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Angajaþii din mai multe unitãþi ale administraþiei publice locale
din Oltenia, dar ºi din þarã, au intrat în grevã japonezã pe termen
nedeterminat. Sindicatul „Forþa Legii”, care sprijinã protestul
membrilor de sindicat din administraþie, avertizeazã cã, începând
cu sãptãmâna viitoare, va organiza un mare miting de protest în
faþa Parlamentului, în funcþie de ziua în care se va dezbate, în Comisia de Muncã
din Camera Deputaþilor, Legea-cadru privind salarizarea personalului plãtit din
fonduri publice. La acþiunile de protest vor participa toþi membrii de sindicat din
primãrii ºi consilii judeþene. ªi, totuºi, bugetarii din aparatul administrativ, con-
form Legii aºa cum a trecut de Senat, vor primi de la 1 ianuarie 2018 o majorare
cu 25% la salariul de bazã. Cei mai favorizaþi vor fi medicii ºi asistentele, apoi
cadrele didactice. Acestea din urmã, tot de la anul, vor primi 50% la salariul de
bazã. Se face ordine ºi în inflaþia titlurilor de doctor, pentru cã se vor plãti doar
celor ce activeazã în domenii ce au legãturã cu doctoratul obþinut. Mai mult, nu
se vor mai încasa bani ºi pentru titlul de doctor ºi pentru cel de grad didactic I,
salariaþii din educaþie trebuind sã opteze pentru unul sau altul.
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Parlamentul l-a validat
pe Eugen Nicolãescu în funcþia
de viceguvernator al BNR

Deputatul PNL Eugen Nicolães-
cu a fost validat, ieri, în funcþia de
viceguvernator al Bãncii Naþionale
a României ºi membru în Consiliul
de administraþie al instituþiei, în ple-
nul reunit al Parlamentului, cu 275
de voturi “pentru” ºi 39 “contra”. Eu-
gen Nicolãescu a fost singurul can-
didat pentru funcþia de membru al
CA ºi viceguvernator al BNR, fiind
susþinut de grupurile parlamentare
ale PNL din Senat ºi Camera Depu-
taþilor. Nicolãescu a fost validat an-
terior de comisiile reunite de buget-
finanþe cu 31 de voturi „pentru” ºi 3
voturi „împotrivã” pentru o perioa-
dã rãmasã a mandatului de cinci ani,
rãmas vacant în urma arestãrii pre-
venite a liberalului Bogdan Olteanu.

Transalpina ar putea fi deschisã
pe 1 iunie

Reprezentanþii Secþiei de Drumuri
Naþionale Târgu Jiu au anunþat, ieri,
cã drumarii din Gorj ºi Vâlcea acþio-
neazã pe Transalpina – Drumul Re-
gelui, cu zece utilaje pentru deszãpe-
zirea ºoselei, circulaþia rutierã pe
Drumul Naþional 67C putând fi re-
luatã pe 1 iunie, doar în timpul zilei.
Circulaþia rutierã pe DN 67C, care
leagã judeþele Alba, Vâlcea, Hune-
doara ºi Gorj pe traseul montan, este
închisã pânã pe 31 mai, din cauza
condiþiilor de iarnã, dar reprezentan-
þii SDN Târgu Jiu susþin cã mãsura
nu va fi prelungitã. Drumarii din Gorj
ºi Vâlcea au intervenit, ieri, pentru
deszãpezirea ºoselei. „În fiecare di-
mineaþã, la ora 8.00, are loc o anali-
zã a activitãþii pe DN 67 C, împreunã
cu directorul regionalei, domnul
Bogdan Bratu, care a solicitat sã
luãm mãsuri urgent, sã accelerãm rit-
mul activitãþii pe DN 67 C, pe Dru-
mul Regelui. S-a dispus sã fie dislo-
caþi muncitorii de la districtele din
Secþia Gorj, din Secþia Târgu Jiu ºi
de la Vâlcea. Sunt muncitori ºi din-
spre Gorj, dinspre Novaci ºi dinspre
Obârºia Lotrului. Din douã în douã
zile, domnul Cuc, ministrul Transpor-
turilor, a solicitat prezentarea situa-
þiei activitãþilor de pe DN 67 C Trans-
alpina”, a declarat Ion Tudor, direc-
torul SDN Târgu Jiu. Pe lângã efec-
tuarea lucrãrilor de deszãpezire, dru-
marii se vor ocupa în aceastã sãptã-
mânã ºi de montarea semnelor de cir-
culaþie pe Transalpina. În 2016,
ºoseaua a deschisã pe 15 iunie.
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Procurorii Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie (DNA) i-au trimis în judecatã, sub control
judiciar, pe Elena Udrea, la data faptelor mi-
nistru al Dezvoltãrii Regionale ºi Turismu-
lui, pentru instigare la luare de mitã (2 fapte),
spãlare a banilor (5 fapte), pe Gheorghe Nas-
tasia, la data faptei secretar general al Mi-
nisterului Dezvoltãrii Regionale ºi Turismu-
lui, pentru luare de mitã, pe Victor Tarhon, la
data faptei preºedintele Consiliului Judeþean
Tulcea, tot pentru luare de mitã, pe Ioana
Bãsescu, notar public, fiica preºedintelui Ro-
mâniei în funcþie la acel moment, pentru in-
stigare la delapidare, instigare la spãlarea
banilor (2 fapte), pe Silviu Wagner, la data
faptei director general al unei societãþi co-
merciale cu capital majoritar de stat, pentru
delapidare ºi pe Dan Andronic, în stare de
libertate, pentru mãrturie mincinoasã ºi fa-
vorizarea fãptuitorului.

“În cursul anului 2009, în contextul campa-
niei electorale pentru alegerile prezidenþiale,
au fost colectate sume de bani provenite din

Comisarul european pentru politicã
regionalã, Corina Creþu a primit, ieri,
asigurãri din partea ministrului Finan-
þelor, Viorel ªtefan, cã România are bani
pentru cofinanþarea proiectelor euro-
pene. Cei doi au discutat la Bruxelles
despre stadiul implementãrii politicii de
coeziune în România.

,,Mai mult de jumãtate din totalul
bugetului de investiþii publice este re-
prezentat de fonduri europene ºi, în
aceste condiþii, este esenþial ca aceste
fonduri sã fie investite într-o manierã
strategicã ºi în concordanþã cu priori-
tãþile de investiþii ale României. Dom-
nul ministru de finanþe, Viorel Stefan,
m-a asigurat de existenþa resurselor
necesare cofinanþãrii naþionale pentru
a facilita implementarea proiectelor”, a
declarat Corina Creþu.

Totodatã, cu scopul de a eficientiza
acest proces, înaltul oficial european a
indicat nevoia întãririi capacitãþii admi-
nistrative a beneficiarilor ºi susþinereaMinistrul de Interne, Carmen Dan,

a declarat, ieri, la Parlament, cã mã-
surile de securitate la concerte vor fi
întãrite, afirmând cã MAI a dispus
întotdeauna mãsuri de ordine publi-
cã, fãcând trimitere atât de schimbul
de informaþii, cât ºi de o prezenþã mai
mare a Poliþiei ºi Jandarmeriei.

„În ceea ce priveºte riscul privind
terorismul, nu este Ministerul Afa-
cerilor Interne titularul acestor res-
ponsabilitãþi. Dar în planul dispune-
rii mãsurilor de ordine publice, noi
ne-am luat, ca de fiecare datã, aceste
mãsuri ºi, bineînþeles, cã în contextul
acestor mãsuri vorbim ºi de schim-
bul de informaþii, dar si de o altã com-
ponentã pe care ºi dumneavoastrã o

Dosarul privind campania electoralã din 2009: Elena Udrea,
Ioana Bãsescu ºi Dan Andronic, trimiºi în judecatã

Mircea Geoanã va fi reaudiat.
Blaga, Oprea, Predoiu ºi Maior,

printre viitorii invitaþi
Preºedintele Comisiei de anchetã a alegerilor din

2009, Mihai Fifor, a anunþat, marþi, cã sãptãmâna
viitoare vor continua lucrãrile acestui for cu reaudie-
rea lui Mircea Geoanã, fiind invitaþi, de asemenea, ºi
Vasile Blaga, Gabriel Oprea, Cãtãlin Predoiu sau
Anghel Iordãnescu. „Pentru cã mai sunt foarte multe
întrebãri de pus domnului Mircea Geoanã, Comisia a
decis ca luni începând cu ora 9.00 sã reluãm audierea
domnului Mircea Geoanã. Domnia sa a confirmat
prezenþa”, a spus Fifor.

El a menþionat cã vor fi invitaþi la comisie secretarii
de stat din ministerul de Interne din momentul respec-
tiv – Mihai Caprã, Marian Tutilescu ºi Dan Fãtuloiu,
precum ºi fostul preºedinte AEP Ana-Maria Pãtru.
„Marþi, începând cu ora 14.00, vom avea invitaþi pe
domnul Vadile Blaga, pe domnul Marcel Opriº, domnul
Cãtãlin Predoiu – la vremea aceea ministru de Externe –
ºi domnul Eugen Tomac, cel care coordona Departa-
mentul românilor de pretutindeni”, a adãugat Fifor.

El a spus cã miercuri, începând cu ora 9.00, vor fi
invitaþi Gabriel Oprea, Teodor Baconschi – fost
ambasador la Paris, precum ºi ambasadorii de la
Madrid, Chiºinãu ºi Roma. „Îi vom invita ºi pe Nicolae
Onþanu ºi pe Anghel Iordãnescu la comisie. Sunt
martori menþionaþi de Dan Andronic în intervenþiile
sale”, a mai spus Fifor.

Fifor a declarat cã fostul director al SRI, George
Maior, va fi invitat pentru a fi audiat în data de 6
iunie. El a arãtat cã, din informaþiile comisiei, Maior se
va afla în þarã în acea perioadã. „Tocmai de aceea am
ales ziua de 6 iunie. Ar fi practic prima zi lucrãtoare
dupã vacanþa de Rusalii”, a spus Fifor.

El a mai spus cã este „foarte probabil” ca în
sãptãmâna respectivã sã fie invitaþi la audieri ºi
Florian Coldea ºi Laura Codruþa Kovesi. „Îi chemãm
cu siguranþã. E foarte probabil ca în sãptãmâna cu 6
iunie sã îi invitãm ºi pe dânºii la aceastã comisie”, a
spus Fifor.

infracþiuni de corupþie, delapidare ºi evaziu-
ne fiscalã care au fost folosite, ulterior, pen-
tru plata unor servicii prestate în campania
electoralã. Legãtura dintre persoanele care ob-
þineau banii pe cale nelegalã ºi prestatorii de
servicii legate de campanie era realizatã de
inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta con-
ducea un staff de campanie informal al unuia
dintre candidaþi ºi, din aceastã poziþie, coor-
dona atât achiziþiile de servicii de campanie,
cât ºi persoanele care au acþionat ca interme-
diari pentru plãþile realizate, astfel încât su-
mele de bani sã ajungã la societãþile presta-
toare”, aratã DNA într-un comunicat de presã

Procurorii spun cã remiterea foloaselor in-
fracþionale a fost ascunsã prin contracte ficti-
ve încheiate cu firme care prestau în realitate
servicii în cadrul campaniei electorale, respec-
tiv publicitate stradalã, tipãrire de afiºe, recla-
me publicate în mass media, realizarea unor
pagini de internet, monitorizarea presei, orga-
nizarea de spectacole ºi prestarea de servicii
de consultanþã.

Dupã atacul din Manchester, ministrul
de Interne Carmen Dan va întãri

mãsurile de securitate la concerte
vedeþi – o mai mare
prezenþã atât în spa-
þiile publice în care
sunt de regulã multe
persoane, dar ºi mij-
loacele de transport”,
a declarat ministrul
de Interne, Carmen
Dan, la Parlament,
adãugând cã Poliþia
Românã este ajutatã
în aceste situaþii de
Jandarmerie.

Carmen Dan a afir-
mat cã mãsurile de
securitate vor fi întã-
rite la concerte. „Bi-
neînþeles. Ori de câte
ori existã organizat

un eveniment care presupune parti-
ciparea unui public numeros, noi su-
plimentãm numãrul de poliþiºti ºi de
jandarmi care intrã în dispozitiv”, a
rãspuns ministrul de Interne, Carmen
Dan, întrebatã dacã ºi la concerte vor
fi întãrite mãsurile de securitate.

22 de persoane ºi-au pierdut via-
þa, luni searã, iar 59 de persoane au
fost rãnite, în urma unei explozii care
a avut loc la Manchester Arena, dupã
ce un atacator sinucigaº ºi-a deto-
nat centura cu explozibil. Premierul
Theresa May a anunþat, marþi searã,
cã Marea Britanie a ridicat gradul
ameninþãrii de securitate la nivelul
critic, ceea ce înseamnã cã un atac
este iminent.

Viorel ªtefan a asigurat-o pe Corina Creþu cã România
are bani pentru cofinanþarea proiectelor UE

lor în dezvoltarea de proiecte mature,
se aratã într-un comunicat al Reprezen-
tanþei Comisiei Europene în România.

,,România are nevoie de proiecte de
bunã calitate ºi pentru aceasta sunt
necesare proceduri simplificate ºi o
capacitate administrativã consolidatã.
Serviciile din subordinea mea sunt în-
totdeauna pregãtite sã ofere asistenþã
administraþiei naþionale”, a mai decla-
rat Corina Creþu.

În perioada 2014–2020, România
beneficiazã de o alocare de peste 30
miliarde de euro din Fondurile structu-
rale ºi de investiþii europene.

Investiþiile au în vedere, printre al-
tele, atingerea þintei de 2% din PIB alo-
caþi cercetãrii, creºterea procentului de
energie din surse regenerabile la pânã
24% din total, reducerea numãrului
persoanelor în pericol de sãrãcie sau
excluziune cu 580.000, faþã de anul 2008,
ºi îmbunãtãþirea eficienþei administra-
tive prin reforme.
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Ultimul stadiu al terorismului: atacul asupra tinerilor!Ultimul stadiu al terorismului: atacul asupra tinerilor!Ultimul stadiu al terorismului: atacul asupra tinerilor!Ultimul stadiu al terorismului: atacul asupra tinerilor!Ultimul stadiu al terorismului: atacul asupra tinerilor!
MIRCEA CANÞÃR

E greu de înþeles, dacã nu imposibil,
resortul unui asemenea gest nebunesc,
precum cel al britanicului de origine libia-
nã Salman Abedi, în vârstã de 22 de ani,
care a produs o explozie artizanalã (bom-
ba conþinea piuliþe ºi cuie), în foaierul
marii sãli de concerte Manchester Arena,
cu peste 20.000 de persoane tinere ºi foar-
te tinere, unele venite cu pãrinþii, pentru
a-ºi aplauda idolul, americanca Ariana
Grande, starul R’nB. Tragedia produsã,
pe pãmânt britanic, este una europeanã!
Sã ne înþelegem. Ceea ce nici Theresa
May, prim-ministrul britanic, nu a putut
explica, fiindcã e aproape imposibil de
explicat, cum spuneam, deºi linia de de-
marcaþie între raþional ºi iraþional floteazã
mereu, explicã un psihiatru francez, in-
tervievat de „Huff Post”. Nu este pentru
prima datã când terorismul vizeazã tine-
rii. În septembrie 2004, teroriºtii au ucis
157 de tineri într-o ºcoalã din Cecenia; în

2011, Andres Brevik, în Norvegia a ata-
cat o tabãrã a tinerilor, asasinând 33 de
adolescenþi, cu vârste sub 18 ani; în de-
cembrie 2014 la Peshawar, în Pakistan,
talibanii au ucis 135 de copii într-o ºcoa-
lã. De uciderea unui copil vorbeºte toatã
lumea. Atacând tinerii, se loveºte în tot
ce are societatea mai preþios. ªi trauma-
tismul este cu atât mai mare cu cât, de
aceastã datã, au fost loviþi tinerii, într-un
moment de bucurie deplinã, de libertate,
de exuberanþã, într-un oraº precum Man-
chester, unde cultura muzicalã este una
de referinþã. Manchester ºi Liverpool sunt
capitale ale rock-ului britanic, ale muzicii
în general. Atentatul produs la Manches-
ter Arena este simbolic ºi pentru cã a fost
puternic lovitã cultura englezã. Toþi fanii
Arianei Grande, pânã la urmã, au fost lo-
viþi, „starul” însuºi, consternat, declarând
cã îºi suspendã turneul european. „Ma-
sacrul inocenþilor” a titrat „Daily

Mail”. Fiindcã ºi cei care au avut ºansa
sã nu se afle printre victime ºi nici
printre rãniþi rãmân profund trauma-
tizaþi. ªi, totuºi, lucrurile nu sunt deloc
clare. Salman Abedi este mort. Era nãs-
cut în Manchester, într-o familie de libieni,
care fugise de dictatura lui Gaddafi în anii
’80. Nu se ºtie dacã aparþinea reþelei jiha-
diste, dar Scotland Yard-ul nu exclude
aceastã ipotezã. Deºi supravegheat, prin-
tre cei 3.000 de suspecþi islamiºti, nu era
considerat ca periculos. Totuºi atentatul
– rãspunzând profilului de atac repetat în
Europa –  a fost revendicat de Statul Isla-
mic, care a afirmat, prin organul sãu de
presã Amaq, cã „soldatul califatului a pla-
sat bomba în mulþime”. Potrivit „The
Guardian”, poliþia a percheziþionat cartie-
rul unde autorul prezumat avea reºedinþã,
procedând la o explozie controlatã pentru
a avea acces în casã. Descinderi s-au fã-
cut ºi la fratele sãu. Cei doi fraþi frecven-

tau moscheea localã Didsbury, afirmã
„The Guardian”. Lumea civilizatã este în-
grijoratã de cadenþa atentatelor. Cum pre-
venim astfel de evenimente? Greu de dat
un rãspuns concret. Intervenþiile împotri-
va Statului Islamic în Siria, ca ºi în Irak,
nu au schimbat datele problemei. Teroris-
mul islamic îºi continuã rãzboiul contra
Europei. ªi Alex Younger, patronul MI6 –
Secret Intelligence Service –, vorbeºte de
dublarea numãrului de specialiºti în antite-
rorism, creºterea numãrului agenþilor pen-
tru a face faþã ameninþãrilor proteiforme
º.a.m.d.. Presa britanicã nu evitã, însã, sã
punã accentul pe faptul cã existã falii în
serviciile de informaþii, dacã aceastã ob-
servaþie mai are vreo importanþã. Manches-
ter este un oraº îndoliat, spre care priveºte
cu compasiune toatã lumea civilizatã. Pe
Twitter familiile îºi cautã apropiaþii, iar în
reuniunile organizate se face apel la unitate
ºi se scandeazã „Manchester forever”.

Cele cinci propuneri au venit din
partea municipalitãþii, dar ºi a con-
silierilor municipali. Academicianul
Basarab Nicolescu, o personalita-
te care se bucurã de notorietate în
spaþiul academic românesc ºi in-
ternaþional, este propus pentru a
intra în galeria cetãþenilor de onoare
ai Craiovei, acesta donând comu-
nitãþii multe volume din biblioteca
personalã, pe care a deþinut-o la
Paris. La Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” a fost
inauguratã, în 2016, o colecþie
unicã, expusã sub titlul de „Biblio-
teca Exilului Românesc din Paris
– Basarab Nicolescu”.

Valeriu Dogaru, actor al
Naþionalului craiovean din 1964

Scriitoarea craioveancã Daniela
Crãsnaru este, de asemenea, pro-
pusã de municipalitate pentru a
primi titlul de „Cetãþean de Onoa-
re”, pentru „excepþionala activitate
literarã, pentru rezultatele deosebi-
te ºi pentru promovarea culturii ºi
diplomaþiei româneºti peste hotare”,

Candidaþi pentru titlul de „Cetãþean
de Onoare” al Craiovei

Cinci personalitãþi, care provin din di-
verse domenii de activitate ºi care s-au dis-
tins prin cultura ºi eroismul de care au
dat dovadã, vor primi titlul de „Cetãþean
de Onoare” al municipiului Craiova.

Consilierii municipali voteazã, în ple-
nul de astãzi, propunerile, urmând ca
decernarea distincþiilor sã se facã în ca-
drul manifestãrilor prilejuite de „Zi-
lele Craiovei”.

dupã cum se aratã în motivaþia sem-
natã de autoritãþile locale.

 O altã propunere vine din sfera
teatrului. Valeriu Dogaru este ac-

tor al Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” din Craiova încã din anul
1964, remarcându-se ca unul din-
tre cei mai buni actori, acesta fi-
ind argumentul pentru care este
propus sã îi fie decernatã înalta
distincþie.

Caporalul Marius-Cristian
Cãnuci, eroul din Afganistan

Caporalul Marius-Cristian Cã-
nuci a decedat, în 2014, în teatrul
de operaþiuni din Afganistan, fiind
ucis în timpul unui atac cu o ma-
ºinã-capcanã asupra unei patrule
româneºti. Autoritãþile locale pro-
pun acum ca numele militarului
care a fãcut parte din detaºamen-
tul „Scorpionii Negri” sã fie înscris
în cartea de onoare a oraºului.

Preotul Mihalache Tudoricã

este nominalizat de autoritãþi pen-
tru titlul de „Cetãþean de Onoare”
al Craiovei. În prezentarea pe care
i-o face consilierul municipal Bian-
ca Predescu, care l-a ºi propus
pentru aceastã distincþie, preotul
Mihalache Tudoricã este descris ca
„un munte de înþelepciune, un iz-
vor dãtãtor de viaþã prin tot ceea
ce a clãdit în oamenii din jurul lui,
de-a lungul timpului”.

Consilierii voteazã programul
pentru „Zilele Craiovei”

Tot pe ordinea de zi a ºedinþei
de astãzi se aflã ºi proiectul de

hotãrâre prin care se aprobã pro-
gramul manifestãrilor propuse
pentru „Zilele Craiovei”. Eveni-
mentul a ajuns la cea de-a XXII-
a ediþie ºi este programat sã se
desfãºoare pe parcursul unei sãp-
tãmâni, între 29 mai ºi 4 iunie.

În program sunt implicate
aproape toate instituþiile de cul-
turã care se aflã în subordinea
Consiliul Local Municipal, aces-
tea prezentând spectacole în aer
liber, cele mai multe urmând sã
se desfãºoare în Piaþa Prefectu-
rii. De menþionat cã, în acest an,
municipalitatea a preferat sã des-
fãºoare sãrbãtoarea în zona cen-
tralã, spre deosebire de anii tre-
cuþi, când locul distracþiei a fost
Piaþa „Fraþii Buzeºti” din Centrul
Vechi.

Ceea ce se remarcã în pro-
gramul de anul acesta sunt spec-
tacolele tematice la care vor fi
invitaþi sã participe craiovenii în
ultimele trei seri de sãrbãtoare,
respectiv în week-end.

Costurile pentru organizarea
acestor manifestãri  nu sunt
menþionate în proiectul de hotã-
râre, însã au fost fãcute public
de Primãria Craiova luna trecu-
tã când a fost scoasã la licitaþie
organizarea manifestãrilor –
250.000 de lei. În documentaþia
municipalitãþii se precizeazã, în
schimb, cã este posibil ca aces-
te cheltuieli sã fie acoperite din
sponsorizãri.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au respins, ieri, cererea lui
Gheorghe Laurenþiu Capotescu de
înlocuire a arestãrii preventive cu
o altã mãsurã: „Respinge cererea
formulatã în baza dispoziþiilor
art. 242 alin. 2 Cod procedurã
penalã de petentul inculpat Ca-
potescu Gheorghe Laurenþiu, ca
neîntemeiatã. Obligã petentul in-
culpat la plata sumei de 100 lei
cheltuieli judiciare statului. Cu
contestaþie, în termen de 48 de
ore de la comunicare . Pronun-
þatã în camera de consiliu, azi
24 mai 2017”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Cra-
iova au anunþat cã au dispus,
miercuri, 5 aprilie a.c., reþinerea

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, ieri, în jurul orei 11.30,
poliþiºti din cadrul Biroului Rutier
Craiova, în timp ce executau ser-
viciul de supraveghere ºi control
al traficului rutier, pe Calea Bucu-
reºti din municipiu, au
observat cã ºoferul unui
autoturism BMW înmatri-
culat în Bulgaria conduce
agresiv ºi nu respectã re-
gulile de circulaþie, motiv
pentru care au efectuat
semnal regulamentar de
oprire, însã ºoferul a re-
fuzat sã opreascã la sem-
nal, continuându-ºi depla-
sarea. Poliþiºtii l-au urmã-
rit ºi, pentru cã nu dãdea
semne cã ar opri, unul din-
tre poliþiºti a tras un foc
de armã în aer.

„Agenþii de poliþie au
plecat în urmãrirea aces-
tuia pe Calea Bucureºti,

Doljean cãutat pentru jaf armat
în Italia, în arestul IPJ Dolj

Poliþiºti specializaþi în in-
vestigaþii criminale din cadrul
Compartimentului Urmãriri al
Serviciului de Investigaþii Cri-
minale de la IPJ Dolj au pus
în executare, marþi, 23 mai
a.c., un mandat de arestare
emis de Curtea de Apel Cra-
iova, în vederea predãrii cã-
tre autoritãþile judiciare din Ita-
lia, a lui Gheorghe Geancã, de
29 de ani, din comuna Ceta-
te. Potrivit IPJ Dolj, cel în
cauzã este bãnuit de comite-
rea, pe teritoriul Italiei, a in-
fracþiunilor de jaf armat, ten-
tativã de omor ºi deþinere ºi
port de arme într-un loc pu-
blic, fapte comise în anul
2012. Doljeanul a fost în Pe-
nitenciarul de Maximã Sigu-
ranþã Craiova, unde a execu-
tat o pedeapsã privativã de li-
bertate, iar marþi ar fi trebuit eliberat. Având în vedere solicitarea
venitã din partea autoritãþilor judiciare din Italia, pentru a nu dispã-
rea la eliberare, instanþa i-a emis mandat de arestare preventivã, ast-
fel cã a fost încarcerat în Centrul de Reþinere ºi Arest Preventiv
Dolj, urmând a fi perfectate documentele în vederea extrãdãrii.

Craiovean sub control judiciar
depistat bãut la volan

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, ieri-dimineaþã, în
jurul orei 8.45, poliþiºti din
cadrul Biroului Rutier, aflaþi
în executarea atribuþiilor de
supraveghere ºi control al
traficului rutier, l-au depistat
pe Ionel ªerban, de 31 de ani,
din Craiova în timp ce con-
ducea un autoturism Audi, pe
strada Amaradia din munici-
piu, având o concentraþie
de 0,55 mg/l alcool pur în
aerul expirat. Craioveanul de
31 de ani a fost condus la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, unde i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei, pe numele sãu fiind întocmit dosar de cercetare pena-
lã în conformitate cu prevederile legale. Problema este cã aceastã
infracþiune este comisã în perioada controlului judiciar, dupã ce,
pe 8 mai a.c., Curtea de Apel Craiova l-a plasat pe Ionel ªerban
sub control judiciar pe o perioadã de 60 de zile. El a fost arestat la
începutul lunii februarie a.c., împreunã cu un complice, într-un
dosar instrumentat de DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, fiind
cercetaþi pentru trafic de persoane ºi camãtã.

Bucureºtean urmãrit
internaþional prins în Craiova

Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, marþi, 23 mai a.c.,
poliþiºti din cadrul Serviciu-
lui de Investigaþii Criminale –
Compartimentul Urmãriri, în
urma activitãþilor desfãºura-
te, au pus în executare un
mandat de executare a pedep-
sei închisorii emis de Jude-
cãtoria Tecuci pe numele lui
Oniþã Szandu, de 35 de ani,
din municipiul Bucureºti, de-
pistat în Craiova. Acesta era
urmãrit la nivel la naþional de
pe 21 mai a.c., dupã ce a fost
condamnat definitiv la o pe-
deapsã privativã de libertate
de 3 ani ºi o lunã pentru co-
miterea infracþiunii de condu-
cerea a unui vehicul fãrã per-
mis de conducere. Persoana
în cauzã a fost încarceratã în
Penitenciarul de Maximã Si-
guranþã Craiova.

Craioveanul Capotescu, acuzat deCraioveanul Capotescu, acuzat deCraioveanul Capotescu, acuzat deCraioveanul Capotescu, acuzat deCraioveanul Capotescu, acuzat de
trafic de persoane ºi proxenetism,trafic de persoane ºi proxenetism,trafic de persoane ºi proxenetism,trafic de persoane ºi proxenetism,trafic de persoane ºi proxenetism,

rãmâne în arestul IPJ Doljrãmâne în arestul IPJ Doljrãmâne în arestul IPJ Doljrãmâne în arestul IPJ Doljrãmâne în arestul IPJ Dolj
Craioveanul Gheorghe

Laurenþiu Capotescu zis
„Pãtatu” rãmâne în spatele
gratiilor dupã ce magistraþii
Tribunalului Dolj i-au
respins, ieri, cererea de
înlocuire a arestãrii preventive
cu o mãsurã mai blândã.
Capotescu, împreunã cu finii
sãi Ahmed Cristian Bulacu ºi
Radu Alin Florescu au fost
arestaþi la începutul lunii
aprilie pentru constituire a
unui grup infracþional organizat,
trafic de persoane, trafic de
minori ºi proxenetism.

pentru o perioadã de 24 de ore a
inculpaþilor Gheorghe Laurenþiu
Capotescu zis „Pãtatu”, doi fini
ai sãi – Ahmed Cristian Bulacu ºi
Radu Alin Florescu –, ºi Gheor-
ghe Sorin Ciucã pentru sãvârºi-
rea infracþiunilor de constituire a
unui grup infracþional organizat,
trafic de persoane, trafic de mi-
nori ºi proxenetism. O zi mai târ-
ziu judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au dispus arestarea preven-
tivã a primilor trei, plasându-l pe
Ciucã în arest la domiciliu.

Potrivit DIICOT Craiova, „în
perioada anilor 2014 – 2017, in-
culpaþii Capotescu Gheorghe La-
urenþiu, Bulacu Ahmed Cris-
tian ºi Florescu Radu Alin au
constituit un grup infracþional
organizat în scopul comiterii in-

fracþiunilor de trafic de persoa-
ne, trafic de minori ºi proxene-
tism, grup la care a aderat, în
cursul anului 2015 ºi inculpatul
Ciucã Gheorghe Sorin. Având în
vedere natura legãturii dintre
inculpaþi (Capotescu Gheorghe
Laurenþiu este naºul inculpaþilor
Bulacu Ahmed Cristian ºi Flo-
rescu Radu Alin), a existat o co-
laborare optimã, strânsã ºi con-
stantã, rolurile lor în realizarea
activitãþii infracþionale nefiind
aceleaºi, modalitatea concretã în
care îºi împãrþeau sarcinile fiind
determinatã de împrejurãrile de
fapt ºi de necesitãþile practice
ale realizãrii scopului infracþio-
nal – obþinerea de venituri în mod
facil din exploatarea sexualã a
victimelor”.

ªofer fugar oprit de poliþiºti cu un foc de armãªofer fugar oprit de poliþiºti cu un foc de armãªofer fugar oprit de poliþiºti cu un foc de armãªofer fugar oprit de poliþiºti cu un foc de armãªofer fugar oprit de poliþiºti cu un foc de armã
Un craiovean de 28 de ani a fost sancþionat cu amendã de

3.740 lei ºi lãsat fãrã permisul de conducere, ieri, dupã ce
poliþiºtii au fost nevoiþi sã facã uz de armã pentru a-l prin-
de. Craioveanul, la volanul unui BMW înmatriculat în
Bulgaria, a refuzat sã opreascã la semnalele poliþiºtilor,
care l-au urmãrit pe mai multe strãzi din municipiu, consta-
tând, ulterior, cã acesta nu avea asigurare.

apoi pe strãzile Sãrarilor, Mir-
ceºti, Henry Coandã, ºi, întrucât
ºoferul gonea în continuare, exis-
tând pericolul provocãrii unui ac-
cident, unul dintre poliþiºti l-a
somat sã se opreascã ºi a folosit
armamentul din dotare efectuând

un foc de avertisment în plan ver-
tical, moment în care ºoferul fu-
gar a oprit autoturismul”, ne-a
declarat agent ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

ªoferul a fost condus la sediul
Biroului Rutier Craiova, unde s-a
stabilit cã se numeºte Marian Mus-
cãlãu, de 28 de ani, din munici-
piul Craiova ºi nu avea asigurare
obligatorie de rãspundere civilã
auto. „Craioveanul de 28 de ani
a fost sancþionat contravenþional
cu amendã în valoare de 3.740
lei, iar ca mãsuri administrative

i s-au reþinut permisul
de conducere în vede-
rea suspendãrii exer-
citãrii dreptului de a
conduce pe o perioa-
dã de 90 de zile. Po-
liþiºtii au reþinut în
sarcina ºoferului fap-
tul cã nu a oprit la
semnal, depãºire nere-
gulamentarã, neacor-
dare prioritate vehi-
cule ºi lipsa poliþei
RCA. Cu ocazia folo-
sirii armamentului din
dotare nu s-au înregis-
trat victime”, a mai
precizat agent-ºef ad-
junct Amelia Barbu.
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Astmul este una din cele mai
frecvente afecþiuni cronice. Mai
mult de 300 milioane de persoane
sunt diagnosticate cu astm bron-
ºic. Doar în Europa, aproape 30
milioane de persoane suferã din
cauza astmului. Prevalenþa este în
continuã creºtere, cu precãdere în
rândul populaþiei pediatrice. Ast-
fel, într-o clasã cu 30 de copii, 2-
3 dintre ei au astm, prevalenþa în
rândul populaþiei este cuprinsã
între 4-6%.

Mulþi oameni nu ºtiu cã suferã
de astm, în special dacã simpto-
mele lor nu sunt severe. Simpto-
mele astmului sunt însã
serioase ºi pot fi fatale.
Cele mai frecvente
simptome astmatice
sunt tusea, în special
noaptea, la efort sau
dupã un episod de râs
intens, senzaþia de su-
focare (dispnee), sen-
zaþia de strângere a
pieptului ºi ºuierat în
plãmâni. Se poate în-
tâmpla ca tusea care nu
mai trece sã fie singu-
rul simptom al astmu-
lui. Simptomele astmu-
lui apar cu precãdere

Dupã depunerea oficialã a candidaturii, inginerul ANIªOARA
STÃNCULESCU ºi-a continuat întâlnirile cu craiovenii pentru a afla
care le sunt aºteptãrile de la viitorul primar ºi cum vãd ei desfãºura-
rea campaniei electorale care va începe sâmbãtã. 27 mai ora 0:00.

Candidatul ALDE a fost întâmpinat cu simpatie peste tot în Craio-
va, fiind ºi singura femeie care a intrat în aceastã competiþie electora-
lã. Conform evaluãrilor sociologice, craiovenii vor, într-un numãr foarte
mare, sã aleagã o femeie în funcþia de primar al Craiovei.

Aniºoara Stãnculescu s-a întâlnit în aceste zile cu locuitorii din Cen-
tru, Calea Bucureºti, Brazda lui Novac ºi Craioviþa nouã.

Oamenii au fost curioºi sã-i afle intenþiile ºi au profitat de întâlnire
pentru a-ºi spune nemulþumirile.

Dincolo de obiectivele mari ale oraºului, legate de autostradã ºi
reindustrializare, craiovenii vor ca mãcar lucrurile care se pot realiza
fãrã mari eforturi financiare sã fie puse la punct.

Oamenii cer viitorului primar sã rezolve problema ridicãrii la timp a
gunoaielor, sã modernizeze ºi sã protejeze locurile de joacã pentru
copii, sã facã în aºa fel încât sã nu mai fie cozi la taxe, înmatriculãri,
paºapoarte etc., sã punã bãncuþe în staþiile de autobuze, sã asigure
securitatea pe stradã ºi în mijloacele de transport, sã repare strãzile
secundare, sã rezolve problemele legate de canalizare, sã asigure cu-
rãþenia în oraº.

Aniºoara Stãnculescu, candidatul ALDE va prezenta proiectul sãu
pentru oraº, MAI ÎNTÂI, CRAIOVA!, la începutul campaniei electo-
rale. Ea este susþinutã ºi de organizaþia localã a partidului România
Mare, care  a cerut printr-un apel public dat azi publicitãþii, celor 3000
de membri cotizanþi ºi simpatizanþilor sã-i sprijine candidatura.

CANDIDATUL ALDE ANIªOARA STÃNCULESCU
LA SFAT CU CRAIOVENII

Peste un milion de bolnavi de astmPeste un milion de bolnavi de astmPeste un milion de bolnavi de astmPeste un milion de bolnavi de astmPeste un milion de bolnavi de astm
În România, peste un milion de persoane sunt diagnos-

ticate cu astm, potrivit Societãþii Române de Pneumologie
(SRP), iar cele mai recente studii aratã cã în fiecare
sãptãmânã, unul din cinci pacienþi cu astm sever suferã o
crizã atât de gravã încât nu poate solicita ajutor.

noaptea sau dimineaþa devreme, la
trezire, dar pot apãrea oricând. Ele
se agraveazã atunci când bolnavul
vine în contact cu un factor de-
clanºator.
Unul din trei pacienþi astmatici,

afectaþi pe plan profesional
Cele mai frecvente trei cuvinte

folosite de pacienþi pentru a de-
scrie criza astmaticã sunt lipsa de
aer, sufocarea ºi frica. Unul din
trei pacienþi astmatici considerã ca
statusul lor social ºi profesional
se va deteriora dramatic în urmã-
torii 5 ani.

Cei mai frecvenþi alergeni sunt
polenul anumitor plante (copaci,
ierburi ºi buruieni), pãrul de ani-
male (câini, pisici ºi altele), acari-
eni, gândaci, mucegaiuri ºi anu-
mite alimente. Când o persoanã
alergicã vine în contact cu un ast-
fel de alergen, se declanºeazã în
organism o serie de reacþii, în
urma cãrora sunt eliberate niºte
substanþe chimice numite media-
tori. Aceºti mediatori declanºeazã
episoadele de astm.

Aerul rece, fumul, chimicalele
industriale, parfumurile ºi vopsea-
ua sau vaporii de benzinã sunt alte
exemple de substanþe iritative chi-
mice, care pot declanºa o crizã de
astm. Ele acþioneazã asupra plãmâ-
nilor prin stimularea receptorilor din
arborele respirator ºi declanºeazã
simptomele astmatice. Receptorii
activaþi determinã contracþia muº-

chilor care înconjoarã
cãile respiratorii ºi pro-
voacã bronhocon-
strucþia, care se tradu-
ce prin criza de astm.

Infecþiile respiratorii
virale, principala
cauzã a crizelor

de astm
Infecþiile respirato-

rii virale sunt cauza
principalã a crizelor
de astm. Infecþiile
bacteriene, cu excep-
þia celor care determi-

nã sinuzitele, nu provoacã crize
astmatice. Boala de reflux gastro-
esofagian, care se manifestã prin
senzaþia de arsurã în capul pieptu-
lui, poate sã declanºeze simptomele
astmatice, atunci când acizii din
stomac ajung în esofag.

Aspirina ºi alte medicamente din
aceeaºi clasã cu aspirina pot de-
clanºa crizele de astm la persoa-
nele sensibile. 5% din persoanele
diagnosticate cu astm au o redu-
cere marcantã a funcþiei pulmonare
dupã administrare de aspirinã. Re-
acþii similare pot sã aparã ºi dupã
administrarea altor medicamente
anitiinflamatoare. Ca o regulã ge-
neralã, persoanele cu astm ar tre-
bui sã evite folosirea acestor me-
dicamente.

O altã clasã de medicamente

care poate sã declanºeze o crizã
de astm este reprezentatã de beta-
blocante, medicamente prescrise
pentru scãderea tensiunii arteriale,
glaucom, migrene ºi dureri de cap
sau anginã. Beta-blocantele pot de-
termina contracþia muºchilor din
cãile aeriene, bronhospasmul, care
duce la senzaþia de sufocare a pa-
cientului cu astm. De aceea, este
important ca, înainte de adminis-
trarea unor astfel de medicamen-
te, pacientul cu astm sã consulte
medicul curant.

Mult mai rar, anumiþi aditivi ali-
mentari pot determina ºi ei crize de
astm. Cel mai frecvent este vorba
de sulfaþi, un conservant folosit de
exemplu, în cartofii congelaþi, anu-
mite tipuri de bere sau vinuri.

RADU ILICEANU



Luni, 29 mai 2017
10.00 – 18.00
Casa Bãniei – Esplanadã (Secþia

de Etnografie a Muzeului Olteniei)
“Satul românesc în zi de sãrbãtoa-

re” (târgul meºterilor populari, para-
da costumelor populare)

Co-organizatori: Muzeul Olteniei
Craiova ºi Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj.

10.00 – 18.00
Teatrul pentru Copii ºi Tineret

„Colibri”
 Porþi Deschise în Fabrica de po-

veºti electroColibri
 Regatul copilãriei – desene pe

asfalt
 Expoziþie #InstaCraiova – Sala

Studio
Co-organizator: Teatrul pentru

Copii ºi Tineret ”Colibri”.

10.00– 18.00
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru

ºi Aristia Aman”
Expoziþii, proiecþie filme istorice,

ateliere
Accesul publicului se va face în

mod gratuit.

10.00 -18.00
Esplanada „William Shakespeare”
Sãnãtatea pe primul loc - campa-

nie gratuitã de mãsurare a tensiunii
arteriale, greutãþii corporale ºi testa-
rea glicemiei

Co- organizator: ªcoala Postlicea-
lã Sanitarã „Christiana” Craiova.

10.30– 20.30
Centrul Vechi, zona Bancpost
 “Piaþa Artelor“ (ateliere creative,

expoziþii, recitaluri)
• 10.30-12.00 / Atelier string art

“Animale ºugubeþe” (Muzeul Olte-
niei, Colegiu Carol I)

• 12.30-20.30 / Atelier de bijuterii
(TRADEM)

• 14.00-16.00 / Atelier origami ºi
string “Pãpãdia ºi suratele ei” (Mu-
zeul Olteniei, Colegiu Fraþii Buzeºti)

• 18.30-20.30 / Happening stradal
(Liceul de Artã)

Co-organizatori: Muzeul Olteniei,
Colegiul “Carol I”, Colegiul “Fraþii
Buzeºti”, ªcoala de Artã „Cornetti”,
Liceul de Artã “Marin Sorescu”,
Casa de Culturã “Traian Demetres-
cu”, Asociaþia Carousel, Penitencia-
rul Craiova, Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”, Olte-
nia mea, Serviciul Judeþean al Arhi-
velor Naþionale Dolj, Muzeul Olte-
niei Craiova.

13.00
Centrul Multifuncþional
Campionat minihandbal, Campio-

nat minivolei
Co-organizatori: Direcþia Judeþea-

nã pentru Tineret ºi Sport Dolj, In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj.

16.00 – 18.00
Casa Bãniei – Esplanadã (Secþia

de Etnografie a Muzeului Olteniei)
Spectacol folcloric
Co-organizator: Centrul Judeþean

pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj.

18.00 – 23.00
Cartierul Valea Roºie – zona Piaþã
Spectacol artistic (muzicã pop,

folk, popularã, clasicã, dans ºi balet)
• Palatul Copiilor
• Recital Club Arti
• Spectacol dans (TRADEM &

Asociaþia Dance Beat)
• ªcoala de Muzicã ªincai
• Rafaela Burulea -  Mamaia Co-

piilor
• Eliza Chifu
• Casa Studenþilor (Trupa Freaks)
• Filarmonica Oltenia Craiova
• Opera Românã Craiova
• Spectacol Ansamblul Folcloric

“Hora Deznãþuiului” (20.45)

Co-organizatori: Palatul Copii-
lor, Rafaela Burulea, Casa de Cul-
turã “Traian Demetrescu” & Aso-
ciaþia “Dance Beat”, ªcoala de
Muzicã ªincai, Trupa FREAKS,
Casa Studenþilor Craiova, Filarmo-
nica Oltenia Craiova, Opera Româ-
nã Craiova, Teatrul Naþional “Ma-
rin Sorescu”, Ansamblul Folcloric
“Maria Tãnase”.

19.00
Filarmonica Oltenia Craiova
Turneul Internaþional Stradiva-

rius: Anotimpurile
Concerteazã: Alexandru Tomescu

(vioarã Stradivarius Elder-Voicu),
Sînziana Mircea (pian), Omar Masa
(bandoneon, Argentina).

În program – lucrãri din creaþia
compozitorilor Manuel de Falla, En-
rique Granados, Pablo Sarasate, As-
tor Piazzolla.

Co-organizator: Filarmonica Olte-
nia Craiova.

Marþi, 30 mai 2017

10.00 – 18.00
Casa Bãniei – Esplanadã (Secþia

de Etnografie a Muzeului Olteniei)
“Satul românesc în zi de sãrbãtoa-

re” (târgul meºterilor populari, para-
da costumelor populare)

Co-organizatori: Muzeul Olteniei
ºi Centrul Judeþean pentru Conser-
varea ºi Promovarea Culturii Tradiþi-
onale Dolj.

10.00 – 18.00
Teatrul pentru Copii ºi Tineret

„Colibri”
Porþi Deschise în Fabrica de po-

veºti electroColibri
Regatul copilãriei - desene pe asfalt
Expoziþie #InstaCraiova – Sala

Studio
Co-organizator: Teatrul pentru

Copii ºi Tineret ”Colibri”

10.00 – 17.00
Muzeul de Artã
Hoinar prin oraº … de Ziua Cra-

iovei
Expoziþia Cosmin Paulescu Harta

– teritorii portabile.
Expoziþia de picturã flamandã –

Sala Oglinzilor.
Ateliere de graficã de carte pen-

tru copii – curtea muzeului

10.00 -18.00
Esplanada „William Shakespeare”
Sãnãtatea pe primul loc - campa-

nie gratuitã de mãsurare a tensiunii
arteriale, greutãþii corporale ºi testa-
rea glicemiei.

Co- organizatori: ªcoala Postlicea-
lã Sanitarã „Christiana” Craiova.

10.00 – 21.30
Piaþa “Fraþii Buzeºti” – Centrul

Vechi
Piaþa „Artelor” (ateliere creative,

expoziþii, recitaluri, demonstraþii de
artã)

• 10.00-11.30 / Atelier Curcubeu
ºi culoare (modelaj în lut ºi picturã)
(Muzeul Olteniei, Grãdiniþa Traian
Demetrescu)

• 12.30-20.30 / Atelier de bijuterii
(TRADEM)

• 14.00-16.00 / Atelier origami ºi
string “Pãpãdia ºi suratele ei” (Mu-
zeul Olteniei, Colegiu Fraþii Buzeºti)

• 18.30-20.30 / Happening stradal
(Liceul de Artã)

Co-organizatori: Muzeul Olte-
niei, Grãdiniþa “Traian Demetres-
cu”, Colegiul “Fraþii Buzeºti”,
ªcoala de Artã „Cornetti”, Peniten-
ciarul Craiova, Liceul de Artã “Ma-
rin Sorescu”, Casa de Culturã “Tra-
ian Demetrescu”, Asociaþia Carou-
sel, Biblioteca Judeþeanã “Alexan-
dru ºi Aristia Aman”, Oltenia mea,
Serviciul Judeþean al Arhivelor
Naþionale Dolj, Muzeul Olteniei
Craiova.

11.00 – 18.00
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru

ºi Aristia Aman”
Expoziþii, proiecþie filme istorice,

ateliere
Accesul publicului se va face în

mod gratuit.

12.30
Parcul „Nicolae Romanescu” –

Teatrul de Varã
Concurs de dans sportiv

Co-organizatori: Direcþia Judeþea-
nã pentru Tineret ºi Sport Dolj, In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj.

13.00
ªcoala Gimnazialã “Mircea Eliade”
“Craiova de ieri ºi de azi” – con-

curs interºcolar de istorie – geogra-
fie localã.

Co-organizatori: ªcoala Gimnazia-
lã “Mircea Eliade”, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj.

16.00 – 18.00
Casa Bãniei – Esplanadã (Secþia

de Etnografie a Muzeului Olteniei)
Spectacol folcloric
Co-organizatori: Centrul Judeþean

pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj.

18.00 – 20.00
Grãdina Botanicã
Pãtura care citeºte – invitaþie la

lecturã în parcuri ºi grãdini
Co-organizator: Biblioteca Jude-

þeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”.

18.00 – 23.00
Cartierul Rovine – zona Poºtã
Spectacol artistic (muzicã pop,

folk, popularã, clasicã, dans ºi balet)
• Palatul Copiilor
• Recital Club Arti
• Spectacol dans (TRADEM &

Asociaþia Dance Beat)
• ªcoala de Muzicã ªincai
• Rafaela Burulea -  Mamaia Co-

piilor
• Casa Studenþilor (Trupa Freaks)
• Filarmonica Oltenia Craiova
• Opera Românã Craiova
• Spectacol Ansamblul Folcloric

“Maria Tanase”. Soliºti: Liviu Oltea-
nu, Liliana Popa, Marius Mãgurea-
nu, Lavinia Bîrsoghe, Constantin
Enceanu

Co-organizatori: Palatul Copiilor,
Rafaela Burulea, Casa de Culturã
“Traian Demetrescu” & Asociaþia
“Dance Beat”, Club Arti, ªcoala de
Muzicã ªincai, Trupa FREAKS, Fi-
larmonica Oltenia Craiova, Opera
Românã Craiova, Ansamblul Folclo-
ric “Maria Tãnase”.

Miercuri, 31 mai 2017

10.00
Colegiul Naþional “Carol I”
Baschet ºcolar 3 la 3.
Co-organizatori: Direcþia Judeþea-

nã pentru Tineret ºi Sport Dolj, In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj.

10.00 – 18.00
Casa Bãniei – Esplanadã (Secþia

de Etnografie a Muzeului Olteniei)
“Satul românesc în zi de sãrbãtoa-

re” (târgul meºterilor populari, para-

da costumelor populare)
Co-organizatori: Muzeul Olteniei

ºi Centrul Judeþean pentru Conser-
varea ºi Promovarea Culturii Tradiþi-
onale Dolj.

10.00 – 18.00
Teatrul pentru Copii ºi Tineret

„Colibri”
ora 10:00 - Spectacol Alis în lu-

mea pãpuºilor, regia Iulia Cârstea
Porþi Deschise în Fabrica de po-

veºti electroColibri
Regatul copilãriei - desene pe

asfalt
Expoziþie #InstaCraiova – Sala

Studio
Co-organizator: Teatrul pentru

Copii ºi Tineret ”Colibri”.

10.00 -18.00
Esplanada „William Shakespeare”
Sãnãtatea pe primul loc - campa-

nie gratuitã de mãsurare a tensiunii
arteriale, greutãþii corporale ºi testa-
rea glicemiei.

Co- organizator: ªcoala Postlicea-
lã Sanitarã „Christiana” Craiova.

10.00 – 17.00
Muzeul de Artã
Hoinar prin oraº... de Ziua Craiovei
Expoziþia Cosmin Paulescu Harta

– teritorii portabile.
Expoziþia de picturã flamandã –

Sala Oglinzilor.
Ateliere de graficã de carte pen-

tru copii – curtea muzeului.

11.00 – 18.00
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru

ºi Aristia Aman”
Expoziþii, proiecþie filme istorice,

ateliere, concursuri
Accesul publicului se va face în

mod gratuit.

11.00
Muzeul Olteniei – Secþia de Isto-

rie – Arheologie
Vernisaj expoziþia temporarã “Sta-

tui Romane în Oltenia”.

12.00
Centrul Judeþean pentru Conser-

varea ºi Promovarea Culturii Tradiþi-
onale Dolj

“Tradiþie ºi culoare” – expoziþie
concurs de picturã, recitare de poezie
ºi audiþii muzicale.

Co-organizatori: ªcolile “Ion
Creangã” ºi “Sfântul Dumitru”, Con-
siliul Judeþean Dolj ºi CJCPCT Dolj

12.30 – 20.30
Piaþa “Fraþii Buzeºti” – Centrul

Vechi
Piaþa „Artelor” (ateliere creative,

expoziþii, recitaluri, demonstraþii de artã)

• 12.30-20.30 / Atelier de bijuterii
(TRADEM)
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• 18.30-20.30 / Happening stradal
(Liceul de Artã)

Co-organizatori: ªcoala de Artã
Cornetti, Liceul de Artã “Marin
Sorescu”, Casa de Culturã “Traian
Demetrescu”, Penitenciarul Craio-
va, Asociaþia Carousel, Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”, Oltenia mea, Serviciul Ju-
deþean al Arhivelor Naþionale Dolj,
Muzeul Olteniei Craiova.

16.00 – 18.00
Casa Bãniei – Esplanadã (Secþia

de Etnografie a Muzeului Olteniei)
Spectacol folcloric
Co-organizator: Centrul Judeþean

pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj.

18.00 – 23.00
Cartierul Brazda lui Novac – zona

BRD
Spectacol artistic (muzicã pop,

folk, popularã, clasicã, dans ºi balet)
• Palatul Copiilor
• Spectacol dans (TRADEM &

Asociaþia Dance Beat)
• ªcoala de Muzicã ªincai
• Rafaela Burulea -  Mamaia Co-

piilor
• Recital Alexia Ilie Gabriela
• Casa Studenþilor (Trupa Freaks)
• Eliza Chifu
• Filarmonica Oltenia Craiova
• Opera Românã Craiova
• Spectacol Ansamblul Folcloric

“Maria Tanase” ºi invitaþii Taraful
Streaþã. Soliºti: Maria Rotaru, Aneta
ªiºu, Ciri Mayer, Niculina Stoican

Co-organizatori: Palatul Copiilor,
Rafaela Burulea, Ilie Alexia Gabriela,
Casa de Culturã “Traian Demetres-
cu” & Asociaþia “Dance Beat”, ªcoa-
la de Muzicã ªincai, Trupa FREAKS,
Filarmonica Oltenia Craiova, Opera
Românã Craiova, Ansamblul Folclo-
ric“ Maria Tãnase.

19.00
Teatrul Naþional “Marin Sorescu”

– Sala Amza Pellea
Spectacol ”Dimineaþa de dupã”,

de Peter Quilter, regia Mircea Cor-
niºteanu

Co-organizator: Teatrul Naþio-
nal “Marin Sorescu”.

Joi, 01 iunie 2017

10.00 – 18.00
Teatrul pentru Copii ºi Tineret

„Colibri”
Porþi Deschise în Fabrica de po-

veºti electroColibri
Regatul copilãriei - desene pe asfalt
Expoziþie #InstaCraiova – Sala

Studio
Co-organizator: Teatrul pentru

Copii ºi Tineret ”Colibri”

10.00 – 20.00
Str. Theodor Aman
Expo-flora

10.00 – 17.00
Muzeul de Artã
Hoinar prin oraº … de Ziua Craiovei
Expoziþia Cosmin Paulescu Harta

– teritorii portabile.
Expoziþia de picturã flamandã –

Sala Oglinzilor.
Ateliere de graficã de carte pen-

tru copii – curtea muzeului.
Accesul publicului se va face în

mod gratuit.

10.30 – 20.30
Esplanada „William Shakespeare”
Manufactura „Bizarre Bazaar” (ate-

liere creative pentru obiecte decorati-
ve sau de uz prin tehnici variate)

Co-organizator: Asociaþia Carou-
sel Project Craiova.

11.00– 18.00
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru

ºi Aristia Aman”
Expoziþii, proiecþie filme istorice,

ateliere, concursuri
Accesul publicului se va face în

mod gratuit.

10.00 – 18.00
Piaþa “Mihai Viteazul”
Activitãþi interactive
Co–organizator: Biblioteca Jude-

þeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”.

10.00 – 17.00
Muzeul Olteniei – Secþia de Isto-

rie–Arheologie
Expoziþia temporarã “Statui Roma-

ne în Oltenia”
Co–organizator: Muzeul Olteniei
Accesul publicului se va face în

mod gratuit.

11.00 – 14.00, 17.00 - 19.00
Parcul “Nicolae Romanescu” –

Teatrul de Varã
“Craiova Kids Day” (recitaluri,

spectacole, concerte)
Co-organizatori: Palatul Copiilor,

Liceul de Artã “Marin Sorescu”,
Club Arti, ªcoala de Muzicã ªincai,
Dynamik Dance Studio

19.00 - 20.00
“Drumu-i lung, povestea-i scur-

tã” – spectacol pentru copii
Co-organizator: Opera Românã

Craiova.

12.30 – 21.30
Piaþa Fraþii Buzeºti – Centrul Vechi
Piaþa „Artelor” (ateliere creative,

expoziþii, recitaluri, demonstraþii de
artã)

• 12.30-20.30 / Atelier de bijuterii
(TRADEM)

• 18.00 – 20.00 / Jocuri interactive
(Teatrul Colibri)

• 18.30 – 20.30 / Happening stra-
dal (Liceul de Artã)

Co-organizatori: ªcoala de Artã
„Cornetti”, Liceul de Artã “Marin
Sorescu”, Casa Studenþilor, Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”,
Casa de Culturã “Traian Demetres-
cu”, Asociaþia Carousel, Bibliote-
ca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”, Oltenia mea, Serviciul Ju-
deþean al Arhivelor Naþionale Dolj,
Muzeul Olteniei Craiova.

18.00 – 23.00
Cartierul Craioviþa Nouã – zona

Poºtã
Spectacol artistic (muzicã pop,

folk, popularã, clasicã, dans ºi balet)

• Palatul Copiilor
• Spectacol dans (TRADEM &

Asociaþia Dance Beat)
• ªcoala de Muzicã ªincai
• Rafaela Burulea -  Mamaia Copiilor
• Recital Alexia Ilie Gabriela
• Filarmonica Oltenia Craiova
• Spectacol “Pãcalã” (Teatrul Colibri)
• Spectacol Ansamblul Folcloric

“Maria Tanase”. Soliºti: Liviu Dica,
Cristian Bãnãþeanu, Mariana Iones-
cu Cãpitãnescu, Emilia Dorobanþu

Co-organizatori: Palatul Copiilor,
Ansamblul „Cununiþa”, Rafaela Bu-
rulea, Ilie Alexia Gabriela, Casa de
Culturã “Traian Demetrescu” & Aso-
ciaþia “Dance Beat”, ªcoala de Mu-
zicã ªincai, Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri”, Filarmonica Olte-
nia Craiova, Ansamblul Folcloric
“Maria Tãnase”.

21.00
Esplanadã Teatrul Naþional “Ma-

rin Sorescu”
Spectacol ”Occident Express”, de

Matei Viºniec, regia Alexandru Bou-
reanu

Co-organizator: Teatrul Naþio-
nal “Marin Sorescu”.

Vineri, 02 iunie 2017

10.00
Strada A.I. Cuza, zona Universitate

Salonul Auto (expoziþie de maºini)
Co-organizatori: dealeri ºi repre-

zentanþi auto.

10.00 – 18.00
Teatrul pentru Copii ºi Tineret

„Colibri”
Porþi Deschise în Fabrica de po-

veºti electroColibri
Regatul copilãriei - desene pe asfalt
Expoziþie #InstaCraiova – Sala

Studio
Co-organizator: Teatrul pentru

Copii ºi Tineret ”Colibri”.

10.00 – 20.00
Str. Theodor Aman
Expo-flora

10.00 – 17.00
Muzeul de Artã
Hoinar prin oraº... de Ziua Craiovei
Expoziþia Cosmin Paulescu Harta

– teritorii portabile.
Expoziþia de picturã flamandã –

Sala Oglinzilor.

10.00 – 17.00
Muzeul Olteniei – Secþia de Isto-

rie–Arheologie
Expoziþia temporarã “Statui Roma-

ne în Oltenia”.

10.30 – 20.30
Esplanada „William Shakespeare”
Manufactura „Bizarre Bazaar” (ate-

liere creative pentru obiecte decorati-
ve sau de uz prin tehnici variate)

Co-organizator: Asociaþia Carou-
sel Project Craiova

17.30 – 19.30
Piaþa Fraþii Buzeºti – Centrul Vechi
Piaþa „Artelor” (ateliere creative, ex-

poziþii, recitaluri, demonstraþii de  artã)

• 12.30 – 20.30 / Atelier de bijute-
rii (TRADEM)

• 18.30 – 20.30 / Happening stra-
dal (Liceul de Artã)

• 18.30 – 20.30 / Jocuri interactive
(Teatrul Colibri)

• 19.00 – 20.00 / Casa Studenþilor

Co-organizatori: ªcoala de Artã
„Cornetti”, Liceul de Artã “Marin
Sorescu”, Palatul Copiilor Craiova,
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”, Oltenia mea, Servi-
ciul Judeþean al Arhivelor Naþiona-
le Dolj, Muzeul Olteniei Craiova,
Casa Studenþilor - Trupe Cover/Folk,
Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri”, Casa de Culturã “Traian De-
metrescu”, Asociaþia Carousel, Com-
pania de teatru Followspot.

18.00 – 20.00
Filarmonica Oltenia Craiova
Ceremonia Festivã a Consiliului

Local Municipal
Co-organizator: Filarmonica Olte-

nia Craiova.

19.00
Teatrul Naþional “Marin Sorescu”

– Sala Amza Pellea
Spectacol ”Elefantul din camera sau

The Vibrator Play”, de Sarah Ruhl, re-
gia Dragoº Alexandru Muºoiu

Co-organizator: Teatrul Naþio-
nal “Marin Sorescu”.

19.30 – 22.30
Piaþa „Mihai Viteazul”
Concert “Balkan Party”: Gipsy

Casual, Marius Mihalache ºi Ovidiu
Lipan Þãndãricã.

Sâmbãtã, 03 iunie 2017

10.00
Strada A.I. Cuza, zona Universitate
“Salonul Auto” - expoziþie de maºini
Co-organizatori: Dealeri ºi repre-

zentanþi auto.

10.00 – 18.00
Teatrul pentru Copii ºi Tineret

„Colibri”
Porþi Deschise în Fabrica de po-

veºti electroColibri
Regatul copilãriei - desene pe asfalt
Expoziþie #InstaCraiova – Sala

Studio
18:00
Spectacol Invitaþie la joacã, regia

Alexandra Davidescu
Co-organizator: Teatrul pentru

Copii ºi Tineret „Colibri”.

10.00 – 20.00
Str. Theodor Aman
Expo-flora

10.00 – 17.00
Muzeul de Artã
Hoinar prin oraº... de Ziua Craio-

vei
Expoziþia Cosmin Paulescu Harta

– teritorii portabile.
Expoziþia de picturã flamandã –

Sala Oglinzilor.

10.00 – 17.00
Muzeul Olteniei – Secþia de Isto-

rie–Arheologie
Expoziþia temporarã “Statui Roma-

ne în Oltenia”.

10.30 – 20.30
Esplanada „William Shakespeare”
Manufactura „Bizarre Bazaar” (ate-

liere creative pentru obiecte decorati-
ve sau de uz prin tehnici variate)

Co-organizator: Asociaþia Carou-
sel Project Craiova.

11.00 – 14.00
Primãria Craiova – str. A.I. Cuza nr.

7
„O cãlãtorie prin istoria Craiovei”

– Tur ghidat de oraº din care doritorii
aflã detalii inedite despre istoria ora-
ºului

Co-organizatori: Agenþia de Turism
Mapamond, Umbrella Media, Asocia-
þia Global City 2020.

12.30 – 20.30
Piaþa Fraþii Buzeºti – Centrul Vechi
Piaþa „Artelor” (ateliere creative,

expoziþii, recitaluri, demonstraþii de
artã)

• 12.30-20.30 / Atelier de bijuterii
(TRADEM)

• 18.30-20.30 / Happening stradal
(Liceul de Artã)

• 11.00 – 13.00 / Jocuri interactive
(Teatrul Colibri)

• 19.00 – 20.00 / Casa Studenþilor

Co-organizatori: ªcoala de Artã
„Cornetti”, Liceul de Artã “Marin
Sorescu”; Palatul Copiilor Craio-
va, Biblioteca Judeþeanã “Alexan-
dru ºi Aristia Aman”, Oltenia mea,
Serviciul Judeþean al Arhivelor Na-
þionale Dolj, Muzeul Olteniei Craio-
va, Casa Studenþilor, Trupe Cover/
Folk, Casa de Culturã “Traian De-
metrescu”, Asociaþia Carousel.

13.00 – 18.00
Strada A.I. Cuza, zona Teatrului

Naþional
“Salonul Auto-Retro” - expoziþie

de maºini de epocã
Co-organizator: Retromobil Club

Craiova.

19.00
Teatrul Naþional “Marin Sorescu”

– Sala Amza Pellea
Spectacol ”Dacã am gândi cu voce

tare”, de Adnan Lugonic, regia Radu
Afrim

Co-organizator: Teatrul Naþional
“Marin Sorescu”.

19.30 – 22.30
Piaþa “Mihai Viteazul”
Concert “Hit Radio”: Raluka, Man-

dinga, Alex Velea & Mario Fresh.

Duminicã, 04 iunie 2017

10.00
Strada A.I. Cuza, zona Universitate
Salonul Auto (expoziþie de maºini)
Co-organizatori: Dealeri ºi repre-

zentanþi auto.

10.00
Piaþa Mihai Viteazul
Alaiul Cãluºului
 Co-organizator: Centrul Jude-

þean pentru Conservarea ºi Promo-
varea Culturii Tradiþionale Dolj

10.00 – 13:00
Teatrul pentru Copii ºi Tineret

„Colibri”
Expoziþie #InstaCraiova – Sala

Studio
ora 11:00 - Cei trei purceluºi, tea-

tru interactiv, coord. Geo Dinescu ºi
Marin Fagu

Co-organizator: Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”.

10.00 – 20.00
Str. Theodor Aman
Expo-flora

10.00 – 17.00
Muzeul de Artã
Hoinar prin oraº... de Ziua Craiovei
Expoziþia Cosmin Paulescu Harta

– teritorii portabile.
Expoziþia de picturã flamandã –

Sala Oglinzilor
Accesul publicului se va face în

mod gratuit.

10.00 – 17.00
Muzeul Olteniei – Secþia de Isto-

rie–Arheologie
Expoziþia temporarã “Statui Roma-

ne în Oltenia”
Accesul publicului se va face în

mod gratuit.

10.30 – 20.30
Esplanada „William Shakespeare”
Manufactura „Bizarre Bazaar” (ate-

liere creative pentru obiecte decorati-
ve sau de uz prin tehnici variate)

Co-organizator: Asociaþia Carou-
sel Project Craiova.

12.30 – 20.30
Piaþa “Fraþii Buzeºti” – Centrul

Vechi
Piaþa „Artelor” (ateliere creative,

expoziþii, recitaluri, demonstraþii de
artã)

• 12.30-20.30 / Atelier de bijuterii
(TRADEM)

• 18.30-20.30 / Happening stradal
(Liceul de Artã)

• 19.00 – 20.00 / Casa Studenþilor

Co-organizatori: ªcoala de Artã
„Cornetti”, Liceul de Artã “Marin
Sorescu”, Palatul Copiilor Craiova,
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”, Oltenia mea, Servi-
ciul Judeþean al Arhivelor Naþiona-
le Dolj, Muzeul Olteniei Craiova,
Casa Studenþilor - Trupe Cover/Folk,
Casa de Culturã “Traian Demetres-
cu”, Asociaþia Carousel.

13.00 – 18.00
Strada A.I. Cuza, zona Teatrului

Naþional
“Salonul Auto-Retro” - expoziþie

de maºini de epocã.
Co-organizator: Retromobil Club

Craiova.

19.00
Teatrul Naþional “Marin Sorescu”

– Sala I.D. Sîrbu
Spectacol ”Cealaltã þarã”, dupã

Herta Muller, regia Alexandru Istudor
Co-organizator: Teatrul Naþional

“Marin Sorescu”.

19.30 – 22.30
Piaþa “Mihai Viteazul”
Concert “Special Projects”: Ga-

briel Cotabiþã & Keo, Cristi Mincu-
lescu, Iris & Felicia Filip.

22.30
Piaþa “Mihai Viteazul”
Foc de artificii

NOTÃ: Condiþiile meteorologice
nefavorabile pot anula o parte dintre
manifestãrile programate în aer liber!
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Ieri, angajaþii mai multor primãrii
locale, dar ºi din consiliile judeþene
au decis sã intre pe perioadã nede-
terminatã în grevã japonezã. Lucrã-
torii sunt afiliaþi sindicatului „Forþa
Legii” ºi considerã ca viitoarea Lege
a salarizãrii unitare le va aduce pre-
judicii. Sã amintim cã aceasta a fost
adoptatã de Senat, marþi, 23 mai a.c.,
cu 85 de voturi „pentru”, 10 „împo-
trivã” ºi 12 abþineri. Camera Deputa-
þilor este, însã, for decizional.

Invocã lipsa grilei de salarizare
Protestatarii considerã cã situaþia

privind viitoarea salarizare a angaja-
þilor din administraþia publicã localã
este cu adevãrat criticã, pentru cã
Legea salarizãrii, în forma ei actualã,
aduce angajaþilor din acest domeniu
de activitate nenumãrate prejudicii. În
primul rând, lipseºte grila de salariza-
re a angajaþilor din administraþia pu-
blicã localã, asta însemnând crearea
unui haos total în salariile angajaþilor
din primãrii, consilii judeþene, direc-
þiile de asistenþã socialã, de eviden-
þã persoanelor, de taxe ºi impozite ºi
poliþie localã, mai apreciazã aceºtia.

„În lipsa unei grile, salariile urmea-
zã a fi stabilite, anual, în limita buge-
tului alocat, de consiliile judeþene ºi
de consiliile locale. În ciuda faptului
cã, la consultãri, liderilor sindicali li
s-a cerut sã pregãteascã grile de sa-
larizare ºi amendamente, la discuþiile
din comisia de muncã a Senatului,
reprezentanþii angajaþilor au fost

Angajaþii din mai multe unitãþi ale adminis-
traþiei publice locale din Oltenia, dar ºi din þarã,
au intrat în grevã japonezã pe termen nedeter-
minat. Sindicatul „Forþa Legii”, care sprijinã
protestul membrilor de sindicat din adminis-
traþie, avertizeazã cã, începând cu sãptãmâna
viitoare, va organiza un mare miting de pro-
test în faþa Parlamentului, în funcþie de ziua în
care se va dezbate, în Comisia de Muncã din
Camera Deputaþilor, Legea-cadru privind sala-
rizarea personalului plãtit din fonduri publice.
La acþiunile de protest vor participa toþi mem-
brii de sindicat din primãrii ºi consilii judeþe-

ne. ªi, totuºi, bugetarii din aparatul adminis-
trativ, conform Legii aºa cum a trecut de Se-
nat, vor primi de la 1 ianuarie 2018 o majorare
cu 25% la salariul de bazã. Cei mai favorizaþi
vor fi medicii ºi asistentele, apoi cadrele didac-
tice. Acestea din urmã, tot de la anul, vor primi
50% la salariul de bazã. Se face ordine ºi în
inflaþia titlurilor de doctor, pentru cã se vor
plãti doar celor ce activeazã în domenii ce au
legãturã cu doctoratul obþinut. Mai mult, nu se
vor mai încasa bani ºi pentru titlul de doctor ºi
pentru cel de grad didactic I, salariaþii din edu-
caþie trebuind sã opteze pentru unul sau altul.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

efectiv sfidaþi de politicieni, iar pro-
punerile lor, evident, ignorate. Aceas-
tã situaþie conduce la reducerea sa-
lariilor pânã la nivelul minim pe eco-
nomie, asta însemnând tãieri mai mari
decât cele decise temporar de Guver-
nul Boc în perioada de crizã. Este
inexplicabil cum, într-o perioadã în
care creºterea economicã este trâm-
biþatã public, veniturile unei întregi
categorii de salariaþi sã fie tãiate dras-
tic”, se precizeazã în comunicatul
Sindicatului „Forþa Legii”.

Ameninþã cu încetarea lucrului
O a doua consecinþã, invocatã de

sindicaliºti, este lipsa de predictibili-
tate a veniturilor – motiv pentru care
salariaþii nu pot angaja credite ban-
care ºi nu-ºi pot face planuri mai în-
depãrtate de un an. Implicit, putem
vorbi ºi despre incertitudinea evolu-
þiei în carierã. Nu în ultimul rând, le-
gea salarizãrii unitare în actuala for-
mã duce la politizarea totalã în admi-
nistraþia publicã localã. În absenþa
unei grile, puterea de decizie ajunge,
prin intermediul consiliilor locale, în
mâna primarilor, de cele mai multe ori
subiectivi. Actuala lege a salarizãrii
încalcã flagrant atât principiile lega-
litãþii, nediscriminãrii, egalitãþii, prin-
cipiul importanþei sociale a muncii,
principiul transparenþei, dar ºi pre-
vederi ale Constituþiei României ºi ale
Directivei Europene 78/CE/2000.

„În consecinþã, sindicatele repre-
zentative din administraþia publicã

localã solicitã o grilã de salarizare
pentru angajaþi cu respectarea prin-
cipiilor legii. Sindicatele vor formu-
la un punct de vedere comun, sus-
þinut cu argumente în comisiile de
la Camera Deputaþilor. Sindicatele
avertizeazã cã gradul de nemulþumi-
re al angajaþilor din aceste structuri
se poate concretiza în proteste ma-
sive, inclusiv încetarea lucrului”, se
încheie luare de poziþie a Sindicatu-
lui „Forþa Legii”.

A fost scoasã sintagma
„salarizare unitarã”

Senatul a adoptat acest proiect
de lege cu titlul Lege-cadru privind
salarizarea personalului plãtit din
fondurile publice. S-a renunþat ast-
fel la expresia „salarizarea unitarã”.
Mai mult, aceastã lege se referã nu-
mai la personalul din sectorul bu-
getar plãtit din bugetul consolidat
al statului. Iar începând cu intrarea

în vigoare a legii, toate drepturile
salariale ale acestora sunt ºi vor rã-
mâne, în mod exclusiv, cele prevã-
zute de prezenta lege. Nu vor fi pre-
mise negocieri de salarii prin exce-
deri de la prevederile acestei legi,
prin contracte colective de muncã
ºi contracte individuale de muncã.

Grija salarizãrii va cãdea în sarci-
na fiecãrui ordonator de credite. Mi-
nisterul Educaþiei Naþionale va ges-
tiona sistemul de salarizare din preu-
niversitar ºi universitar. Unitãþile sa-
nitare publice din reþeaua Ministerul
Sãnãtãþii ºi a autoritãþilor administra-
þiei publice locale se vor asigura de
ordonatorii principali de credite ºi de
Ministerul Sãnãtãþii.

Tranºele de vechime
ºi cele cinci gradaþii

Am analizat forma adoptatã de
Senat, ºi legea prevede tranºe de
vechime în funcþie de care se vor
acorda cele 5 gradaþii, precum ºi pro-
centele corespunzãtoare lor. Acestea
vor fi calculate la salariul de bazã ºi
vor fi incluse în el. La o vechime cu-
prinsã între 3 ºi 5 ani, bugetarii vor
primi 7,5%; la 5-10 ani vor avea 5%,

la o vechime de 10-15 ani mai primesc
5%, între 15-20 ani o creºtere cu 2,5%,
iar la cei cu peste 20 de ani de muncã
se vor acorda 2,5%.

Pentru funcþionarii publici ºi per-
sonalul contractual din cadrul fami-
liei ocupaþionale „Administraþie” din
aparatul propriu al consiliilor judeþe-
ne, primãrii ºi consilii locale ºi din
serviciile publice din subordinea
acestora, salariile lunare se stabilesc
prin hotãrâre a consiliului local sau a
consiliului judeþean. Aici, nivelul
veniturilor salariale nu vor fi mai mari
cel al indemnizaþiei lunare a funcþiei
de viceprimar sau, dupã caz, a celei
de vicepreºedinte de consiliul jude-
þean, corespunzãtor nivelului de or-
ganizare administrativã. Aceastã pre-
vedere se pare cã îi deranjeazã pe sin-
dicaliºti pentru cã ar crea, în opinia
lor, un arbitrar politic în nivelul de
salarizare.

Mai multã rigoare în industria
doctoratelor

Am mai remarcat cã noua lege a
salarizãrii doreºte sã clarifice situa-
þiile des întâlnite din industria doc-
toratelor obþinutã pe bandã rulan-
tã. Nu vor mai primi indemnizaþia
lunarã pentru titlul ºtiinþific de doc-
tor decât cei care lucreazã în dome-
niul pentru care salariatul deþine ti-
tlul. Se va acorda 50% din nivelul
salariului de bazã minim brut pe þarã
garantat în platã. Nici în Învãþãmânt
lucrurile nu vor rãmâne în dubiu.
Aici, personalul ce predã, dar soli-
citã ºi primeºte gradul didactic I prin
echivalare, nu mai primeºte indem-
nizaþia pentru titlul ºtiinþific de doc-
tor. Cadrele didactice vor trebui sã
aleagã între indemnizaþiei pentru ti-
tlul de doctorat sau echivalarea sa
cu gradul didactic I.  Sunt, evident,
mãsuri de bun-simþ.

Indemnizaþia de hranã,
la decizia ordonatorilor
de credite

În forma adoptatã de Senat,
aceastã lege mai prevede cã indem-

nizaþiile de hranã se acordã doar de
ordonatorii de credite, la nivelul
anual a douã salarii de bazã minime
brute pe þarã garantate în platã. Sunt
exceptaþi angajaþii din MI, MApN,
SRI, SIE, SPP, ANP, dar ºi persona-
lul poliþiei locale, aceºtia fiind sub
incidenþa drepturilor de hranã pre-
vãzute de OG nr. 26/1994.

Totuºi, fiecare ordonator princi-
pal de credite este obligat sã nu de-
pãºeascã 30% din buget, la suma
totalã a sporurilor, indemnizaþiilor,
adaosurilor, premiilor etc.

Despre voucherele de vacanþã,
proiectul de lege sus-menþionat sta-
bileºte cã, începând cu 1 ianuarie
2018, valoarea anualã a acestora este
la nivelul unui salariu minim brut pe
þarã garantat în platã ºi se va acorda
proporþional cu timpul efectiv lucrat
în cursul anului calendaristic.

Din 2018, medicii ºi asistenþii
medicali vor avea salariul
de bazã din 2022!

Cea mai favorizatã categorie pro-
fesionalã bugetarã, conform stadiu-
lui actual al legii salarizãrii este cea a
medicilor ºi asistenþilor medicali. La
art. 37 alin (3) lit. a se prevede expres
cã: Începând cu 1 ianuarie 2018 se
acordã urmãtoarele creºteri salaria-
le: salariile de bazã de care beneficia-
zã funcþiile de medici ºi de asistenþi
medicali (…) se stabilesc la nivelul
celor prevãzute pentru anul 2022. Cu
aºa indulgenþã bugetarã sã sperãm
cã ºi medicii vor fi la fel de sãritori în
favoarea pacienþilor, iar vechile prac-
tice ale atenþiei, condiþionãrii actului
medical etc. vor fi diminuate ca pon-
dere! Iluzii!? Certitudine este doar cã
buzunarele lor se vor umple, dar tot
nu va fi suficient. În fond, e vorba de
o crizã moralã profundã în toatã so-
cietatea. Purtãtorii de halate albe din
spitale sunt ºi ei aidoma multor cate-
gorii profesionale. Nu e o scuzã!

Pe locul second se aflã persona-
lul didactic din învãþãmânt. Tot de la
anul, salariile de baze ale profesori-
lor se vor majora cu 50% faþã de ni-
velul acordat pentru luna decembrie
2017. Discutabilã aici majorarea, în
lipsa unor criterii concrete de perfor-
manþã educaþionalã. Rata de promo-
vabilitate a elevilor ºi chiar a profe-
sorilor de Titularizare spune multe!

Pentru restul de bugetari, majora-
rea salarialã de la 1 ianuarie 2018 va
fi cu 25% din salariile acordate în
decembrie 2017. Ultradimensionate
scheme de personal, o infuzie per-
manentã de noi angajaþi pentru a plãti
favorurile electorale, dar mai ales
pentru a-ºi securiza voturile din ale-
geri, funcþionarii din administraþie, în
mare parte, au devenit o masã de
manevrã unde comanda se executã,
nu se discutã.
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

La eveniment au participat per-
sonalitãþi marcante din domeniul fi-
nanciar-bancar – dr. Lucian An-
ghel, preºedintele Bursei de Valori
Bucureºti, care a susþinut prelege-
rea cu tema „Piaþa de capital din
România – evoluþie ºi perspecti-
ve” ºi Dragoº Neacºu, preºedin-
tele Erste Asset Management, care
a prezentat tema „Proiect Româ-
nia investeºte”. Rectorul Univer-
sitãþii din Craiova, prof. univ. dr.
Cezar Ionuþ Spânu, a precizat cã
inovarea este unul dintre obiecti-
vele instituþionale principale ale in-
stituþiei de învãþãmânt superior.

 „Dupã 70 de ani, o spun cu
mândrie, Universitatea din Craiova
este cea mai importantã resursã de
cunoaºtere, de creativitate ºi de ino-
vare din aceastã regiune. Plusul de
inovare pe care Universitatea noas-
trã îl produce pentru Craiova ºi pen-
tru regiunea Olteniei este unul din-
tre principalele obiective instituþio-
nale. Universitatea din Craiova a
devenit un centru strategic al eco-
nomiei regionale ºi promotor al prin-
cipiilor economiei competitive. In-
stituþia noastrã a fost creatã de per-
sonalitãþi vizionare, care au înþeles
necesitatea de a întemeia aici so-
cietatea ºtiinþei, un pol de creºtere
a inteligenþei ºi de atractivitate. La
rândul nostru, avem misiunea de a
construi o societate sãnãtoasã, pe
temeiul unui învãþãmânt din ce în
ce mai performant. Conferinþa de

 Preºedintele BVB, dr. Lucian Anghel:

„România are cel mare dividend din lume, 7%”„România are cel mare dividend din lume, 7%”„România are cel mare dividend din lume, 7%”„România are cel mare dividend din lume, 7%”„România are cel mare dividend din lume, 7%”
România se aflã pe primul loc în lume cu un

dividend de 7% acordat la investiþiile pe bur-
sã, devansând Kuweit ºi Bahrain, a precizat,
ieri, Lucian Anghel, preºedintele Bursei de
Valori Bucureºti (BVB), în cadrul conferinþei
„România Investeºte”, organizatã de Centrul
de Cercetãri Bancare ºi Financiare al Univer-
sitãþii din Craiova. În deschiderea evenimen-

tului, desfãºurat la Aula Magna a Facultãþii de
Drept din Craiova, prof. dr. Cristi Spulbãr a
precizat cã  prezentarea desfãºuratã în cadrul
programului Facultãþii de Economie ºi Admi-
nistrarea Afacerilor  „Educaþia financiarã –
provocãri ºi soluþii”, este înscrisã în suita de
manifestãri care marcheazã 70 de ani de la în-
fiinþarea Universitãþii din Craiova.

astãzi (n.r. ieri) se înscrie pe aceas-
tã direcþie. Proiectele educaþionale
derulate de Universitatea din Craio-
va în parteneriat cu instituþii finan-
ciare din þarã ºi strãinãtate,
contribuie la creºterea gra-
dului de educaþie financia-
rã, atât la nivelul studenþi-
lor, cât ºi la nivelul întregii
comunitãþi. Educaþia Finan-
ciarã devine din ce în ce
mai importantã. Oamenii au
nevoie de suport care sã le
permitã sã acceseze infor-
maþiile de naturã economi-
cã ºi financiarã. Educaþia
Financiarã este importantã
pentru fiecare familie care
trebuie sã ºtie cum ºi când
sã-ºi cumpere o casã de
exemplu sau cum sã-ºi asigure ºi
un venit când ne gândim ºi la pen-
sie”, a subliniat rectorul Universi-
tãþii din Craiova.

„Un moment al asumãrii
noastre pentru viitor”

Prof. univ. dr. Nicolae Sichigea,
decanul Facultãþii de Economie ºi
Administrarea Afacerilor a salutat ºi
domnia sa prezenþa reprezentanþi-
lor BVB ºi Erste Asset Management
ºi a spus cã instituþia de învãþãmânt
superior pe care o reprezintã, în
atingerea obiectivelor sale strategi-
ce de asigurare a unei oferte edu-
caþionalã adaptatã formãrii de spe-
cialiºti, capabili sã rãspundã provo-

cãrilor globalizãrii economiei mon-
diale, organizeazã periodic confe-
rinþe, seminarii cu specialiºti din
instituþii financiare de prestigiu.

«În aceastã serie se încadreazã
ºi manifestarea ºtiinþificã de astãzi,
din cadrul programului „Educaþia
financiarã – provocãri ºi soluþii”.
Anul trecut  Facultãþii de Econo-
mie ºi Administrarea Afacerilor a
sãrbãtorit 50 de ani de învãþãmânt
economic la Craiva, prilej de bilanþ
al activitãþii dar ºi un moment al
asumãrii noastre pentru viitor, ca sã
ne menþinã în top 5 al facultãþilor
de economie. Evoluþia Facultãþii de
Economie ºi Administrarea Aface-
rilor este spectaculoasã, atât în ceea
ce priveºte programul de studiu, cât
ºi celãlalt activitãþi, cât ºi numãrul
cadrelor didactice ºi de cercetare
pe care le are...», a subliniat prof.
univ. dr. Nicolae Sichigea.

„Asta înseamnã sã nu pui toate
ouãle în acelaºi coº”

Preºedintele BVB, dr. Lucian
Anghel, prezent la eveniment, a
precizat cã investitorii pe piaþa de
capital ºi-au dublat investiþiile în
euro, în cinci ani, randamentul brut
fiind de 97%. Din punct de vedere
al randamentului pentru investitori,
România s-a clasat, în perioada
2012-2016, pe locul doi, cu un pro-
centaj de 97% în euro, depãºind
Germania, dar ºi alte þãri dezvolta-
te.  Reprezentantul BVB i-a îndru-
mat pe studenþii prezenþi la confe-
rinþã sã nu investeascã într-un sin-
gur loc, ci sã investeascã în mai
multe instrumente, de la acþiuni, la
depozite, la titluri de stat, la fonduri
mutuale. Totodatã, dr. Lucian An-
ghel a mai spus ieri, la Craiova cã
sunt case de cercetare care susþin
cã România are cel mare dividend
din lume, 7-8%, pe locul 2 fiind
Kuweit, iar pe trei Bahrain „Cred
cã sunt singurele date economice
în care noi depãºim aceste þãri pen-
tru niºte companii care activeazã
în zona utilitãþilor, energie ºi bãnci.
Acest lucru înseamnã cã, dacã pre-
þul acþiunilor scade cu 5%, dividen-
dul totuºi acoperã scãderea acestui
preþ al acþiunilor, pentru cã se pot
pierde niºte bani — este o investi-
þie, nu un depozit — dar în general

se pot câºtiga. Oamenii în general
pot risca o parte din bani, dar asta
înseamnã sã nu pui toate ouãle în
acelaºi coº. Nici sã nu le pui pe
toate în acþiuni ºi nici pe toate în
depozite bancare, ci cât mai diver-
sificat. Depozitele bancare sunt
foarte sigure, dar dobânda o ºtim
cât este pentru cã ºi inflaþia este
foarte micã. Puþini români ºtiu cã
în 5 ani de zile, în echivalent euro,
s-au dublat investiþiile pe bursã,
pânã în decembrie 2016. De exem-
plu, cei care au investit 100 euro la

1 ianuarie 2012, pânã în de-
cembrie 2016 aproape ºi-au
dublat investiþia, ceea ce este
foarte mult. Practic, indice-
le principal este peste nive-
lul de dinainte de crizã, dacã
mai adãugãm ºi dividende-
le… Faþã de un apartament
cumpãrat în 2008 investiþia
pe bursã a fost mult mai
rentabilã în aceastã perioa-
dã dificilã plus cã este mai
lichidã, oricând o poþi vin-
de. Se pare cã real estate-ul
revine pe val, numai cã nici
bursa nu trebuie ocolitã. In-

vestiþiile pe bursã înainte de crizã
ºi, în prezent, au fost mai bune de-
cât cele în real estate”, a explicat
preºedintele BVB.
„Puþini sunt însã cei care ºtiu exact

ce este un Fond de Investiþii”
Erste Asset Management a ela-

borat primul studiu cu privire la
Fondurile de Investiþii din Româ-
nia ºi a lansat anul trecut ghidul
„România Investeºte“. Acesta este
un ghid care explicã ce este, cum
funcþioneazã, care sunt principa-
lele tipuri ºi în ce tip de instrumente
financiare investesc fondurile de
investiþii. Studiul relevã cã pentru

români nevoia de protecþie finan-
ciarã este în strânsã legãturã cu
dorinþa de a avea un suport în
momente neprevãzute sau dificile,
mai degrabã decât grija faþã de vi-
itor. În timp ce 47% dintre respon-
denþi deþin depozite de economii -
mai vechi de 3 ani de zile, majori-
tatea respondenþilor dau crezare
unui mit eronat: acela ca pentru a
investi într-un fond de investiþii
trebuie sã deþii sume mari de bani.
Astfel: 55% considerã cã nu au
îndeajuns de mulþi bani pentru a
investi ºi 34% nu se considera în-
deajuns de informaþi pentru a in-
vesti. Dragoº Neacºu, preºedinte-
le Erste Asset Management a ex-
plicat ieri, la Craiova, cã dintre ro-
mânii care investesc in fonduri de
investiþii, majoritatea copleºitoare,
de 88% considerã cã fondurile de
investiþii pot aduce un câºtig su-
perior produselor de economisire.

„Puþini sunt însã cei care ºtiu
exact ce este un Fond de Investiþii
sau cum funcþioneazã el. De ace-
ea am gândit un program de edu-
caþie financiarã ºi un ghid de in-
vestiþii “Romania Investeºte” in
care am explicat fiecare termen,
fiecare produs, fiecare mit, astfel
oricine sã poatã decide singur
dacã investiþiile sunt potrivite,
când ºi în ce sã investeascã.  Ma-
joritatea ar direcþiona un surplus
financiar semnificativ în investiþii
imobiliare, terenuri sau achiziþia
unei case (aproximativ 30%) afa-
ceri ºi investiþii diverse (aproxima-
tiv 24%), cãlãtorii (aproximativ
15%). Astfel, studiul relevã faptul
ca românii aleg soluþiile lipsite de
riscuri ºi preferã investiþiile în bu-
nuri sau active la care au acces per-
manent ºi pe care le pot contro-
la…”, a subliniat Dragoº Neacºu.
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Devenitã, în urmã cu puþin
timp, pentru a doua oarã conse-
cutiv, „ªcoalã europeanã”, Liceul
„Traian Vuia” din Craiova, a fost,
ieri, gazdã pentru elevii din Craio-
va ºi din judeþ, însoþiþi de cadre di-
dactice, care au participat la „Ziua
Porþilor Deschise”. Zeci de elevi
au luat parte la prezentarea ofertei
ºcolare pentru anul 2017/2018 .
«Vrem sã readucem unitatea aco-
lo unde a fost odatã, în primele
locuri ale învãþãmântului doljean,
iar aici, mai ales pentru învãþãmân-
tul profesional, avem sprijinul par-
tenerului nostru SC „QFort – Casa
Noastrã”, care  asigurã ºcolariza-
rea unei clase de 28 de elevi, la
„profesional”, cu burse ºi, pentru
cei care vin din alte localitãþi, ca-
zare ºi masã. Practica se va des-
fãºura la firma respectivã, dar tre-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

S-au stabilit normele pentru Evaluarea naþionalã ºi BacalaureatS-au stabilit normele pentru Evaluarea naþionalã ºi BacalaureatS-au stabilit normele pentru Evaluarea naþionalã ºi BacalaureatS-au stabilit normele pentru Evaluarea naþionalã ºi BacalaureatS-au stabilit normele pentru Evaluarea naþionalã ºi Bacalaureat
Examenele de Bacalaureat ºi de Evaluare Naþionalã

se apropie cu paºi repezi, fiind stabilite normele meto-
dologice de susþinere a probelor. Au fost statutate
taxele de înscriere la Bacalaureat, pentru cei din
promoþiile anterioare, care au susþinut de cel puþin
douã ori examenul respectiv, ºi au fost puse la punct
criteriile de selecþie a observatorilor la cele douã mari
examene ale acestei veri.

În vederea susþinerii de cãtre
absolvenþii învãþãmântului liceal a
Examenului Naþional de Bacalau-
reat, în sesiunile anului ºcolar
2016-2017, Comisia Judeþeanã de
Bacalaureat, în conformitate cu
precizãrile Ministerului Educaþiei
Naþionale, prin Nota nr. 25544/
2017 ºi Hotãrârea Consiliului de
Administraþie al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, din
24.05.2017,  a stabilit mai multe
taxe care trebuie achitate de can-

didaþii care susþin Bacalaureatul-ul
de mai multe ori.

„Candidaþii din promoþiile ante-
rioare, care au susþinut de cel pu-
þin douã ori examenul de Bacalau-
reat ºi se înscriu pentru a susþine
toate probele de examen, vor achita
o taxã de 240 de lei. Taxa de în-
scriere/probã de competenþã lin-
gvisticã/digitalã pentru cei din anii
anteriori, care, de asemenea, au
susþinut de douã ori proba, este de
30 de lei pentru fiecare, iar la scris

este de 50 de lei”, a precizat prof.
Monica Leontina Sunã, inspec-
tor general al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj ºi preºedinte al
Comisiei Judeþene de Bacalaureat.
Începe selecþia observatorilor

În conformitate cu „Metodolo-
gia de organizare ºi desfãºurare a

evaluãrii naþionale pentru elevii de
clasa a VIII-a, aprobatã prin
OMECTS nr. 4801/31.08.2010/
Metodologia de organizare ºi des-
fãºurare a examenului de Bacalau-
reat, aprobatã prin ordinul MECTS
nr. 4799/31.08.2010, valabile ºi
pentru 2017”, trebuie asiguratã

evaluarea obiectivã a candidaþilor.
Astfel, trebuie asiguratã monitori-
zarea, din partea unor observatori,
care nu au dreptul de a interveni,
dar pot sesiza eventualele nereguli
semnalate. Pot face parte din
aceastã categorie reprezentanþi ai
asociaþiilor de pãrinþi, constituite
conform legii, sau ai unor ONG-
uri care au activitate relevantã în
domeniul educaþiei, ºi îndeplinesc
condiþia de a nu avea soþ/soþie, rudã
sau afin de pânã la gradul al IV-lea
inclusiv, între candidaþii care par-
ticipã la examene.

Pentru a putea face parte din
Corpul observatorilor, doritorii tre-
buie sã se adreseze Comisiei Ju-
deþene de Evaluare Naþionalã/Ba-
calaureat, prin solicitare scrisã,
pânã în ziua de 1 iunie, dupã cen-
tralizarea datelor urmând ºedinþa de
instruire, care va fi comunicatã în
timp util celor nominalizaþi.

Liceul „TLiceul „TLiceul „TLiceul „TLiceul „Traian Vraian Vraian Vraian Vraian Vuia” ºi-a deschisuia” ºi-a deschisuia” ºi-a deschisuia” ºi-a deschisuia” ºi-a deschis
porþile pentru viitorii cursanþiporþile pentru viitorii cursanþiporþile pentru viitorii cursanþiporþile pentru viitorii cursanþiporþile pentru viitorii cursanþi

Liceul „Traian Vuia” din Craiova a fost,
ieri, gazdã primitoare pentru toþi elevii din
ciclul gimnazial, din ºcolile din Craiova ºi
din judeþ, care au luat pulsul unitãþii ºco-
lare, în cadrul manifestãrii „Ziua Porþilor
Deschise”. Zeci de tineri au trecut pragul
instituþiei de învãþãmânt, au vizitat labo-
ratoarele, sãlile de clasã ºi atelierele

dintr-o unitate care face paºi mari spre
revenirea pe primul loc în ceea ce þine de
învãþãmântul tehnologic, în primul rând,
dar ºi de cel teoretic. Liceul face parte
dintr-un parteneriat cu o firmã puternicã
din Craiova, care asigurã, pentru anul
ºcolar urmãtor, burse de pregãtire ºi tot
ceea ce þine de procesul educaþional.

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

buie seriozitate din partea tinerilor,
care, dacã nu îndeplinesc anumite
cerinþe, îºi pot pierde sprijinul. De
asemenea, astãzi (n.r. – ieri),  par-
tenerul ne-a pus la dispoziþie patru
autobuze, care au mers în judeþ,
pe patru rute (Bulzeºti – Murgaºi
– Mischii; Calopãr – Þuglui – Malu
Mare; Leu – Ghindeni – Coºoveni;
Robãneºti – Pieleºti – Gherceºti),
pentru a aduce elevii din acele zone
sã ia contact cu liceul nostru. Avem
ce le oferi, dotãrile sunt la stan-
darde ridicate, iar ca o dovadã în
plus despre ceea ce se întâmplã la
noi, aº aminti de cazul unei fete
din clasa a IX-a, care participã la
toate acþiunile noastre, chiar dacã
are dizabilitãþi multiple, însã doreºte
sã ne fie alãturi», a precizat prof.
Ileana Moculescu, director al Li-
ceului „Traian Vuia”.

Elevii de acum i-au îndrumat
pe cei de mâine

Copiii ºi cadrele didactice din
comunele amintite ºi din Craiova
au fost îndrumate, pe lângã profe-
sorii de la „Traian Vuia”, ºi de elevi
ai acestei instituþii. „I-am însoþit,
alãturi de colegii mei, pe vizitatori,
dintre care aºteptãm foarte mulþi
sã aleagã liceul nostru, cu atât mai
mult cu cât avem un corp profe-
soral bine pregãtit, o dotare de ex-
cepþie, iar noi, cei care suntem aici,
îi vom sprijini în toate activitãþile.
Cei care vor veni ne vor înlocui pe
noi ºi vor duce mai departe tradi-
þia”, a spus  Irinel Zamfir, preºe-
dintele Consiliului Elevilor din
„Traian Vuia”.

Am discutat ºi cu doi reprezen-
tanþi veniþi din teritoriu, prof. Mi-
rela Vîlceanu ºi Radu Alexandru
Costea, de la ªcoala Gimnazialã din
Murgaºi, care au menþionat: „Vrem
sã-i facem pe copii sã aleagã ce este
mai bun pentru ei, de aceea le arã-
tãm facilitãþile de care pot benefi-
cia. Pentru elevii care vin din fami-
lii cu posibilitãþi materiale reduse,
este o ºansã în plus o asemenea
ofertã. De asemenea, ºi cei care au
un bagaj important de cunoºtinþe
pot urma ºi filiera teoreticã  sau de
ºtiinþe” – Mirela Vîlceanu. „Am vã-
zut un liceu foarte bine dotat ºi m-
au impresionat laboratorul de chi-
mie, sala de muzicã ºi cea de sport.
Încã nu m-am hotãrât, dar poate fi
o oportunitate” – Radu Costea.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Vezi, Popescule, parlamen-
tarii n-au fãcut grevã, nici n-au
ieºit în stradã ºi nici nu s-au plâns
la radio ºi televiziune ºi totuºi, ai
vãzut ce salarii le-au fãcut?

Domnul ºi Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
dupã 40 de zile de la Înviere   S-a suit la ceruri ºi
a ºezut de-a dreapta Tatãlui. Cu puterea dum-
nezeiascã cu care a înviat ºi a pãrãsit mormân-
tul, tot cu aceeaºi putere s-a înãlþat de pe pã-
mânt la cer; s-a înãlþat cu acelaºi trup cu care s-
a rãstignit ºi a înviat. Mântuitorul împlinise
opera divinã pentru care venise în lume, ne-a
adus învãþãtura mântuitoare, S-a dat ca pildã
de împlinire prin întreaga Sa viaþã ºi mai ales
prin jertfa de pe Crucea Golgotei. Dupã ce a
înviat S-a arãtat ucenicilor Lui de mai multe ori
vorbindu-le de Împãrãþia lui Dumnezeu. Dar iatã
cã dupã patruzeci de zile sosise timpul sã se
întoarcã iarãºi la Tatãl Sãu ºi sã primeascã cu-
nuna jertfei ºi biruinþei Sale. Aceasta este taina
pe care a explicat-o ucenicilor Sãi în ajunul morþii
Sale când le-a zis: “Ieºit-am de la Tatãl ºi am
venit în lume, iar acum las lumea ºi mã întorc la
Tatãl!”(Ioan16,28).  Hristos S-a înãlþat la cer de
pe Muntele Mãslinilor, în vãzul Apostolilor ºi a
doi îngeri care le-au vorbit ucenicilor despre a
doua venire a lui Hristos, ca aceºtia sã nu se
lase copleºiþi de durerea despãrþirii. Din Sfânta
Scripturã aflãm cã Mântuitorul ªi-a ridicat mâi-
nile, binecuvântându-i pe ucenici, iar pe când îi
binecuvânta S-a înãlþat la cer (Luca 24, 51), în
timp ce un nor L-a fãcut nevãzut pentru ochii
lor (Faptele Apostolilor 1,9). Adeseori Dumne-
zeu le-a vorbit oamenilor din nor, fenomen prin

Hristos S-a înãlþat!Hristos S-a înãlþat!Hristos S-a înãlþat!Hristos S-a înãlþat!Hristos S-a înãlþat!
Sus sã avem inimile!Sus sã avem inimile!Sus sã avem inimile!Sus sã avem inimile!Sus sã avem inimile!

care se manifestã energiile divine, menite sã
reveleze prezenþa Divinitãþii, dar sã o ºi ascun-
dã. În timp ce priveau iar lacrimile se scurgeau
pe feþele lor, deodatã au vãzut deasupra lor în
vãzduh doi îngeri îmbrãcaþi în haine albe ºi le-
au zis: “Bãrbaþi galileeni, ce staþi cãutând spre
cer? Acest Iisus care s-a înãlþat de la voi la cer
aºa va veni precum L-aþi vãzut pe El mergând”
(Faptele Apostolilor 1,9-11).Va veni, prin urma-
re, pe norii cerului cu toþi sfinþii îngeri, ca Jude-
cãtor, la sfârºitul lumii ca sã rãsplãteascã fiecã-
ruia dupã faptele lui. Se va întoarce cu acelaºi
trup cu care a suferit, cu rãnile deschise, cãci de
aceea spune Sfânta Scripturã cã “vor vedea pe
Cel ce L-au strãpuns”(Ioan 19,37). Iisus Se înal-
þã la cer acum ca om ºi nu ca Dumnezeu, pentru
cã dumnezeirea Sa niciodatã n-a pãrãsit cerul ºi
este pretutindeni. El stã acum de-a dreapta Tatã-
lui Sãu pe scaun ceresc, înconjurat de cetele în-
gerilor care se cutremurã, iar în mânã þinând scep-
trul puterii cãci este Împãrat ºi Domn al cerului ºi
al pãmântului, aºa dupã cum a spus: “Datu-Mi-
s-a toatã puterea în cer ºi pe pãmânt”(Matei
28,18). Domnul Hristos s-a înãlþat la cer ca sã
trimitã ucenicilor Sãi pe Duhul Sfânt. De aceea,
la zece zile dupã înãlþare, trimite peste ucenicii
Sãi fãgãduinþa Tatãlui ceresc, pe Duhul Sfânt
Mângâietorul, Duhul Adevãrului ºi Vistierul
Bunãtãþilor. Înãlþarea lui Hristos întru slavã ºi
ºederea Sa de-a dreapta Tatãlui este chipul de-

plinei îndumnezeiri a umanitãþii Lui. Prin
toate actele Sale, întrupare, moarte, În-
viere, El a îndumnezeit treptat firea ome-
neascã pe care a asumat-o, dar prin Înãl-
þare a transfigurat-o pe deplin. Datoritã
transfigurãrii supreme a trupului Sãu,
Hristos poate deveni interior celor care
cred în El. Înãlþarea Domnului nu înseam-
nã retragerea Sa din creaþie, pentru cã El
continuã sã fie prezent ºi lucrãtor prin
Sfântul Duh. Ridicarea cu trupul la cer
este o mãrturie a faptului cã omul a fost
creat pentru veºnicie, cãci Fiul nu Se în-
fãþiºeazã Tatãlui numai ca Dumnezeu, ci
ºi ca Om. Hristos, prin Înãlþare, nu aratã
doar unde trebuie sã ajungã omul, ci se
face cale ºi putere, ca omul sã ajungã la aceastã
stare. Cea mai veche menþiune despre sãrbãtoa-
rea Înãlþãrii Domnului o gãsim la Eusebiu din
Cezareea, în lucrarea “Despre sãrbãtoarea Paºti-
lor”, compusã în anul 332. Din aceastã lucrare
reiese cã Înãlþarea Domnului era sãrbãtoritã în
acea vreme odatã cu Rusaliile, la cincizeci de zile
de la Învierea lui Hristos. Spre sfârºitul secolului
IV ºi începutul secolului V, sãrbãtoarea Înãlþãrii
s-a separat de cea a Pogorârii Sfântului Duh (Ru-
saliile), fiind prãznuitã în a patruzecea zi dupã
Înviere, datã care va rãmâne stabilitã pentru
totdeauna în calendarul bisericesc. Prin hotã-
rârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne din anii 1999 ºi 2001, sãrbãtoarea Înãlþãrii
Domnului a fost consacratã ca Zi a Eroilor ºi
sãrbãtoare naþionalã bisericeascã. În aceastã
zi, în toate bisericile se face pomenirea eroilor
români cãzuþi de-a lungul veacurilor pe toate
câmpurile de luptã pentru credinþã, libertate,
dreptate, pentru apãrarea þãrii ºi întregirea nea-
mului, iar creºtinii se salutã cu “Hristos S-a înãl-
þat!” ºi “Adevãrat S-a înãlþat!”. Împãratul Hris-
tos ºade pe tronul dumnezeiesc al slavei, dar
locuieºte ºi în inima celor ce-L iubesc. Aºa pu-
tem înþelege paradoxul: Hristos este înãlþat ºi
în drum spre Înãlþare cu fiecare dintre noi. Amin!

Preot LIVIU SÃNDOI

Parohia „Maica Domnului” –
Oota va organiza duminicã, 28
mai, dupã Sfânta Liturghie,
începând cu ora 11.30, evenimen-
tul caritabil „Târgul Jucãriilor”,
ediþia a III-a. Persoanele care
doresc sã se alãture acestei
acþiuni pot dona jucãrii pânã
sâmbãtã, 27 mai, ºi dimineaþa, în
ziua târgului, la biserica situatã
pe strada „General Dragalina” nr.
115, lângã Liceul „Traian Vuia”.
Fondurile obþinute vor fi folosite
pentru acordarea de burse
elevilor  cu rezultate bune la
învãþãturã, care provin din familii
aflate în dificultate.

«În sãptãmâna premergãtoare
acestui eveniment colectãm jucãrii
uitate de copii. Fiecare dintre
pãrinþi ºtiu cã avem pe acasã
jucãrii cu care copiii nu se mai
joacã, pe care le dau uitãrii, dar
care alþi copii le-ar putea folosi.
Noi colectãm aceste jucãrii, le
primim la bisericã, le mai curãþãm,
le mai înfrumuseþãm, iar în ziua de
28 mai, atunci când va avea loc
„Târgul Jucãriilor”, dupã Sfânta

Dupã spectacolele de la Chiºinãu
(Republica Moldova), Roma ºi Sul-
mona (Italia), unde a prezentat
„Tristele ºi Ponticele” marelui poet
latin Ovidiu, maestrul Emil Boroghi-
nã va evolua mâine, 26 mai, în faþa
publicului craiovean într-un specta-
col poetic de excepþie. Evenimentul
va avea loc la Teatrul Naþional „Ma-
rin Sorescu”, începând cu ora 17.00.
«Scrise cu mai bine de 2000 de ani în
urmã, versurile unuia dintre cei mai
mari poeþi ai lumii au puterea de a
alunga întunericul de pe tãrâmul ce
pare învãluit de invincibila „noapte
sciticã”. Emil Boroghinã va vorbi cu
gura lui Ovidiu, exilatul poet latin va
fi întrupat pe scenã de vocea ºi pre-
zenþa lui Emil Boroghinã», precizea-
zã organizatorii.

Recitalul „Ovidiu – Tristele ºi

Întâlnirile „AmiTEA” de astãzi,
ora 18.00, din Sala „Filip Lazãr” a
Filarmonicii „Oltenia” – ca ºi con-
certul de mâine-searã, ora 19.00 –
stau sub semnul creaþiei lui Dinu
Lipatti, la împlinirea a 100 de ani
de la naºterea compozitorului. Pu-
blicul va putea dialoga cu dirijo-

„Târgul Jucãriilor”, la Parohia
„Maica Domnului” – Oota

Liturghie, încercãm sã ne jucãm
împreunã cu cei mici, astfel încât
sã ne bucurãm împreunã, iar
bucuria noastrã sã fie împãrtãºitã
ºi celor aflaþi în nevoie. „Târgul
Jucãriilor” este întotdeauna
poziþionat ca datã înainte de 1
Iunie, Ziua Copilului, de aceea
este o sãrbãtoare pentru copii.
Anul acesta, programul este mai
deosebit. Nu vor lipsi prinþesele
cu care copiii se pot fotografia!”, a
declarat preot Bogdan Trifu, de la
Parohia „Maica Domnului” – Oota
din Craiova, organizatorul acþiunii
caritabile.

Evenimentului i se vor alãtura
ºi membrii Centrului Naþional de
Educare Caninã, pentru a-ºi
prezenta prietenii lor salvatori. De
asemenea, va avea loc un exerci-
þiu al pompierilor de la Inspecto-
ratul pentru Situaþii de Urgenþã
Oltenia al jud. Dolj. Parteneri în
organizare sunt ACCES Oltenia,
Centrul Naþional de Educare
Caninã ºi  Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã Oltenia al
judeþului Dolj.

Ponticele” a fost prezentat în pre-
mierã în martie a.c. la Chiºinãu ºi este
dedicat împlinirii a 2000 de ani de la
moartea la Tomis, pe pãmânt româ-
nesc, a lui Publius Ovidius Naso,
marele poet al latinitãþii. «În 2017 se
împlinesc 2000 de ani de la moartea
lui Publius Ovidius Naso, exilatul de
la Pontul Euxin. Credem cã este de
datoria oamenilor de culturã din în-
treaga lume sã marcheze acum împli-
nirea a douã milenii de la moartea lui
Ovidiu, dar, înaintea tuturor, alãturi
de italieni, este datoria noastrã, a ro-
mânilor. Nu trebuie sã uitãm nicioda-
tã cã, aºa cum spunea Tudor Arghezi,
„Ovidiu este marele nostru strãmoº
de limbã, de scriere ºi de sânge…po-
et al nostru, ca ºi Eminescu”», decla-
rã actorul craiovean Emil Boroghinã.

MAGDA BRATU

Întâlnirile „AmiTEA”,
sub semnul creaþiei lui Dinu Lipatti

rul Matei Corvin (Africa de Sud)
ºi solistul pianist Mihai Ungurea-
nu ºi va afla detalii despre arta lui
Dinu Lipatti, ca ºi despre lucra-
rea sa care va fi ascultatã în primã
audiþie la Craiova – Trei dansuri
simfonice pentru pian ºi orches-
trã, în interpretarea Orchestrei

Simfonice a Filar-
monicii „Oltenia”.
Programul muzical
de mâine-searã in-
clude ºi Simfonia
nr. 7 în Re minor,
op. 70 de Antonin
Dvorak. Moderatori
ai Întâlnirilor „Ami-
TEA” sunt muzico-
logul Constantin Se-
carã ºi Ramona Bã-
descu, PR al Filar-
monicii craiovene.
Intrarea publicului
este liberã.

MAGDA BRATU
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Preºedintele SUA, Donald
Trump, s-a întâlnit ieri, la Va-
tican, cu Papa Francisc.
Trump a fost întâmpinat de
secretarul de stat al Vaticanu-
lui, apoi împreunã au mers sã-
l întâlneascã pe Papa Francisc
în “camera micã a tronului”.
Preºedintele SUA ºi Suveranul
Pontif au participat la o sesiu-
ne foto, apoi s-au retras pen-
tru discuþiile private, timp de
20 de minute. “Vã mulþumesc
foarte mult. Este o mare onoa-
re”, a spus Trump. La finalul
întrevederii, liderul de la Casa
Albã i-a mãrturisit Papei Fran-
cisc: “Nu voi uita ceea ce ai
spus”. Ulterior, Papa s-a întâl-
nit ºi cu Prima Doamnã a SUA,
Melania Trump, pe care a întrebat-o în italia-
nã: “Ce-i dai sã mãnânce?”, fãcând aluzie la
greutatea lui Trump. “Potizza?” “Potizza!”, a
rãspuns Melania râzând. Potizza este un de-
sert tradiþional din Slovenia. Trump i-a adus
cadou Papei prima ediþie a unei cãrþi de Martin
Luther King Jr. La rândul sãu, Francisc i-a

Cel puþin 20 de imigranþi au murit
înecaþi în Marea Mediteranã,
în largul coastelor Libiei

Garda de Coastã italianã a
anunþat, miercuri, cã mini-
mum 20 de imigranþi au murit
dupã ce ambarcaþiunea în care
se aflau s-a scufundat în largul
coastelor Libiei. 500 de persoa-
ne erau în vasul aflat în apele
Mãrii Mediterane. La un
moment dat, un val a lovit
ambarcaþiunea din lemn, iar
200 de imigranþi au ajuns în
apã. Garda de Coastã italianã
a intervenit pentru a-i salva,
dar cel puþin 20 de oameni s-
au înecat. Alte nave de salvare
au fost trimise în zonã pentru a
gãsi supravieþuitori. Potrivit
primelor informaþii, printre
persoanele decedate se aflã ºi
copii. “Nu este o scenã dintr-
un film horror, este o tragedie
din viaþa realã care se întâmplã
astãzi la porþile Europei”, a
declarat Chris Catrambone,
fondatorul ONG-ului maltez
Moas, care a publicat fotografii
ce înfãþiºeazã zeci de imigranþi
în apã. Incidentul a avut loc la
aproximativ 50 de kilometri de
coastele libiene, o zonã în care
au fost înregistrate 15 operaþi-
uni de salvare a imigranþilor în
ultimele 24 de ore, aproximativ
1.700 de persoane fiind recupe-
rate de pe mare. Potrivit
Organizaþiei Internaþionale
pentru Migraþie (IOM), peste
21.000 de imigranþi ºi refugiaþi
au pãtruns în Europa pe mare
în 2017, peste 80% dintre
aceºtia au ajuns în Italia, iar
restul în Spania ºi Grecia.
Peste 550 de persoane au murit
în acest an înecate în Marea
Mediteranã, faþã de 553 în
2016.

Moody’s a revizuit în scãdere
ratingul Chinei pentru prima
datã în ultimii 25 de ani

Agenþia de evaluare finan-
ciarã Moody’s Investor Service
a revizuit în scãdere ratingul
Chinei la creditele pe termen
lung în moneda localã ºi în
valutã, de la “Aa3”, la “A1”,
cu perspectivã stabilã, pe
fondul îngrijorãrilor legate de
viitorul economiei, noteazã
BBC. Ministrul Finanþelor din
China a declarat cã Moody’s a
exagerat în ceea ce priveºte
analiza dificultãþilor economi-
ce ºi a subestimat eforturile de
reformã ale statului. Revizui-
rea în sens negativ ar putea
ridica costul împrumuturilor
angajate de guvernul chinez.
Agenþia de rating a transmis
cã revizuirea în scãdere
reflectã aºteptãrile de erodare
a situaþiei financiare a Chinei
în urmãtorii ani, datoria
economicã continuând sã urce
în contextul în care creºterea
potenþialã încetineºte. Econo-
mia Chinei a crescut cu 6,7%
în 201,6 comparativ cu 6,9%,
anul anterior, cea mai slabã
creºtere înregistratã în ultimii
27 de ani.

Preºedintele Franþei, Emmanuel Ma-
cron, va cere Parlamentului sã prelun-
geascã starea de urgenþã în þarã pânã
la 1 noiembrie, mãsura fiind în vigoare
din 2015, dupã atacurile teroriste co-
mise de cãtre militanþii reþelei Stat Is-
lamic. Prin intermediul unui comuni-
cat, Emmanuel Macron a precizat cã
va cere parlamentarilor sã prelungeas-
cã starea de urgenþã, care expirã la 15
iulie, pânã la 1 noiembrie. Ar fi a ºasea
decizie privind extinderea acestei situa-
þii, care conferã poliþiei franceze pu-
teri coercitive suplimentare. Noul pre-
ºedinte al Franþei a luat aceastã hotã-
râre dupã o reuniune de securitate, în
care oficiali de rang înalt “au studiat
implicaþiile unui nou atac terorist asu-
pra mãsurilor de protecþie, pentru a
asigura securitatea compatrioþilor
noºtri”. Marþi, 22 de oameni au murit,

Poliþia din Manchester a efec-
tuat, miercuri, percheziþii într-un
bloc de locuinþe aflat în vecinã-
tatea staþiei de metrou Piccadil-
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dãruit o medalie în forma unui mãslin, simbol
al pãcii.  “Putem folosi pacea”, a replicat
Trump. “Am semnat-o personal pentru tine”,
i-a spus Papa. “Ce frumos!”, a încheiat Trump.
Liderul american ºi Papa Francisc s-au con-
trazis în trecut pe diferite teme precum mi-
graþia ºi schimbãrile climatice. În timpul cam-

paniei prezidenþiale din Statele Uni-
te, Papa Francisc, aflat într-o vi-
zitã în Mexic, a declarat cã cei
care se gândesc sã construiascã
ziduri în loc de poduri nu sunt
creºtini. Trump a descris atunci
acele afirmaþii drept dizgraþioase
ºi l-a acuzat pe Suveranul Pontif
cã ar fi un pion al Guvernului
mexican. Trump s-a întâlnit ieri
ºi cu omologul sãu italian ºi cu
prim-ministrul, înainte de a mer-
ge la summitul NATO de la Bru-
xelles. Donald Trump, însoþit de
soþia sa, Melania, de fiica sa,
Ivanka, ºi de ginerele sãu, Jared
Kushner, a ajuns la Vatican în ju-
rul orei locale 8.30 (9.30, ora Ro-
mâniei). Anterior, Donald Trump
s-a angajat cã va ajuta Israelul ºi

Palestina sã ajungã la un acord de pace, la
încheierea turneului sãu în Orientul Mijlociu.
Liderul SUA ºi-a început turneul în strãinãta-
te cu o vizitã de douã zile în Arabia Sauditã,
ce a avut loc weekend-ul trecut, somând þã-
rile musulmane sã se implice în combaterea
radicalizãrii islamiste.

Poliþia din Manchester a efectuat percheziþii într-un
bloc aflat lângã staþia de metrou Piccadilly

ly, iar zona a fost închisã tempo-
rar. “Ofiþerii au desfãºurat în
aceastã dupã-amiazã percheziþii
la o adresã aflatã în centrul ora-

ºului Manchester, în cadrul in-
vestigaþiei privind incidentul ori-
bil care a avut loc la Manchester
Arena. Percheziþiile nu s-au în-
cheiat încã. Pentru a le desfãºu-
ra în siguranþã, am închis tem-
porar o staþie de metrou, care a
fost între timp redeschisã”, se
aratã într-un comunicat al poli-
þiei din comitatul Greater Man-
chester. Locuitorii din zonã au
descris cã poliþiºti înarmaþi ºi
bãrbaþi care purtau cagule au
pãtruns în clãdirea Granby Hou-
se de pe strada Granby Rox. Ul-
terior, rezidenþii acesteia au fost
evacuaþi. O femeie a precizat cã
a fost declanºatã alarma de in-
cendiu, înainte ca “poliþiºti ºi mi-
litari” sã pãtrundã în clãdire. Po-
trivit acesteia, un apartament

aflat la etajul al treilea a fost vi-
zat de percheziþii. Pe de altã par-
te, poliþia din Manchester a anun-
þat cã a stabilit identitatea tutu-
ror victimelor atentatului din sala
de concerte Manchester Arena.
“Suntem acum încrezãtori cã am
stabilit identitatea tuturor persoa-
nelor care ºi-au pierdut viaþa în
atacul din Manchester Arena. Am
contactat toate familiile implicate,
iar ofiþeri special antrenaþi le vor
oferi sprijin. Din cauza numãrului
ridicat de victime, verificãrile ju-
diciare post-mortem ar putea dura
între patru ºi cinci zile. Dupã ace-
ea, vom fi în mãsurã sã anunþãm
oficial numele victimelor, cu infor-
maþii din partea medicului legist”,
se aratã în comunicatul emis de
Greater Manchester Police.

Emmanuel Macron cere prelungirea stãrii de urgenþã
în Franþa pânã la 1 noiembrie

iar 64 au fost rãniþi în urma exploziei
care a avut loc în sala de concerte Man-
chester Arena. Britanicul cu origini li-
biene Salman Abedi, în vârstã de 22 de
ani, este suspectat de comiterea ata-
cului sinucigaº. În comunicatul emis
de la Palatul Elysee se mai evidenþiazã
“legãturile care unesc Franþa ºi Marea
Britanie în lupta împotriva terorismu-
lui”, iar comitetul de apãrare de la Pa-
ris “a examinat modurile în care se
poate oferi asistenþã pentru investiga-
þia desfãºuratã de autoritãþile britani-
ce”. Totodatã, Emmanuel Macron va
cere Guvernului francez sã pregãteas-
cã un proiect de lege pentru întãrirea
mãsurilor de securitate împotriva te-
rorismului, dincolo de starea de urgen-
þã. Alegerile parlamentare din Franþa
vor avea loc în douã tururi de scrutin,
pe 11 ºi 18 iunie.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. Salubritate Craiova

S.R.L. organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi: - 3 posturi de lucrãtor
pentru salubrizare cãi publice
pe perioadã determinatã, în
cadrul Secþiei Salubrizare Stra-
dalã; - 3 posturi lucrãtor pentru
salubrizare cãi publice pe pe-
rioadã nedeterminatã, în cadrul
Secþiei Salubrizare Stradalã.
Dosarele de concurs se depun
la sediul societãþii, la Compar-
timentul Resurse Umane, pânã
la data de 30.05.2017, ora 16.00.
Informaþii suplimentare se pot
obþine la telefon 0251/412.628,
interior 119.

Societatea Cooperativã de
Consum Bechet, cu sediul în
Bechet, str. Tudor Arghezii nr.
18, C16/1/2005, CUI 2281794,
anunþã pierderea certificatului
constatator pentru punctul de
lucru BUFET situat în comuna
Sadova, sat Piscu Sadovei, jud.
Dolj. Se declarã nul.

Comuna ªimnicu de Sus,
judeþul Dolj anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii soli-
citãrii de emitere a Avizului de
gospodarire a apelor la Admi-
nistraþia Bazinalã de Apã Jiu,
Craiova pentru proiectul “Ex-
tindere infrastructurã de apã ºi
Construcþie infrastructurã de
apã uzatã în comuna ªimnicu
de Sus”, propus a fi amplasat
în comuna ªimnicu de Sus,
judeþul Dolj.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

ANIVERSÃRI
La zi aniversarã urãm
minunatei noastre
ANAMARIA ªERP “La
Mulþi Ani!”, multã sã-
nãtate, bucurii ºi îm-
plinirii în plan profe-
sional. Copiii, soþul,
pãrinþii ºi Sili.

OFERTE DE SERVICIU
Spãlãtorie auto, angajez
personal. Salariu 1.100
RON, carte de muncã,
duminica liber. Relaþii
telefon: 0762/652.556.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Doamnã serioasã fac
menaj ºi îngrijesc bãtrâni.
Telefon: 0764/171.101.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Craiova - vând aparta-
ment 4 camere parter,
zonã ultracentralã, ex-
clus agenþii. Telefon:
0723/868.991.

CASE
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate
utilitãþile, teren 1023 mp.
Telefon: 0766/242.092
sau 0749/129.000.
Vând casã comuna Ca-
lopãr (sat Dîlga) – Dolj,
la strada principalã  3
corpuri a câte 2 camere,
2 sãli beci, pãtul, maga-
zie, teren 2000 mp. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.

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 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 bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti 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 (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
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-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Telefon:
0251/548.870.

PRIMÃRIA Comunei Afu-
maþi, cu sediul în localitatea Afu-
maþi, str. Principalã, nr. 37, jude-
þul Dolj, organizeazã concurs,
conform Legii nr. 188/1999, pen-
tru ocuparea funcþiei publice
vacante de: referent debutant,
cls. III, Compartiment Impozite
ºi Taxe, 1 post. Concursul se va
desfãºura astfel: -proba scrisã
în data de 26.06.2017, ora 10.00;
- proba interviu în data de
28.06.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: - studii licea-
le, respectiv studii medii liceale
finalizate cu diplomã de baca-
laureat; - cunoºtinþe operare
calculator (Word, Excel etc).
Candidaþii vor depune dosare-
le de participare la concurs în
termen de 20 zile de la publica-
rea anunþului în Monitorul Ofi-
cial, Partea a III-a, la sediul Pri-
mãriei Comunei Afumaþi, jud.
Dolj, din Str. Principalã, nr. 37.
Relaþii suplimentare la sediul
Primãriei Comunei Afumaþi, de
luni pânã vineri, între orele 8.00-
16.00. Persoanã de contact:
Bojin Marina Irina, telefon:
0251.318.001.
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Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând 5000 mp la Gara
Pieleºti lângã Fabrica
Q Fort. Telefon: 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 – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi - la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Papuc,
motor pe injecþie. Te-
lefon: 0747/398.673.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând convenabil un
automatizor APOLLO
3WF - 2,6 nou - nefo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.

Vând mobilier magazin
din pal melaminat în
stare bunã, 4 galanta-
re cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând 40 de familii de
albine (stupi puternici).
Telefon: 0763/156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou - 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând þuicã, podea Da-
cia faþã nouã. Telefon:
0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epi-
lator 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 + acumula-
tori 200 lei DVD porta-
bil, 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 aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.

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.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular, (flex)
D125/850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã D
600, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
pickup Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã nouã,
discuri cu muzicã. Tele-
fon: 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 masã metalicã -
100 lei, polizor electric -
100 lei, bicicletã copii -
50 lei. Telefon: 0732/
128.320; 0351/181.202.
Vâna maºinã de spãlat
Alba-Lux - 100 lei, ex-
presor cafea – 100 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
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 frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
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 calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 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, lãmâi,
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 þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, 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. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

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

DECESE
Familia cu durere în
suflet anunþã înceta-
rea din viaþã a celei
care a fost mamã,
soacrã, bunicã ºi strã-
bunicã TUDORACHE
ALEXANDRA (88 ani).
Dumnezeu sã o odih-
neascã în liniºte ºi pace!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Plecarea lui Gigi Mulþescu era
preconizatã de mult ºi confirma-
tã inclusiv de antrenor. Anunþul
oficial al clubului din Bãnie a ve-
nit la câteva zile dupã încheierea
sezonului, iar în comunicatul de
adio „nea Gigi” de devenit „dom’
profesor”. Mulþescu a etalat un
joc ofensiv ºi a readus echipa în
Europa, dar altcineva o va antre-
na acolo – aceasta era esenþa co-
municatului de despãrþire, înso-
þit de obiºnuitele mulþumiri. „Uni-
versitatea Craiova anunþã înche-
ierea colaborãrii cu antrenorul
principal Gheorghe Mulþescu.
Suntem la capãtul unui sezon de
fotbal spectacol, ofensiv, croit
pe spiritul nostru, al oltenilor. O
stagiune trãitã cu emoþii, în care
am visat pânã la final. ªi în mare
mãsurã, toate acestea i se dato-
reazã lui Gheorghe Mulþescu.
Antrenorul care a preluat echipa
în varã a reuºit, într-un singur
sezon, sã-i redea bucuria fotba-
lului iute, croit pe atac. Cu
Gheorghe Mulþescu la timonã,
ªtiinþa a încheiat sezonul pe po-
ziþia a cincea ºi a atins semifina-
lele Cupei României. Universita-
tea Craiova îi mulþumeºte lui
Gheorghe Mulþescu pentru acti-
vitatea desfãºuratã în cadrul clu-
bului alb-albastru” se specificã în
comunicatul des despãrþire. Cra-

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

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

ASA - FC Voluntari ,  astãzi ,  ora 18
FC Botoºani  -  CSMP Iaºi ,  astãzi ,  ora 20.30

7. CSMP Iaºi 11 6 5 0 13-3 38
8. Gaz Metan 12 4 5 3 15-9 37
9. Voluntari 11 5 3 3 14-14 33
10. Botoºani 11 3 5 3 12-8 30
11. Pandurii 12 4 4 4 11-16 26
12. ACS Poli 12 4 4 4 11-11 23
13. Chiajna 12 2 4 6 11-17 23
14. ASA 11 1 4 6 3-12 13

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

Italianul a fost anunþat oficial ca antrenor al Universitãþii
Craiova, iar reunirea lotului va avea loc pe 12 iunie

Federaþia Românã de Fotbal
a publicat lista echipelor care au
primit licenþa de joc pentru ur-
mãtorul sezon din Liga 1. 21 de
cluburi au solicitat drept de joc
în primul eºalon, iar cele care
nu au primit acordul sunt FC
Braºov ºi Olimpia Satu Mare,
din motive care þin de fair-play-
ul financiar. Retrogradatã deja

iova rãmâne prima echipã din Ro-
mânia la care Gigi Mulþescu bi-
feazã un sezon complet.

În locul lui Mulþescu, Univer-
sitatea a anunþat oficial cã-l insta-
leazã pe italianul de 43 de ani De-
vis Mangia, care a pregãtit for-
maþia de Serie A, Palermo, iar în
Serie B pe Bari, Spezia ºi Ascoli.
Totodatã, Mangia a antrenat naþi-
onala under 21 a Italiei, cu care
s-a calificat în finala Euro 2013.
„Devis Mangia este antrenorul
care va conduce Universitatea
Craiova la revenirea în Europa.
Tehnicianul italian în vârstã de 42
de ani are experienþã în Serie A,
unde a pregãtit formaþia Palermo.
Cea mai importantã performanþã
din cariera sa este accederea în
finala Campionatului European
U21 din 2013 cu „azzurrinii“,
echipã din care fãceau parte Ver-
ratti ºi Insigne. Ultimele formaþii
pe care le-a pregãtit au fost Spe-
zia, Bari ºi Ascoli. Mult succes,
Devis! Sã duci ªtiinþa Craiova din
ce în ce mai sus!” anunþã clubul
din Bãnie.
Italianul spune cã vrea sã facã,

nu sã promitã
Devis Mangia s-a prezentat

succint, ca om ºi antrenor ºi tot-
odatã a anunþat obiectivele sale la
Universitatea: „Sunt o persoanã

cãreia nu îi place sã dea
declaraþii mãreþe, prefer sã
vorbesc prin muncã, prin
ceea ce reuºesc sã fac pe
teren. Sper sã fac o figu-
rã frumoasã la Craiova.
Am venit pentru a antre-
na, dar ºi pentru a mai în-
vãþa, pentru a cunoaºte ºi
a experiementa lucruri
noi. Sunt convins cã în
România sunt lucruri inte-
resante, iar fotbalul de aici
are toate ºansele sã se ri-
dice pentru cã am vãzut
mulþi jucãtori tineri extrem
de talentaþi. Nu mã bazez
pe ceea ce se spune, pe zvonuri
ºi pãreri, mie îmi place sã vãd lu-
crurile ºi locurile cu ochii mei, sã
îmi fac singur o pãrere. În staff
am câþiva italieni ºi mai cunosc
câteva persoane în Craiova, cred
cã o sã mã acomodez foarte re-
pede. Aceastã mutare se potriveºte
perfect cu ceea ce gândeam eu la
începutul carierei mele de antre-
nor. Am antrenat câteva echipe din
Italia, apoi naþionala U21 a Italiei
ºi aveam ca obiectiv sã merg sã
experimentez ca tehnician ºi în
afara graniþelor þãrii mele. Aºa cã
a apãrut aceastã oportunitate, am
vorbit cu preºedintele ºi cu oame-
nii de aici, mi-a plãcut proiectul
lor ºi am venit cu mult entuziasm.
Nu avem prea mult timp de pre-
gãtire de aceea trebuie sã fim foar-
te concentraþi pe muncã, pe 16-
17 iulie începe noul campionatul,

însã pe 13 iulie sunt preliminariile
din Europa League. Vreau sã fa-
cem o treabã bunã împreunã, sunt
fericit cã mi s-a oferit aceastã
ºansã ºi pe aceastã cale þin sã le
mulþumesc preºedintelui ºi celor
din conducere cã m-au ales. Sper
ca prin munca mea sã le rãsplã-
tesc încrederea oferitã” a spus
Mangia.

Antrenorul care va împlini 43
de ani în curând a dezvãluit ºi de
ce a acceptat propunerea Craio-
vei: „Ceea ce m-a atras cel mai
mult la aceastã echipã este cã este
un club în care se pune acceptul
pe tineri. În interiorul clubului oa-
menii din poziþiile de conducere
sunt tineri ºi este un lucru bun
când li se oferã tinerilor ºanse sã
creascã, sã munceascã ºi sã obþi-
nã performanþe.Pot sã spun cã a
fost o alegere reciprocã, pentru
cã ºi cei de la CS Universitatea
m-au ales pe mine, poate pentru
cã au vãzut cã am lucrat cu per-
soane tinere ºi acest lucru a con-
tat, îmi place sã lucrez cu tinerii.
Eu sunt un antrenor care dacã
vede cã un jucãtor tânãr este bun
ºi talentat îi dau ºansa fãrã sã mã
gândesc la vârstã, dacã e bun eu
îi dau ºansa sã-ºi demonstreze
valoarea pe teren.”.

Impresionat de stadion:
„Seamãnã cu Allianz Arena”
Tehnicianul a vãzut ºi arena care

se construieºte în Bãnie, fiind cu-
cerit de aspectul exterior al aceste-
ia: „Am vãzut noul stadion din ex-
terior, este incredibil de frumos.
Când te uiþi la stadionul Craiovei de
afarã mi se pare cã este Allianz Are-
na din Munchen. Pe lângã asta, un
lucru foarte important este cã cei
care conduc Universitatea muncesc
foarte mult nu doar la îmbunãtãþi-
rea lotului sau aducerea unui nou
antrenor, ci ºi la tot ceea ce înseam-
nã un club de fotbal profesionist ºi
anume structura unui club: stadion
nou, bazã de pregãtire”.

Mangia a povestit cã reputatul
antrenor al Milanului ºi al squadrei
azzurra, Arrigo Sacchi, i-a propus
sã preia naþionala under 21 a Ita-
liei: „Arrigo Sacchi mi-a propus sã
vin la naþionala U21 a Italiei, pen-
tru cã el era responsabilul echipe-
lor naþionale din Italia. M-a ales el
ºi mi-a fãcut un bine pentru cã în
acel an am ajuns cu naþionala Ita-
liei pânã în finala de la Euro under
21, pe care am pierdut-o în faþa
Spaniei. Aveam o echipã cu jucã-
tori foarte buni precum Veratti, In-
signe, Imobile, Florenzi, dar Spa-
nia a avut o echipã formidabilã”.

Fostul preºedinte al FRF, Mir-
cea Sandu, este urmãrit penal,
alãturi de alte persoane, pentru
constituire a unui grup infracþi-
onal organizat, delapidare ºi spã-
lare de bani, fiind acuzat cã ºi-a
însuºit din patrimoniul FRF
suma de 740.000 euro. „În cau-
zã, existã suspiciunea rezonabi-
lã cã în perioada 2009-2010,
suspectul Sandu Mircea a iniþiat
ºi constituit împreunã cu sus-
pecþii Petculescu Bogdan, Tetel-
man Ziv- Asher ºi Tetelman
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din Liga 1, ASA Târgu Mureº
ar fi început sezonul urmãtor al
Ligii 1 cu o depunctare de 6
puncte, în timp ce Pandurii Târ-
gu Jiu, în cazul în care se sal-
veazã, va avea o penalizare de
3 puncte, pentru încãlcarea cri-
teriului financiar. Depunctãrile
se aplicã doar dacã echipele rã-
mân în prima Ligã. Lista echi-

pelor care au primit licenþa pen-
tru Liga 1:  Viitorul, 2. FCSB,
3.Dinamo, 4. CFR Cluj, 5. Cra-
iova, 6. Astra, 7. Iaºi, 8. Gaz
Metan Mediaº, 9. Voluntari, 10.
Botoºani, 11. ACS Poli Timiºoa-
ra, 12. Chiajna, 13. Juventus
Bucureºti, 14. Sepsi, 15. UTA,
16. CS Mioveni, 17. Chindia
Târgoviºte.

Mircea Sandu, acuzat cã a furatMircea Sandu, acuzat cã a furatMircea Sandu, acuzat cã a furatMircea Sandu, acuzat cã a furatMircea Sandu, acuzat cã a furat
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Puiu, un grup infracþional orga-
nizat care a avut ca scop însu-
ºirea din patrimoniul Federaþiei
Române de Fotbal a sumei de
740.000 euro, provenitã din în-
cheierea unui contract de exe-
cuþie lucrãri având ca obiect
construcþia unui centru de fot-
bal pe raza localitãþii Buftea, ju-
deþul Ilfov”, aratã DIICOT. Ast-
fel, a fost creat un circuit fictiv
prin intermediul cãruia au fost
încheiate succesiv contracte de
antrepizã ºi subantrepizã între

mai multe societãþi comerciale
controlate de cãtre membrii gru-
pului infracþional. Prin interme-
diul contractelor, au fost trans-
feraþi bani proveniþi din con-
tractele încheiate cu Federaþia
Românã de Fotbal. O parte din
aceste sume au revenit ulterior
membrilor grupãrii infracþionale
disimulate sub forma “restituire
împrumut asociat”, “dividende”,
acuzã DIICOT. Suspecþilor li s-
au adus la cunoºtinþã calitatea
procesualã ºi acuzaþiile.
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