne-
rãbdare sã colaborãm”, a declarat
premierul Marii Britanii, Theresa
May. “Felicitãri Emmanuel Macron.
Victoria dumneavoastrã este o vic-
torie a unei Europe puternice ºi uni-
te, o victorie a prieteniei franco-ger-
mane”, a transmis, la rândul sãu, Stef-
fen Seibert, purtãtorul de cuvânt al
cancelarului Germaniei, Angela Mer-
kel. Jean-Claude Juncker, preºedin-
tele Comisiei Europene, a salutat, la
rândul sãu, victoria lui Emmanuel
Macron în scrutinul prezidenþial,
observând cã Franþa a ales “un vii-
tor european”. “Sunt fericit cã cetã-
þenii francezi au ales un viitor euro-
pean; salut decizia francezilor în fa-
voarea principiilor libertate, egalita-
te, fraternitate”, a transmis Jean-
Claude Juncker prin Twitter. ªi Do-
nald Trump, preºedintele Statelor
Unite, i-a transmis felicitãri lui Em-
manuel Macron pentru victoria înre-
gistratã în scrutinul prezidenþial din
Franþa. “Îi transmit felicitãri lui Em-
manuel Macron pentru victoria im-
portantã înregistratã astãzi”, a decla-
rat liderul de la Casa Albã. “Aºtept
sã colaborez cu Emmanuel Macron
în calitatea de preºedinte al Franþei”,
a declarat Donald Trump. Donald
Tusk, preºedintele Consiliului Euro-
pean, i-a felicitat pe francezi pentru
alegerea fãcutã: “Felicitãri francezi-
lor cã au ales Libertatea, Egalitatea,
Fraternitatea în detrimentul tiraniei

ºtirilor false”, a fost mesajul pu-
blicat de preºedintele CE pe
Twitter. ªi premierul Italiei, Pao-
lo Gentiloniþ, a transmis un me-
saj noului preºedintge al Fran-
þei: ”Existã speranþã pentru Eu-
ropa!”

Ce a scris presa
internaþionalã

Presa internaþionalã acordã
spaþii generoase alegerilor din
Franþa, salutând, în general, vic-
toria lui Emmanuel Macron. În
Franþa, cotidianul Le Monde vede
mai multe “motive de a relativiza
acest succes”. «O mare parte din-
tre francezi nu a votat „pentru”
un candidat, ci împotriva extre-
mei drepte», indicã publicaþia
menþionatã, atrãgând atenþia asu-
pra nivelului record de absen-
teism ºi al voturilor albe ºi nule.
Emmanuel Macron va fi “preºe-
dintele a cãrui legitimitate rezul-

tatã din urne va fi, probabil, cel mai
rapid pusã în cauz”, considerã Le
Monde. În Spania, ziarul El Pais ti-
treazã: “Franþa l-a ales pe Macron ºi a
respins populismul”. “Franþa a spus
nu. Victoria lui Emmanuel Macron în
alegerile prezidenþiale, un proeuro-
pean ºi fost bancher liberal, a oprit
valul de nemulþumire populist care a
triumfat în noiembrie alegerile prezi-
denþiale din SUA ºi înainte de refe-
rendumul britanic”, scrie publicaþia
spaniolã. Ziarul german conservator
Frankfurter Allgemeine Zeitung ti-
treazã: “Europa evitã coºmarul”.
“Ceea ce era de neconceput a fost
evitat: Franþa nu va fi condusã de o
femeie de extremã-dreapta. Victoria
clarã a lui Emmanuel Macron oferã
încredere, dar, cu toate acestea, Euro-
pa nu trebuie sã-ºi facã iluzii”, scrie
acelaºi ziar. Cotidianul de stânga ger-
man Tageszeitung considerã, de ase-
menea, cã “victoria clarã a lui Emma-
nuel Macron este o mare uºurare pen-
tru Franþa”. Ziarul american The New
York Times vede în victoria lui Ma-
cron “o mare uºurare pentru Europa”,
dar avertizeazã cã preºedintele ales se
va confrunta cu “provocãri conside-
rabile”. “El preia conducerea unei na-
þiuni profund divizate, aºa cum sunt
SUA ºi Marea Britanie ºi alte mari de-
mocraþii”. Scorul lui Marine Le Pen în
al doilea tur de scrutin demonstreazã
cât de mare este “disperarea celor pe
care ea îi numeºte cei uitaþi”, mai scrie
cotidianul citat.
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Anunþul tãu!
S.C. CORIMEX S.A. CRAIOVA,

STR. CARACAL, NR.105, DOLJ
CUI: RO2291747 J16/29/1991 NR.
24/27.04.2017. Consiliul de Adminis-
traþie al Societãþii Comerciale Cori-
mex SA Craiova, în temeiul art.
111(1) din Legea nr. 31/1990; CON-
VOACÃ: Adunarea Generalã Ordi-
narã a Acþionarilor la data de
30.05.2017 ora 17 la sediul societã-
þii, strada Caracal nr. 105 Craiova,
judeþul Dolj pentru toþi Acþionarii în-
registraþi în Registrul Acþionarilor la
sfârºitul zilei de 15.05.2017, consi-
deratã datã de referinta, cu urma-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea,
discutarea, aprobarea sau modifi-
carea situaþiilor financiare anuale,
pe baza rapoartelor prezentate de
cãtre Consiliul de Administraþie ºi
Comisia de Cenzori. 2. Pronunþa-
rea asupra gestiunii Consiliului de
Administraþie pe anul 2016. 3. Sta-
bilirea Bugetului de Venituri ºi Chel-
tuieli ºi a Programului de activitate
pentru anul 2017. 4. Aprobarea lis-
tei de investiþii ºi structurii organi-
zatorice pe anul 2017. 5. Aprobarea
gajãrii activului din Craiova, str.Gar-
leºti nr.84, pentru o eventualã linie
de creditare ºi a închirierii spaþiilor
disponibile din Craiova, str. Cara-
cal nr. 105, corpurile clãdiri cu indi-
cativele: C1, C4, C6, C9, C10, C11;
Craiova, str. Prelungirea Bechetu-
lui nr. 49, corpurile de clãdiri cu in-
dicativele: C1-C8; Craiova, str. Gâr-
leºti nr. 84, corpurile de clãdiri cu
indicativul: C2 ºi a terenurilor dis-
ponibile. 6. Fixarea indemnizaþiilor
pentru exerciþiul în curs a membri-
lor Consiliului de Administraþie ºi
Cenzorilor. In cazul în care la prima
convocare nu se întrunesc condi-
þiile de validitate , Adunarea Gene-
ralã se va þine în data de 31.05.2017

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.

Anunþul tãu!
în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã. Acþi-
onarii vor putea fi reprezentaþi în
AGA în baza unei procuri a carui
model se aflã la avizierul societãþii
ºi care se va depune în original la
sediul societãþii cu cel puþin 5 zile
înainte de þinrea adunãrii. Docu-
mentele ºi informaþiile privind ordi-
nea de zi raportat la prevederile le-
gislaþiei privind dreptul de informa-
re a acþionarilor  pot fi consultate la
sediul societãþii din str. Caracal
nr.105, Craiova, Dolj. Informaþii su-
plimentare la sediul societãþii din
Craiova, str. Caracal nr. 105, tele-
fon: 0251522581. Preºedinte CA
Popa Viorica.

U.J.C.C. DOLJ, cu sediul în
Craiova, strada Unirii, nr. 50 închi-
riazã spaþii pretabile pentru cabi-
net stomatologic, medic de fami-
lie, sediu firmã, salã fitness etc.
Relaþii la telefon: 0251/533.830 în-
tre orele 8.00-16.00, sau la telefon:
0769/016.925.

Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare. Comuna Dra-
goteºti, Judetul Dolj, titular al pro-
iectului ,,Modernizare Drumuri de
interes local în comuna DRAGO-
TEªTI, judeþul Dolj,anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM Dolj,
pentru proiectul propus a fi ampla-
sat în Comuna Dragoteºti, judeþul
Dolj. 1. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.
1, în zilele de L-V,între orele 9-14,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii:/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare pînã la data
de 14.05.2017.

Anunþul tãu!
S.C. AGROEXPRES DESA

S.R.L., anunþã elaborarea pri-
mei  versiuni  pentru PLANUL
URBANISTIC ZONAL – INFIIN-
ÞARE CENTRU DEPOZITARE
ªI PROCESARE LEGUME –
TARLAUA 10, PARCELA 4 CO-
MUNA DESA - JUDEÞUL
DOLJ ºi declanºarea etapei
de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu. Consulta-
rea primei versiuni a planului
se poate realiza la sediul
Agenþiei  pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, Craiova,  judeþul Dolj, la
sediul titularului: Municipiul
Zalau, str. M. Viteazu, nr. 61,
judeþul Salaj ºi la Primãria Co-
munei Desa, judeþul Dolj. Co-
mentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj în termen de 18
zile calendaristice de la publi-
carea anunþului.
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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 principa-
lã  3 corpuri a câte 2 ca-
mere, 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.
Teren 3060 mp, Câr-
cea, str. Aeroportului,
deschidere 30 m la
asfalt, curent, apã, ca-
dastru. Telefon: 0767/
263.391.
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.

Mandatarul Financiar al
Partidului Naþional Liberal
Dolj pentru alegerile locale
parþiale din 11 iunie 2017
este doamna Brumar Mariana,
legitimat cu C.I. seria DX,
numãrul 767064, eliberat
de SPCLEP Craiova la data
de 04.04.2011.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

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.

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

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

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.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epila-
tor HOMEDICS
ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Tele-
fon: 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, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia 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.
Telefon: 0770/298.240.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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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 hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 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 aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.

Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
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 lo-
curi, sãpun de casã,
bobinatoare electrica.
Telefon: 0745/589.825.
Vând þuicã de prunã.
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 cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

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 mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie 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 imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb garsonierã îm-
bunãtãþitã, Brazdã, etaj
3, cu apartament deco-
mandat Brazdã, G7,
etaj 1-3. Exclus agenþii.
Telefon: 0722/646.769.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez camerã 170
LEI/lunã. Telefon:
0723/224.613.
MATRIMONIALE
Pensionar nefumã-
tor, fãrã obligaþie do-
resc doamnã pentru
prietenie cãsãtorie
peste 50 ani. Tele-
fon: 0732/128. 320;
0351/181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie
CFR ºi legitimaþie
transport Urban
gratuit pe mijloace-
le de transport în
comun eliberate de
DGASPC Dolj pe
numele Zaharia Dan.
Se declarã nule.

CONDOLEANÞE
Profesorul ºi dascã-
lul de talie MARIN
LEOVEANU (84 ani)
a trecut la cele veº-
nice. Personalitate
marcantã a ºcolii
craiovene a lãsat
cu dãruire ºi inteli-
genþã o nestinsã
dârã de luminã asu-
pra multor genera-
þii. Dumnezeu sã-l
odihneascã. Înmor-
mântarea a avut loc
pe 8 Mai la Bucu-
reºti. Îndureraþi Ma-
ria soþie, Violeta ºi
Mihaela fiice.
Colectivul Delikat
Express regretã dis-
pariþia fulgerãtoare a
celei ce a fost, cea
mai bunã colegã,
un om de aleasã þi-
nutã moralã ºi pro-
fesionalã, ALINA
BONCU (38 ani).
Fãrã tine ALINA, nu
vom mai putea fi ce
am fost. Amintirea
ta, va rãmâne veºnic
în sufletele noastre.
Sincere condolean-
þe familiei îndoliate!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Selecþionata României a fost
învinsã de puternica naþionalã a
Serbiei cu scorul de 27-22, du-
minicã seara, în Sport Centar
Mladost „Jezero” din Kraguje-
vac, într-un meci din Grupa a 2-
a a preliminariilor Euro 2018 la
handbal masculin. Serbia s-a im-
pus din nou, fãrã emoþii de data
aceasta, dupã ce câºtigase joi ºi
la Baia Mare, cu 23-22, graþie
unui gol marcat în ultima secun-
dã. Gazdele s-au desprins repe-
de pe tabelã, având 3-1 (min. 5),
5-2 (6), dar în minutul 9 scorul
era egal din nou, 6-6. Serbia a
punctat de patru ori la rând ºi s-
a dus la 10-6 (16). La 11-7, Ro-
mânia a avut douã minute doi ju-
cãtori în plus dar nu a reuºit sã
marcheze, iar Serbia ºi-a mãrit
avansul de pe tabelã la ºase go-
luri, 14-8 (23). Tricolorii au re-
dus din ecart pânã la pauzã, când
scorul era de 16-13 pentru sârbi.
În min. 33, diferenþa de pe tabe-
lã era minimã, 16-15, dar Româ-
nia nu a rezistat ºi a încasat pa-
tru goluri la rând, 20-15 (39).
Pânã la final, jucãtorii antrenaþi
de spaniolul Xavier Pascual nu

TTTTTricolorii, fãrã punct din dubla cu Serbiaricolorii, fãrã punct din dubla cu Serbiaricolorii, fãrã punct din dubla cu Serbiaricolorii, fãrã punct din dubla cu Serbiaricolorii, fãrã punct din dubla cu Serbia
Naþionala masculinã de handbal a României a pierdut

ºi returul cu echipa þãrii vecine, din preliminariile
Europeanului din 2018

au reuºit sã se apropie la mai
puþin de patru goluri, Serbia în-
vingând la pas.

Au evoluat echipele:
Serbia: Strahinja Milic, Vladi-

mir Cupara — Rade Veljko In-
djic, Zarko Sesum (3 goluri),
Darko Djukic (5), Petar Nenadic
(3), Bogdan Radivojevic (2), Do-
brivoje Markovic (3), Petar Djor-
djic (4), Rastko Stojkovic (1),
Nemanja Ilic (1), Nemanja Zele-
novic (3), Drasko Nenadic, Mi-
jajlo Marsenic (1), Marko Vujin
(1), Alexandar Stanojevic. Selec-
þioner: Jovica Cvetkovic.

România: Mihai Popescu, Io-
nuþ Iancu — Georgicã Cântec,
Marius Mocanu (3), Ionuþ Ram-
ba (1), Andrei Mihalcea (2), De-
mis Grigoraº (1), Valentin Ghio-
nea (2), Dan Racoþea, Marius
Sadoveac (3), Alexandru Cse-
preghi (2), Radu Lazãr (1), Cris-
tian Fenici (2), Chike Osita Ony-
ejekwe (4), Dan Andrei Saven-
co, Rãzvan Pavel (1). Selecþio-
ner: Xavier Pascual Fuertes.

În celãlat meci al grupei, jucat
tot duminicã, Polonia ºi Belarus
au terminat la egalitate, 27-27. În

urma acestui meci, antrenorul
Talant Duºebaev a demisionat din
funcþia de selecþioner al Poloniei.
Fostul mare jucãtor a explicat cã
îºi asumã responsabilitatea pen-
tru ratarea calificãrii la turneul
final, dupã ce în vara anului tre-
cut fost aproape de o medalie

olimpicã la Rio. În clasamentul
Grupei 1 de calificare, pe primul
loc se aflã Serbia, cu 6 puncte,
urmatã de Belarus (5p) România
(4p) ºi Polonia (1p). România mai
are de jucat douã meciuri, cu
Belarus acasã, pe 15 iunie, ºi cu
Polonia, în deplasare, pe 18 iu-

nie. Primele douã clasate ºi cea
mai bunã formaþie de pe locul al
treilea în cele ºapte grupe se vor
califica la turneul final din Croa-
þia, programat între 12 ºi 28 ia-
nuarie 2018. România nu s-a mai
calificat la Campionatul European
de 22 de ani.

Deºi are doar 13 ani, ciclistul craiovean
Vasile Braia a reuºit sã se claseze pe po-
dium în cadrul competiþiei Turul Devei, des-
fãºuratã în perioada 6-7 mai, unde a parti-
cipat la o categorie superioarã de vârstã (15-
19 ani). Sportivul de la CSM Craiova s-a
situat pe locul trei la finalul concursului dupã
ce a ocupat aceeaºi poziþie la fiecare din
cele douã etape ale întrecerii, cea de con-
tratimp individual în pantã ºi cea de fond
(42 km). „A fost o competiþie excelentã

România a obþinut ºapte medalii, douã de
aur, douã de argint ºi trei de bronz, la Ope-
nul European de judo pentru cadeþi desfãºu-
rat sâmbãtã ºi duminicã în Sala Olimpia din
Ploieºti. România a participat cu nu mai pu-
þin de 121 de judoka, dintre care 71 la mas-
culin ºi 50 la feminin. Printre laureaþii com-
petiþiei de la Ploieºti s-a aflat ºi doljeanul A-

Calafeteanul Adrian ªulcã, argint
la Openul European de judo

drian ªulcã. Calafeteanul a obþinut medalia
de argint la categoria 66 kg. La competiþie
au participat 517 judoka din 27 de þãri, 335
la masculin ºi 182 la feminin.

În clasamentul pe medalii, Ungaria a ocu-
pat primul loc, cu 5 de aur ºi 4 de bronz,
urmatã de România, 2-2-3, Croaþia, 2-0-2,
Republica Moldova, 2-0-1, etc.

pentru noi în niºte condiþii deosebite de efort.
Vasilicã a obþinut locul trei la categoria 15-
19 ani pentru cã la acest concurs nu a existat
categoria lui de 13 ani. Se vede cã este un
copil foarte talentat, a putut sã depãºeascã
sportivi mai mari decât el, iar întrecerea în
sine a fost una dificilã, cu un traseu greu.
Ne bucurãm de acest rezultat ºi sperãm sã
continuãm pe aceeaºi linie ascendentã”, a
declarat Viorel Chiliban, antrenorul secþiei
de ciclism a CSM Craiova.

Ciclistul craiovean Vasile Braia,
pe podium la Turul Devei SERIA 1 – Etapa a 23-a: Voinþa Caraula –

Viitorul Dobridor 3-0, Vânãtorul Desa – Ful-
gerul Maglavit 6-2, Poiana Mare – Flacãra
Moþãþei 3-0, Spicul Unirea – Avântul Rast 2-
1, Ciupercenii Vechi – Ciupercenii Noi 1-1.
Partidele Galicea Mare – Victoria Periºor ºi
Avântul Giubega – Recolta Cioroiaºi nu s-au
disputat, deoarece echipele gazdã ale aces-
tor partide s-au retras din campionat. Victo-
ria Pleniþa a stat.

Clasament (primele 5): 1. Pleniþa 46 (19j),
2. Desa 45p (20j), 3. Moþãþei 45p (20j), 4.
Poiana M. 32p (20j), 5. Ciupercenii V. 32p
(20j)..

SERIA 2 – Etapa a 23-a: Gloria Catane –
Fulgerul Întorsura 6-3, Mãceºu de Sus –
Progresul Bãileºti 6-2, Mãceºu de Jos – Re-
colta Urzicuþa 11-0, ªtiinþa Calopãr – Viito-
rul Afumaþi 1-0, Seaca de Câmp – Viitorul
Þuglui 2-5, Aktiv Padea – Unirea Goicea 1-
3, Dunãrea Gighera – Triumf Bârca 1-1,
Viitorul Giurgiþa – Progresul Cerãt 5-3.

Clasament (primele 5): 1. Catane 64p
(23j), 2. Mãceºu J. 54p (23j), 3. Mãceºu S.
49p (23j), 4. Afumaþi 43p (23j), 5. Þuglui
41p (23j).

SERIA 3 – Etapa a 18-a: Avântul Daneþi –
AS Rojiºte 3-1, Voinþa Puþuri – Fulgerul Mâr-

LIGA A V-A
ºani 5-2, Progresul Castranova – Tricolor
Dãbuleni 2-0, Amãrãºtii de Jos – Inter Secui
2-0, Unirea Tâmbureºti – Victoria Cãlãraºi 9-
0, Avântul Dobreºti – Amãrãºtii de Sus 1-2.

Clasament (primele 5): 1. Puþuri 42p (18j),
2. Castranova 40p (18j), 3. Secui 37p (18j), 4.
Dãbuleni 33p (18j), 5. Amãrãºtii S. 32p (18j).

SERIA 4 – Etapa a 18-a: Energia Rado-
mir – Flacãra Drãgoteºti 3-1, Torentul Se-
cui – City Leu 0-2, Viitorul Ghindeni – Viito-
rul Coºoveni 0-4, Viitorul II Cârcea – Viito-
rul Teasc 3-0, Luceafãrul Popânzãleºti –
Avântul Pieleºti 1-2, ªtiinþa Celaru – Pro-
gresul Mischii 4-0.

Clasament (primele 5): 1. Celaru 48p
(18j), 2. Cârcea II 44p (18j), 3. Leu 41p
(18j), 4. Radomir 40p (18j), 5. Coºoveni 29p
(18j).

SERIA 5  - Etapa a 21-a: Valea Fântânilor
– Voinþa Belcin 3-2, Jiul Breasta – Betis Cra-
iova 1-5, Rapid Potmelþu – Voinþa Raznic 5-
0, AS Scãieºti – Vulturul Cernãteºti 1-2. Par-
tidele ªtiinþa Craiova – AS Greceºti ºi Viito-
rul Craiova – CS Sopot nu s-au disputat, în
timp ce Jiul Bâlta a stat.

Clasament (primele 5): 1. Potmelþu 35p
(17j), 2. Sopot 31p (15j), 3. Belcin 28p (15j),
4. Bâlta 26p (16j), 5. Cernãteºti 24p (16j).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
PRO TV
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Juven-

tus Torino – AS Monaco.
DIGI SPORT 2
13:00 – TENIS (F) – Turneul de la Madrid, în

Spania.
DIGI SPORT 3
13:00 – TENIS (M) – Turneul de la Madrid,

în Spania.
DIGI SPORT 4
18:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Liga 1: United

Galaþi – Informatica Timiºoara.

DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Juven-

tus Torino – AS Monaco.
DOLCE SPORT 2
13:00 – TENIS (M) – Turneul de la Madrid,

în Spania.
EUROSPORT 1
14:15 – CICLISM – Turul Italiei.
EUROSPORT 2
13:00, 17:00 – FOTBAL – Campionatul Eu-

ropean Under 17, în Croaþia: Spania – Croaþia,
Franþa – Scoþia.
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A marcat: Fl. Coman 50
Stadion: Nicolae Dobrin (Piteºti), spectatori: 3.000
Universitatea: A. Vlad 7 – Dimitrov 6, Screciu 6, Dumitraº 6, Bucuricã

6 (21 Bârzan) 7 – R. Petre 6, Zlatinski 6, Bancu 7 – Gustavo 5 (77 Mãzãra-
che) 5, Jazvic 6, A. Popescu 5 (46 Ivan) 7. Antrenor: Gheorghe Mulþescu

Viitorul: Râmniceanu 7 – Benzar 7, Þâru 7, Boli 7, Ganea 7 (70 Mladen)
6 – Casap 6, N. Roºu 6, Vânã 7 (60 Morar) 6 – Fl. Coman 8 (67 Ciobanu) 6,
Chiþu 5, Þucudean 7. Antrenor: Gheorghe Hagi

Arbitru: Ovidiu Haþegan 6.

Universitatea Craiova – Viitorul Constanþa 0-1

1. Viitorul 9 4 3 2 11-8 41
2. Dinamo 9 5 3 1 14-7 39
3. FCSB 8 4 2 2 11-7 38
4. CFR Cluj 9 3 2 4 8-13 33
5. Craiova 9 2 3 4 8-11 31
6. Astra 8 1 1 6 9-15 26

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  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 0-0

Meciul CSMP Iaºi – Pandurii s-a jucat asearã.

7. CSMP Iaºi 8 4 4 0 8-2 31
8. Gaz Metan 9 2 5 2 8-7 31
9. Voluntari 9 4 3 2 12-10 30
10. Botoºani 9 2 5 2 10-7 27
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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

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

Au marcat: St. Filip 50, Hanca 87, Bumba 90 – pen.
„U” Craiova – Viitorul 0-1
A marcat: Fl. Coman 50.

Meciul Astra – FCSB s-a jucat asearã.

Supãraþi dupã meciul de la
Piteºti nu pot fi decât cei care
sperau ca Universitatea Craio-
va sã-ºi dea viaþa cu Viitorul
pentru a face jocurile rivalelor
din Capitalã. Deºi n-am vãzut
nici pe departe vreun non-com-
bat sau o aºa-zisã menajare in-
vocatã de frustraþii care sunt
la un pas de atac de cord fi-
indcã nu iese pasenþa lui Gigi
Becali. Ba chiar am observat la
unii jucãtori ai ªtiinþei o abne-
gaþie demnã de o cauzã mai
bunã sau mãcar de meciuri mai
importante pentru club, pentru
suporteri. Nu cã am fi vrut sã
se dea la o parte cu Viitorul,
dar dacã Bancu juca ºi cu Vo-
luntariul cum a fãcut-o cu Vii-
torul, atunci Universitatea era
cu un picior în finala Cupei Ro-
mâniei, iar el ar fi jucat ºi re-
turul cu Voluntariul. Dar dacã
tot a ieºit cum ne doream, mai
bine sã notãm cã Bancu a ono-
rat prima banderolã purtatã la
ªtiinþa, dar ºi faptul cã, dupã
ce a fost  accidentat într-un
meci cu Viitorul, de fiecare
datã a avut evoluþii bune con-
tra dobrogenilor.

Diferenþele faþã de meciul
ruºinos cu FC Naþional ,  de
acum 15 ani: în loc de Craio-
va, s-a jucat la Piteºti, în loc
de vreme frumoasã, ziua, s-a
jucat pe ploaie, în nocturnã, în
loc de 30.000 de spectatori au
fost doar 3.000, dar, cel mai
important lucru, în loc sã tri-
mitem titlul în Groapã, acum
am pierdut, cum trebuia sã se
ºi întâmple ºi le-am împins pe
Dinamo ºi FCSB de lângã tro-
feu. Fãrã a avea vreo simpatie
specialã pentru puºtii lui Hagi,
care au simulat ºi ei cã opun
rezistenþã Stelei preþ de câteva
sezoane, ceea ce conteazã este
cã a fost respectatã dorinþa su-
porterilor ºi Craiova nu mai rãs-
punde, în sfârºit, la comenzile
rivalelor. Deºi nu suntem siguri
cã s-a intenþionat acest lucru.
Pânã la urmã, doar Calancea ºi
Ivan au fost menajaþi, iar aces-
ta din urmã doar în prima re-
prizã. Bãluþã, Popov ºi Barthe
sunt accidentaþi, Mateiu a fost
suspendat, Kelic abia revenise
dupã o accidentare, Briceag
trebuia sã-i facã loc lui Bucu-
ricã, fiindcã acesta trebuia „ru-
lat” în perspectiva Cupei, unde

Universitatea Craiova nu i-a menajat decât pe
Calancea ºi, preþ de o reprizã, pe Ivan, pierzând cu

Viitorul, spre bucuria fanilor olteni

ar fi fost unicul fundaº stânga
de meserie disponibil, dacã nu
se accidenta ºi el acum. Pânã
la urmã, de ce sã riºti sã-l pierzi
pe Ivan, care a dat emoþii tri-
bunei când s-a tãvãlit cam mult
în jumãtatea adversã? Asta în
condiþiile în care îl aveai la dis-
poziþie pe Fajic, atacantul pe
care conducerea i l-a adus în
iarnã lui Mulþescu sã-l ajute sã
ia titlul, dar despre care, dupã
ce l-am vãzut la lucru, nu pu-
tem bãga mâna-n foc cã a mai
jucat fotbal. N-au fost unicele
momente în care Ivan ne-a dat
emoþii, fiindcã sprinturile sale
au creat deranj prin defensiva
lui Hagi. E ciudat sã vrei sã-þi
vezi echipa pierzând, dar dupã
o fracþiune de secundã realizezi
cã, de fapt, un succes nu te-ar
ajuta sub nicio formã, ci doar
ar pune sare peste rãnile cãpã-
tate în decenii ºi pe care doar
unii le credeau cicatrizate. Am
bifat douã debuturi, unul chiar
promiþãtor, poate chiar nedorit
de bun pentru acest meci, cel
al lui Andrei Vlad, a cãrui evo-
luþie unii s-au grãbit sã o punã
mai mult pe seama faptului cã
este reprezentat de Ana Maria
Reghecampf. Cealaltã premie-
rã, evoluþia lui Alex Popescu,
este doar de notat, fiindcã dacã
îl comparãm cu alt  atacant,
Florinel Coman, leat cu oltea-
nul, ne cam afecteazã orgoliul.

Aºadar, doar cei care veni-
serã cu speranþa ascunsã cã
FCSB sau Dinamo ar putea
profita de un rezultat bun al
Craiovei, n-au plecat împãcaþi
de pe arena din Piteºti. Una -
care ne-a gãzduit meciul deci-
siv pentru intrarea în play-off,
dar acolo unde n-am mai câº-
t igat  vreun punct în ult ima
fazã a campionatului. Aºa cã,
daþi-i bãtaie cu stadionul cel
nou,  f i indcã e  greu sã faci
performanþã jucând numai în
deplasare!
Mulþescu: „mã gândesc cu

groazã cum vom face douã
echipe cu FCSB ºi Voluntari”

Concluziile lui Gigi Mulþes-
cu dupã meci: „Viitorul e o
echipã care ºtie jocul, are niº-
te jucãtori de calitate. Noi am
vrut sã protejãm câþiva jucãtori
pentru Cupã. N-am reuºit sã îi
mai þin pe bancã ºi în a doua

reprizã, când l-am bãgat ºi pe
Ivan. Culmea, chiar cu Ivan pe
teren am primit gol. Am ratat
ocazii cât pentru un campionat
întreg,  acum asta este .  Era
normal sã forþãm sã egalãm,
dar nu am reuºit. Sunt supãrat
cã am pierdut acest meci, nu
mã intereseazã ce ne-au cerut
suporterii, eu am fost nervos
când am pr imi t  gol .  Puº t i i
noºtri mai trebuie sã creascã,
ai lor sunt puternici, ºtiu bine
jocul. Cu lotul ãsta aºa subþire
mã gândesc cu groazã cum
vom face douã echipe cu FCSB
ºi Voluntari”.

Nicuºor Bancu a adãugat:
„Am jucat corect, toatã lumea
a vãzut acest lucru, dar am ra-
tat din nou foarte mult, inclu-
siv eu am avut o ocazie mare.
Nu am nicio favoritã la titlu,
decât pe Universitatea Craiova,
la anul!” Marcel Popescu a ex-
plicat strategia Craiovei: „Cam-
pionatul l-am pierdut mai de-
mult! Acum s-a pus problema
în a fi credibili cã ne apãrãm
corect ºansele cu lotul pe care
l-am avut. Am reuºit acest lu-
cru. Care e problema? Nu avem
voie sã folosim juniori? Lumea
s-a bucurat la golul lui Coman?
Este o stare de spirit. Sunt 70
de ani de când Universitatea
Craiova a  fost  vi t regi tã  de
aceste douã mari puteri de la
noi, iar FCSB-ul a preluat ni-
velul de simpatie al Stelei”, a
spus Popescu.

Altfel, s-a anunþat cã retu-
rul semifinalei Cupei României,
FC Voluntari – Universitatea
Craiova, se va disputa joi, 18
mai, la Chiajna, de la ora 20.30.
În tur, ilfovenii au câºtigat cu
1-0, la Severin. Finala Cupei
României va avea loc sâmbãtã,
27 mai, la Ploieºti, pe stadio-
nul „Ilie Oanã”.
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