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Guvernul renunþã la introducerea
cotei zero de TVA la tranzacþii
imobiliare

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a
anunþat, ieri, cã Guvernul renunþã
la introducerea cotei zero de TVA
la tranzacþii imobiliare, situaþia fi-
ind similarã ºi în ceea ce priveºte
domeniul publicitãþii.

Mediafax a informat acum o lunã,
respectiv în 26 aprilie, citând surse
guvernamentale, cã Executivul ar
urma sã renunþe la introducerea co-
tei zero pentru tranzacþiile imobilia-
re. „Mediul de afaceri a arãtat cã
aceastã mãsurã mai mult încurcã
decât ajutã, aºa cã este posibil sã se
renunþe la introducerea cotei zero
la tranzacþiile imobiliare. În plus tre-
buie notificatã ºi Comisia Europea-
nã, iar pânã acum nu s-a trimis ni-
mic oficial la Bruxelles”, precizau la
acel moment surse guvernamentale.

Întrebat, ieri, dacã se va renunþa
la TVA zero pentru imobiliare ºi
pentru publicitate, Dragnea a rãs-
puns afirmativ. „Da, este adevãrat,
pentru cã de asta am ºi lungit-o atât
de mult. Cei din domeniul publici-
tãþii ºi din zona presei au spus cã
aceastã mãsurã, chiar dacã poate
avea efecte bune, poate avea ºi efecte
perverse, în sensul cã ar trebui sã
aºtepte mult la rambursarea de TVA,
ºi cei din zona de construcþii de lo-
cuinþe la fel”, a spus Dragnea.

„Din moment cei ei, cei care erau
beneficiarii, nu sunt de acord, rã-
mânem doar cu zero la input-urile
în agriculturã pentru cã acolo si-
tuaþia este inversã. Ei sunt obligaþi
sã vândã cu TVA zero produsele, în
schimb input-urile intrã cu TVA ºi
tot aºa aºteaptã un an sau doi pânã
se ramburseazã TVA”, a adãugat
Dragnea.Întrebat dacã, în aceste
condiþii, nu se mai respectã progra-
mul de guvernare, Dragnea a rãs-
puns: „Aþi tras o concluzie foarte
deºteaptã, doar cã toate promisiu-
nile erau pentru beneficiari. Dacã
beneficiarii spun cã aceastã mãsu-
rã îi deranjeazã....”.

În Programul de guvernare al
PSD se arãta cã va fi extinsã cota
zero de TVA pentru vânzarea de lo-
cuinþe, publicitate ºi pentru inpu-
turi în agriculturã, începând cu 1
martie 2017. „Mizãm pe 50.000 de
noi locuri de muncã în construcþii,
ºi ca urmare a propunerii noastre
de eliminare a TVA-ului pentru vân-
zarea de locuinþe ºi a impozitului
pe transferul proprietãþii cu valoa-
re mai micã de 100.000 de euro”, se
arãta în acest document.
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Notam, în articolul de ieri, cã unicul pro-
gres înregistrat la summit-ul G7 din localitatea
sicilianã Taormina, ºi acesta discutabil în pri-
vinþa mãsurilor de combatere a terorismului
internaþionalizat, se referã la solicitarea unor
intervenþii din partea marilor coloºi ai noilor
media de a identifica soluþii practice pentru
subminarea propagandei larg rãspândite ºi so-
fisticate.

Dacã nu mã înºel, e întâia oarã când se ridi-
cã o astfel de problemã la un nivel atât de înalt,
în contextul în  care, în ultimii ani ºi, îndeo-
sebi, chiar în aceste ultime sãptãmâni, lãsând
de o parte reþelele de televiziune angajate ºi ele
uneori, prin numãr, format ºi prin arbitrajul lip-
sit de minime semne deontologice, disemina-
rea urii, a intoleranþei ºi a difidenþei de orice
naturã a depãºit orice limitã predictibilã.

În aceste circumstanþe mi se pare de maxi-
mã necesitate sã revenim la avertismente, pe
cât de inedite au pãrut în formularea lor, pe
atât de instructive se pot dovedi în condiþiile
lumii în care trãim. O lume – aºa cum scriam
ºi cum e definitã tot mai apãsat în ultima vre-
me – care tinde sã-ºi piardã conturile, substan-
þa ºi reprezentãrile cucerite ºi operate în de-
curs de milenii. Întrebarea ce survine în faþa
acestui „nou Babel” scãpat deja spre o „Babilo-
nie” (variantã a unei „lumi pe dos”) vizeazã,
oricât de inacceptabil pare, tocmai redefinirea
ºi reanalizarea unor concepte „tari” ce-au ani-
mat istoria de la Iluminism încoace, anume cele
de progres ºi de tehnologie. Termeni, cum spu-
neam „tari”, intraþi sub lupa curentelor de gân-
dire postmoderne (reamintesc formula atât de
inspiratã a lui Zygmunt Bauman prin„societate
lichidã”), în care calificativul pune sub semnul
întrebãrii lunga ereditate a cartezianismului, se-
dus de mitul raþionalitãþii împins spre o dimen-
siune „divinã”.

Aºadar, e vorba de avertismente asupra ma-
rilor sfidãri pe care tehnica (ºi, cu ea, alãturi

Ministrul Muncii, Lia Olguþa Va-
silescu, a declarat, luni, cã dacã pre-
ºedintele Klaus Iohannis va retrimi-
te legea salarizãrii bugetare în Par-
lament proiectul de lege va intra în
vigoare fie la data de 1 iulie, dacã
Legislativul „se va miºca suficient
de repede”, fie cu data de 1 august.

„Ce plan de rezervã ar putea sã
fie, dacã preºedintele este nemulþu-
mit ºi o întoarce (în Parlament-n.r.)?
Eu sper cã Parlamentul României
se va miºca suficient de repede sã
o treacã din nou prin comisii ºi prin
plen ca sã putem sã o adoptãm de
la 1 iulie. Dacã nu se poate adopta
de la 1 iulie o sã intre în vigoare cu
data de 1 august, dar eu sper sã nu
fie cazul”, a declarat ministrul Mun-
cii, Lia Olguþa Vasilescu, la finalul
ºedinþei Comisiei de Muncã.

Ministrul Muncii a afirmat cã nu
ºtie ce nemulþumiri ar putea avea
Klaus Iohannis pentru a întoarce
legea în Parlament. „Chiar nu ºtiu
care ar putea sã fie nemulþumirea
preºedintelui Klaus Iohannis pen-
tru cã din câte am înþeles s-a ma-
nifestat în legãturã cu administra-
þia publicã localã Ori, tot ce înseam-
nã organizaþii profesionale ale pri-
marilor, preºedinþilor de Consilii
judeþene, absolut toatã lumea în

ori chiar înaintea ei, ºtiinþa ca atare!) le formu-
lase, printre alþii, pornind de la Nietzsche ºi,
într-o formã ceva mai accidentalã de la Os-
wald Splenger cu al sãu pronostic privind „De-
clinul Occidentului”, Martin Heidegger. În opi-
nia sa, diferenþa dintre tehnica anticã ºi cea
modernã – notabilã ºi de substanþã – consistã
în faptul cã în prima fiinþa (umanã) se dezvãlu-
ie mergând spre împlinirea sa ºi spre plenitudi-
nea lucrurilor, în timp ce tehnica modernã rã-
mâne expresie a nihilismului. Pentru filosoful
german, orice mijloc (prin excelenþã tehnic) are
un caracter provizoriu, de „fabricã” ori de „ate-
lier”, menit unui uz pentru un anumit termen ºi
care se preteazã la un act de corupere din par-
tea subiectului uman. Planeta însãºi devine un
obiect al coruperii umane, iar particularitatea
tehnicii constã în a se propune ca instrument
care sã facã natura sã corespundã unei preten-
þii (divinã ori umanã?), aceea de a transforma
totul în util ori utilizabil.

Însã riscul cel mai mare ºi mai insidios, din
cauza incapacitãþii de a-l conºtientiza ºi asuma
ca atare, e faptul cã se impune cu necesitate a
înþelege natura, de-acum legatã cu un dublu fir
de tehnicã ori cu un anumit tip de tehnologie,
pânã în punctul în care subiectul istoriei nu mai
e omul, ci tehnica însãºi, faþã de care individul
uman apare ca un obiectiv accesoriu.

Nu ºtiu cât anume din astfel de avertismen-
te – ºi care s-au multiplicat ºi la alþi gânditori
din ultimele decenii – ºi mai ales pânã unde pot
fi preluate în reflecþia comunã ºi în ce mod ele
ne-ar mai putea întoarce dintr-un drum de-acum
ireversibil. Iatã însã cã argumentele unei – cel
puþin – reflecþii, chiar ºi prin tentativa de a ieºi
din circuitul internaut în care suntem de-acum
cvasi-ostatici, survin din direcþii neaºteptate.

Un cercetãtor italian, Francesco Grillo, avi-
zat cunoscãtor al metamorfozelor induse de
new media ºi de noile tehnologii, avertiza ºi el,
într-un articol incitant intitulat „A intra în cor-

pul uman, noua sfidare a Internetului”, asupra
a ceea ce desemna ca fiind cea de-a treia fazã,
numitã generic „Internet of the Beings / Iob”)
a aventurii ºi constând în capacitatea de a pã-
trunde în corpul uman.. De reþinut cã prima
fazã era reprezentatã de cantitatea de informa-
þie înglobatã în Reþeaua computerilor ºi a tele-
foanelor, cca 9000 Exabyte, adicã de 450 de
ori mai mare decât toate scrierile, imaginile ºi
produsele audio ale omenirii în istoria sa, cea
de-a doua constând în capacitatea aceleiaºi Re-
þele de a conecta între ele obiectele fizice.

Autorul articolului intitulat „Viitorul ºi Teh-
nologia”, participant direct într-o echipã care
lucreazã la o astfel de aplicaþie nu se sfieºte sã
defineascã o astfel de tentativã fantasticã ºi te-
rifiantã, evocând celebrul film sf „Voiaj fantas-
tic” cu un scenariu dupã cartea lui Isaac Asi-
mov, din 1966, în care cinci astronauþi sunt
miniaturizaþi spre a putea intra în trupul unui
savant ajungând în creier spre a-i extrage un
cheag de sânge mortal.

ªi în ciuda unor „progrese” (ghilimelele nu
sunt deloc accidentale!) fãrã precedent mai ales
în domeniul medicinii de care nu se îndoiesc
cercetãtorii antrenaþi în aceastã fazã, nu sunt
de ignorat aspectele care þin de eticã, în mãsu-
ra în care existã riscul major al scãpãrii de sub
control a uzanþelor strict tehnice, ca sã nu mai
vorbim de dimensiunea catastroficã dacã ope-
raþiunea ar ajunge în mâini criminale de care
lumea de azi nu duce deloc lipsã.

În fapt, aceastã nouã sfidare reprezentând
tentaþia surclasãrii unor limite ale Istoriei în
durata sa milenarã ºi, acum, pe cale de a fi
rãsturnatã ridicã un aspect de o însemnãtate
cu substrat „demiurgic”: nevoia de a supune
demonul tehnicii ºi a-l pune în slujba omului.
ªi, în plus, a nu se uita cã, în sine, aceastã
nouã probã inovativã de o asemenea anvergurã
trebuie privitã ºi ca o gaurã neagrã intelectua-
lã, implicând strategii ca ºi politici adecvate.

Ministrul Muncii, Lia Olguþa Vasilescu: Legea salarizãrii, în vigoare
de la 1 iulie sau 1 august, dacã Iohannis nu o promulgã

unanimitate a votat ca sã se facã
aceastã descentralizare”, a spus
Olguþa Vasilescu.

Klaus Iohannis: Aºteptarea ca
eu sã modific legea salarizãrii
este puþin deplasatã

Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat, luni, cã aºteptarea sindi-
caliºtilor ca legea salarizãrii sã nu
fie promulgatã este “puþin depla-
satã”, subliniind cã proiectul este
asumat încã din campania electo-

ralã de PSD, partid care contro-
leazã ºi majoritatea parlamentarã.

“Legea, din câte ºtiu eu, a tre-
cut abia printr-o Camera ºi urmea-
zã sã intre în Camera Deputaþilor,
care este Camerã decizionalã.
Atunci când ajunge la mine la pro-
mulgare, probabil voi face câteva
declaraþii mai ample, dar pot sã vã
spun de acum câteva idei legate de
aceastã lege. Ea a apãrut fiindcã
este în programul de guvernare al
PSD-ului. PSD-ul, de la început, a

sus cã vrea aceastã lege, are ma-
joritatea, controleazã toate majori-
tãþile din parlament, are guvernul,
deci este o lege pentru care rãs-
punde integral ºi definitiv iniþiato-
rul. ªi cred cã este bine sã nu ui-
tãm acest aspect”, a declarat pre-
ºedintele Klaus Iohannis.

Preºedintele a fost chestionat cu
privire la aºteptãrile privind un re-
fuz al preºedintelui de a promulga
legea salarizãrii pe care sindicatele
le au. Iohannis a explicat cã aºtep-
tarea ca cineva sã intervinã în ca-
zul unei legi asumate de PSD, care
controleazã majoritatea parlamen-
tarã este “puþin exageratã”.

“Opoziþia, sindicatele, organizaþii
profesionale, au avut opinii pe care
unii le-au spus în spaþiul public, unii
încã nu. Dar aºteptarea sã modific
eu ceva la lege mi se pare puþin
deplasatã. Chiar în cazul în care
aº trimite o lege, acum vorbesc la
modul general, în parlament, dacã
cei care au iniþiat-o þin morþiº sã
rãmânã aºa, aºa rãmâne. ªi nu
vreau sã aparã impresia cã pe o
lege asumatã explicit vocal ºi clar
de PSD trebuie sã intervinã altci-
neva. Mi se pare o aºteptare care
este puþin exageratã”, a conchis
preºedintele.



cuvântul libertãþii / 3miercuri, 31 mai 2017

Comandat de PSD Dolj. Executat de S.C. ED PRESS COM SRL. CUI mandatar financiar 21170004



4 / cuvântul libertãþii miercuri, 31 mai 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

A decedat, zilele trecute, la vârsta de 89
de ani, strategul nerecunoscut al politici
externe americane, din anii ’80, Zbigniew
Brzezinski fost consilier pentru securitate
al preºedintelui Jimmy Carter. Barack Oba-
ma i-a adus un omagiu. Emigrant polonez,
fiu de diplomat, catolic liberal, ajuns în Ca-
nada, înainte de a ateriza la Harvard, Zbig-
niew Brzezinski va fi naturalizat american
în 1958, la vârsta de 32 de ani. Cum spu-
neam, a fost consilierul diplomatic al lui Jim-
my Carter ºi fiasco-ul iranian rãmâne de
referinþã. La 88 de ani, adicã anul trecut,
continua încã sã ofere interviuri, sã confe-
renþieze ºi sã publice articole. Dacã relaþiile
dintre Henry Kissinger ºi Richard Nixon au
fost tensionate, cele dintre Zbigniew Brze-
zinski ºi Jimmy Carter au fost optimale, cei
doi potenþându-se reciproc intelectual. „An-
ticomunist rus”, funciar, Zbigniew Brzezin-
ski a fost, în opinia analiºtilor politici, unul
din actorii majori ai hiperputerii americane.
Cu toate acestea, notorietatea diplomatului
Kissinger rãmâne mai mare decât a strate-

Decesul unui strateg: Zbigniew Brzezinski!Decesul unui strateg: Zbigniew Brzezinski!Decesul unui strateg: Zbigniew Brzezinski!Decesul unui strateg: Zbigniew Brzezinski!Decesul unui strateg: Zbigniew Brzezinski!
MIRCEA CANÞÃR

Grefierii de la Tribunalul Dolj au întrerupt, ieri, timp de o orã,
între 11.00 ºi 12.00, activitatea, ºi au ieºit pe scãrile instanþei, în
semn de protest faþã de prevederile Legii Cadru privind salarizarea
personalului plãtit din fonduri publice, întrucât, dacã ar fi ad-
optatã în actuala formã, salariile lor ar scãdea semnificativ. Astfel,
salarizarea propusã grefierilor pentru anul 2022 este în cel mai
bun caz la acelaºi nivel cu actuala, ceea ce ar conduce la scã-
derea salariilor actuale începând cu 1 ianuarie 2018. Problema
este cã, în ultimii ani, grefierii au preluat ºi continuã sã preia
multe atribuþii, transferate de la magistraþi, ºi automat rãspun-
derea muncii a crescut, numai cã acest aspect nu se regãseºte
ºi în remuneraþie. Dacã în anii 2000 salariul unui grefier ajun-
gea la 80% din cel al unui magistrat, în prezent procentul este
de 25-30%. O altã nemulþumire vizeazã diferenþele salariale
majore dintre funcþiile de conducere ºi cele de execuþie, unde
este o discrepanþã foarte mare. Reprezentanþii sindicali ai per-
sonalului conex ºi auxiliar din cadrul Tribunalului Dolj mai cer
inserarea în proiectul de lege a unor dispoziþii exprese privind
plata orelor suplimentare, în condiþiile în care în sistemul de
justiþie nu existã o normare a muncii. Cu toþii spun cã au trans-
mis amendamente la acest proiect de lege, însã toate au fost

Bogdan Nicolae Dosoftei, dol-
jeanul de 21 de ani care, pe 16 ia-
nuarie a.c., a înjunghiat mortal un
tânãr ºi a rãnit altul, ambii de 19
ani, în cartierul craiovean Rovine,
a recunoscut comiterea faptelor în
faþa judecãtorilor de la Tribunalul
Dolj ºi a cerut sã beneficieze de
reducerea cu o treime a limitelor
de pedeapsã. Instanþa a admis so-
licitarea ºi luni, 29 mai a.c., a pro-
nunþat sentinþa, tânãrul primind o
pedeapsã de 14 ani închisoare pen-
tru omor ºi lovire ºi alte violen-
þe: „Contopeºte pedepsele aplica-
te inculpatului în pedeapsa cea

gului Zbigniew Brzezinski. Într-un fel, lu-
cru firesc. Întrucât Kissinger a rãmas la
putere 8 ani ºi nu 4, fiindcã în cursul celui
de-al doilea mandat prezidenþial al lui Nixon,
sub Gerald Ford, dupã Watergate, a obþinut
postul de secretar de stat ºi nu de simplu
consilier. Apoi, relaþia sa cu media america-
nã ºi nu numai a fost mai susþinutã decât
cea a lui Zbigniew Brzezinski, care a prefe-
rat sã rãmânã cât mai discret, deºi din când
în când a mai acordat ºi interviuri. Cartea
sa de referinþã „Marea tablã de ºah”, tradu-
sã ºi la noi de Editura „Univers enciclope-
dic” (2000), despre singura ºi de fapt pri-
ma putere globalã, SUA, având ca obiectiv
fundamental modelarea unei comunitãþii
mondiale cu adevãrat cooperante, a generat
multe comentarii. Geostrategia etasunianã
era, de acum, exprimatã. Zbigniew Brze-
zinski estima în capitolul II al „Marii table
de ºah” cã „fãrã Ucraina, Rusia înceteazã
sã mai fie o mare putere în Eurasia”. Nu se
înºela. E de discutat dacã a avut vreo influ-
enþã aceastã tezã asupra crizei ruso-ucrai-
nene de la începutul anului 2013. A fost as-
cultat ºi s-a înþeles bine cu Barack Obama,

sugerând acestuia cã descentralizarea ºi fin-
landizarea Ucrainei, prin asigurarea unei re-
lative autonomii regiunilor rusofone, precum
Donbas-ul, n-ar trebui scoasã din discuþie.
Apoi, Ucraina sã nu devinã membrã NATO,
spre a provoca iritarea inutilã a Rusiei. Ci-
tându-l în opera sa pe Samuel Huntington,
scria: „O lume în care Statele Unite nu are
primatul cunoaºte violenþe ºi dezordine, mai
puþinã democraþie ºi creºtere economicã”.
Recomandând o politicã fermã a Casei Albe,
vizavi de Israel, prin denunþarea politici de
colonizare, nu ºi-a fãcut mulþi amici. Dim-
potrivã. Mai trebuie consemnat faptul cã a
susþinut ajutorul american dat rebelilor isla-
mici afgani, contra trupelor sovietice din
Afganistan, susþinere care a favorizat mult
emergenþa ulterioarã a Al-Qaida. A jucat un
rol cheie ºi în definirea politicii americane
faþã de noul regim ºiit iranian, dupã revolu-
þia din ‘79 condusã de ayatollahul Khomeini,
ºi luarea ca ostateci a personalului ambasa-
dei americane din Teheran. Paradoxal, un-
ghiurile de analizã a potenþialului american,
diplomatic ºi militar, la Zbigniew Brzezinski
au rãmas constante, fidelitatea sa faþã de

principiile realismului strategic ºi admiraþia
pe care a nutrit-o sincer faþã de propria in-
teligenþã au fãcut pe nu puþini sã îl conside-
re arogant ºi brutal, alimentând imaginaþia
elitelor americane. A fost un partizan al ex-
pansiunii NATO în Europa de Est, dupã cã-
derea URSS, pentru a evita ca Rusia sã nu
cedeze tentaþiei imperiale de a pune mâna
pe aceste þãri. Intuiþia lui Zbigniew Brzezin-
ski era teribilã când afirma cã „o coaliþie
care sã lege Rusia de China ºi Iran se poate
dezvolta numai dacã SUA sunt atât de mioape
încât sã-ºi facã duºmani China ºi Iranul în
acelaºi timp”. O asemenea eventualitate nu
poate fi exclusã. Fiindcã, în mai multe rân-
duri, SUA a cãutat o relaþie conflictualã, dacã
nu precarã, cu Teheranul, o are deja cu
Rusia, ºi nu e exclus sã o aibã ºi cu Beijin-
gul. De oferit, pentru a fi un partener demn
de încredere, într-o coaliþie anti-hegemoni-
cã, are momentan doar China. În vizita ofi-
cialã de la Paris, Vladimir Putin a acordat
un interviu exclusiv cotidianului „Le Figa-
ro”, în care a spus cã „Rusia este un aliat
inconturbabil pentru menþinerea securitãþi
într-o lume haoticã”.

Protest spontan al grefierilor la TProtest spontan al grefierilor la TProtest spontan al grefierilor la TProtest spontan al grefierilor la TProtest spontan al grefierilor la Tribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Dolj
respinse, ºi nu au altã soluþie decât sã continue protestele ºi în
perioada urmãtoare. Activitatea instanþei nu a fost afectatã.

CARMEN ZUICAN

Autorul crimei din Rovine, condamnat la 14 ani de puºcãrieAutorul crimei din Rovine, condamnat la 14 ani de puºcãrieAutorul crimei din Rovine, condamnat la 14 ani de puºcãrieAutorul crimei din Rovine, condamnat la 14 ani de puºcãrieAutorul crimei din Rovine, condamnat la 14 ani de puºcãrie
Tânãrul de 21 de ani din Pleniþa, Bogdan Nicolae

Dosoftei, care a înjunghiat mortal un tânãr de 19 ani, pe
strada „Maramureº” din cartierul Rovine, la jumãtatea
lunii ianuarie, ºi a mai rãnit altul, tot de 19 ani, a fost
condamnat, luni, 29 mai a.c., la o pedeapsã totalã de 14
ani de detenþie. Sentinþa a fost pronunþatã de magistraþii
Tribunalului Dolj, care l-au judecat pe inculpat în proce-
dura simplificatã, ºi nu este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.

mai grea, aceea de 13 ani în-
chisoare la care va adãuga o
treime din cealaltã pedeap-
sa, respectiv 1 an închisoare,
inculpatul urmând a executa
în final pedeapsa rezultantã de 14
ani închisoare”, se aratã în hotã-
rârea instanþei. În plus, judecãtorii
au dispus ca Dosoftei sã plãteascã
rudelor celor douã victime 50.000
euro daune morale ºi aproximativ
65.000 lei despãgubiri materiale
(aici fiind incluse ºi cheltuielile de
spitalizare ale tânãrului pe care l-a
rãnit). Sentinþa nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel la Curtea

de Apel Craiova, inculpatul fiind
menþinut dupã gratii.

Reamintim cã, potrivit procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, autorul participa la o pe-
trecere, în apartamentul 19 din blo-
cul C 31, de pe strada „Maramu-
reº”, din cartierul craiovean Rovi-
ne. În timpul petrecerii, unul dintre
tineri s-a certat la telefon cu altul,
din cauza unei fete, au stabilit sã se

întâlneascã, lucru ce s-a ºi
întâmplat pânã la urmã.
Cele douã gãºti de tineri s-
au luat la bãtaie în apropie-
rea apartamentului unde se
desfãºura petrecerea, sãr-
bãtoritul ºi Bogdan Dosof-
tei au coborât sã-ºi ajute
prietenii, iar în încãierarea,
inculpatul l-a înjunghiat cu
un cuþit cu lamã rabatabilã
tip briceag în zona toraci-
cã pe Grigorie Robert Adri-
an, în vârstã de 19 ani. Vic-
tima a ieºit pe uºa din spa-
te a blocului ºi s-a oprit

într-o parcare din apropiere, unde
a ºi decedat.

 Inculpatul a continuat agresiu-
nea ºi l-a înþepat cu cuþitul în zona
coapsei piciorului drept ºi a umã-
rului drept pe Doru Gheorghe Voi-
cu, tot de 19 ani, care a fugit pe
strada Maramureº, ºi l-a mai lovit
cu pumnul în zona feþei pe un alt
tânãr. „Dupã comiterea agresiuni-
lor, inculpatul Dosoftei Nicolae

Bogdan a revenit în apartament,
unde s-a spãlat pe mâini de sânge
ºi a ascuns cuþitul sub pãtura de pe
patul din sufragerie, unde a fost
gãsit de organele de anchetã”, au
reþinut procurorii în referatul prin
care au cerut arestarea preventivã
a lui Dosoftei.

Medicii legiºti au constatat cã -
„moartea numitului Grigorie Ro-
bert Adrian a fost violentã ºi s-a
datorat hemoragiei interne urmare
a unei plãgi toracice înjunghiate
cu secþionarea venei pulmonare
drepte”. La audiere, în faþa anche-
tatorilor, inculpatul a recunoscut sã-
vârºirea infracþiunilor de care este
acuzat ºi a susþinut cã a lovit cu
cuþitul la întâmplare, în timp ce era
lovit de persoana vãtãmatã ºi victi-
mã. Bogdan Dosoftei a fost reþinut
pentru 24 de ore, pe 16 ianuarie,
seara, fiind introdus în arestul IPJ
Dolj, iar pe 17 ianuarie a fost arestat
preventiv pentru 30 de zile, de
atunci fiind în spatele gratiilor.

CARMEN ZUICAN
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Comuna Ostroveni este datatã
de mai multe sute de ani, dar, pe
aceste locuri, dovezi ale civiliza-
þiei sunt consemnate în analele is-
toriei. Acum, sunt patru sate
componente ale localitãþii, inclu-
siv cel de centru: Liºteava, Orã-
ºani ºi Grindeni. „Liºteava” pro-
vine din limba latinã – „list tulbu-
re” – apã gãlbuie care trecea prin
apropierea unui castru roman, în
urmã cu 2000 de ani, iar „Grin-
deni” vine de la „grind” – fâºie
de pãmânt aflatã pe malurile uni
râu. De la „ostrov”, insulã, pro-

OOOOOstroveni – comuna care îºi ºtie istoria,stroveni – comuna care îºi ºtie istoria,stroveni – comuna care îºi ºtie istoria,stroveni – comuna care îºi ºtie istoria,stroveni – comuna care îºi ºtie istoria,
trãieºte prezentul ºi  pregãteºte viitorultrãieºte prezentul ºi  pregãteºte viitorultrãieºte prezentul ºi  pregãteºte viitorultrãieºte prezentul ºi  pregãteºte viitorultrãieºte prezentul ºi  pregãteºte viitorul

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Aflatã pe zona de frontierã, cu tot ceea ce þine de acest
concept, comuna Ostroveni, de pe malul Dunãrii, trãieºte
prezentul, are în spate trecutul ºi se gândeºte la viitor.

vine actualul nume – OSTRO-
VENI. Este vorba de o adevãratã
istorie, care, prin cei de acum,
este dusã mai departe.

Ziua de mâine a început…
Revenim în prezent ºi putem

vorbi de  un plan adevãrat de
dezvoltare a comunei. Cel mai
îndreptãþit sã vorbeascã este pri-
marul Silviu Preduº: „Am de-
marat lucrãrile de reabilitare a
celor douã grãdiniþe, din satul de
centru ºi din Orãºani, prin fon-
duri puse la dispoziþie de Minis-

terul Dezvoltãrii, iar începutul
anului ºcolar viitor îi va prinde
pe copii în clãdiri aflate la stan-
darde moderne. Nu este singu-

rul proiect aflat în
derulare. Pentru
prima datã,  am
plantat peste 3.000
de salcâmi – per-
dele de protecþie –
în zonele „Moarã –
Dealul Buneatãþii”
ºi „Pod Grindeni”.
De asemenea, pe
acelaºi concept de
protejare a solului,
la punctul „Boc”,
au fost plantaþi sal-
câmi. Nu putem
trece cu vederea
demararea acþiuni-
lor de curãþenie în
comunã, prin par-
t iciparea celor
aproximativ 170 de
beneficiari ai ajuto-
rului social. Sunt
numai câteva din

acþiunile desfãºurate”. Micii fer-
mieri ºi-au demarat ºi ei activi-
tatea: vânzarea fructelor de se-
zon (cãpºuni), a legumelor ºi a
cartofilor, plecând, peste tot în
þarã, sã-ºi prezinte marfa. Au în-
ceput  la plantarea rãsadurilor de
varã – toamnã, la pepeni, varzã,
etc. „În acest moment, putem
spune cã activitatea în agricul-
turã merge bine. Avem peste
1.100 ha cultivate cu grâu, 285
cu porumb, 814 cu floarea-soa-
relui, 337 cu rapiþã, 201 cu tri-
ticale, 29 cu sorg, º.a.m.d.”, a
mai spus Silviu Preduº.

Ambiþii pentru viitor
Comuna Ostroveni este, deja,

aproape de standardele europe-
ne, dar vrea mai mult. „Avem un
dispensar medical, cu trei medici
de familie. Domnul doctor Ion
Dragomir are mai mult de 40 de
ani de practicã la noi ºi, fiind spe-

cificul zonei, este ºi un pescar
adevãrat. Avem ºi un cabinet ve-
terinar, unde Eugen Pîrvu, de loc
din Ghizdãveºti, tot de-al nostru,
a ajuns, în urmã cu 27 de ani la
noi ºi aici a rãmas. Ne dorim ºi
mai multe proiecte care sã le asi-
gure locuitorilor tot confortul” –
primarul din Ostroveni. Sunt pro-
grame ambiþioase, unele care au
ºanse ridicate de punere în apli-
care. „Suntem prinºi în Master-
planurile de apã-canalizare ºi de
depozitare a deºeurilor. De ase-
menea, vrem sã realizãm circa 7
km de drumuri de exploataþii agri-
cole ºi sã renovãm sediile primã-
riei, ºcolilor ºi grãdiniþelor, sã
facem un iluminat public modern,
cu led-uri. Dar, mai mult, dorim
sã tragem în localitate cât mai
mulþi investitori, cãrora le oferim
facilitãþi fiscale, în limitele lega-
le, prin scãderea taxelor ºi impo-
zitelor. Avem trei grajduri care pot
fi concesionate, pentru demara-
rea unor afaceri cu crearea unor
locuri de muncã, un modul, tot
al comunitãþii locale, unde, de
asemenea, pot fi desfãºurate ac-
tivitãþi lucrative, ºi mai avem un
teren de aproximativ 100 ha, care
poate fi concesionat, cu un po-
tenþial ridicat agricol”, a mai

menþionat Silviu Preduº.
Comuna va avea o zi a ei
Pentru prima datã, localitatea

va avea o zi de sãrbãtoare a ei,
în prima sãptãmânã din luna sep-
tembrie a fiecãrui an, luând în
calcul ºi Sfânta Maria Micã, aºa
cum este cunoscutã, sau Naºte-
rea Maicii Domnului, care este
pe 8 septembrie. «Dacã vorbim
de prezent ºi de viitor, ne vom
axa pe reînfiinþarea Ansamblului
Folcloric „Alunelul”, care, de-a
lungul anilor, ne-a adus foarte
multe elogii, atât pe plan naþio-
nal, cât ºi internaþional, ºi vom
încuraja copiii, în tot ceea ce þine
de activitatea lor. Am stabilit,
deja, prin votul consilierilor lo-
cali, ca microbuzul ºcolar sã-i
ducã pe elevi la toate concursu-
rile judeþene ºi naþionale, iar cei
mai merituoºi dintre ei vor fi pre-
miaþi. Sã ºtiþi cã nu am uitat nici
sportul. Avem o echipã, „Recol-
ta”, care are rezultate bune în
Divizia D, iar acolo ne vom axa
pe creºterea ºi promovarea tine-
rilor din localitate. Vom sprijini
tineretul, fiindcã suntem con-
vinºi cã ne vor aduce, mai de-
vreme sau mai târziu, faimã», a
mai precizat Silviu Preduº.
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BCR a luat toate mãsurile pentru a asigura co-
lectarea numerarului de la clienþii bãncii. Va fi asi-
guratã ºi alimentarea cu cash a bancomatelor
(ATM), a automatelor de schimb valutar (ASV) ºi
a maºinilor multifuncþionale (MFM) ce vor fi per-

De Ziua Copilului ºi de Rusalii,

AAAAATM-urile ºi maºinileTM-urile ºi maºinileTM-urile ºi maºinileTM-urile ºi maºinileTM-urile ºi maºinile     multifuncþionale,multifuncþionale,multifuncþionale,multifuncþionale,multifuncþionale,
disponibile permanentdisponibile permanentdisponibile permanentdisponibile permanentdisponibile permanent

Unitãþile teritoriale retail ºi centrele de afaceri corporate ale Bãncii Comerciale
Române nu vor avea program cu publicul joi, 1 iunie 2017, cu ocazia Zilei Copilului,
precum ºi luni, 5 iunie 2017, de sãrbãtoarea Rusaliilor. Ca excepþie, unitãþile BCR

din centrele comerciale ºi mall-uri vor fi deschise, dar vor funcþiona dupã programul
acestora, iar activitatea va fi similarã zilelor de week-end, nebancare. Programul de

lucru cu publicul este afiºat la loc vizibil în toate unitãþile bãncii.

manent la dispoziþia clienþilor, 24 de ore din 24, 7
zile din 7. În aceastã perioadã, deþinãtorii de car-
duri BCR vor putea face plãþi la oricare dintre
comercianþii care acceptã carduri, iar serviciul de
Asistenþã de urgenþã pentru deþinãtorii de car-
duri va fi, ca de obicei, disponibil 24 de ore din 24.

Operaþiuni bancare prin Internet Banking
Mai mult, clienþii bãncii vor avea acces 24/7

la propriile resurse financiare ºi vor putea sã
efectueze operaþiuni bancare: prin Internet Ban-
king (Click 24 Banking BCR) accesibil de pe ori-
ce calculator ºi tabletã; la telefon, apelând gra-
tuit serviciul Phone banking (Alo 24 Banking
BCR) la numãrul 0800.801.BCR (0800.801.227) din
orice reþea naþionalã sau +4 021.407.42.00 pen-
tru apeluri internaþionale, serviciu disponibil
non-stop; prin intermediul echipamentelor de tip
self service disponibile atât în zonele Easy 24
Banking sau la terþi. În plus, clienþii care apelea-
zã InfoBCR vor beneficia non-stop de urmãtoa-
rele servicii: asistenþã de specialitate în utiliza-
rea serviciilor de Internet ºi Mobile Banking;
asistenþã de urgenþã pentru deþinãtorii de car-
duri BCR ºi informaþii personalizate ºi generale
despre produsele ºi serviciile BCR.

MARGA BULUGEAN

Zonele Easy 24 Banking BCR vor fi disponi-
bile tuturor posesorilor de carduri bancare. Easy
24 Banking BCR este o zonã amenajatã în ca-
drul anumitor unitãþi BCR, disponibila 24 de
ore din 24, 100% automatizatã, dotatã cu echi-
pamente ce permit efectuarea de operaþiuni ban-
care cu ºi fãrã numerar.

Un prim formular este „Schimbarea declara-
þiei de suprafaþã pentru anul 2017” (formularul
M1), prin care se pot face modificãri precum
mãrirea suprafeþei unei parcele/subparcele deja
declarate; schimbarea culturii;  divizarea parce-
lei în subparcele; modificarea numãrului blocu-
lui fizic, dacã fermierul nu a fost notificat de APIA
cu privire la erori sau nu a fost supus controlului
pe teren; modificarea suprafeþei unei parcele deja
adãugatã prin formular M2.

Prin formularul M1.2 - „Schimbarea declara-
þiei privind apa pentru irigaþii 2017” se pot face
modificãri ale câmpului 46: modificarea bifei
privind utilizarea apei pentru irigaþii sau adãu-
garea acesteia.

Retragerea cererii,
blocatã în anumite condiþii

Prin completarea Formularului M2 se pot
adãuga una sau mai multe parcele individuale,
declaratã(e) ulterior depunerii cererii iniþiale;
înscrie pachetul/varianta în declaraþia de su-
prafaþã, atât pentru parcele nou adãugate, cât
ºi pentru parcele existente în declaraþia de su-
prafaþã, dar pentru care anterior nu erau solici-
tate mãsuri de dezvoltare ruralã sau se poate
aplica bifa aferentã pachetului/variantei/sub-
pachetului/grupului de pachete/submãsurii din
cadrul M10, M 11, M 13, M 214, dupã caz.

Suprafeþele sunt justificate de documente

Cererea unicã de platã poate fi modificatã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru

Agriculturã (APIA) reaminteºte cã, pânã la
data de astãzi, inclusiv, fermieri care au
solicitat subvenþii în cadrul Campaniei 2017 au
posibilitatea sã facã modificãri în cererile
unice de platã depuse, fãrã aplicarea de
penalitãþi. În acest sens, solicitanþii pot
completa ºi depune la Centrele locale/judeþean
ale APIA mai multe formulare. Fermierii pot
solicita retragerea cererii unice de platã, care
va opera, însã, în anumite condiþii.

doveditoare ale utilizãrii terenului. Declaraþia
privind completarea cererii în IPA-Online se
completeazã ºi se semneazã de cãtre fermier,
inclusiv în cazul modificãrilor M1 ºi M2 (parte
integranta a cererii unice de platã).

O cerere unicã de platã poate fi retrasã, în
totalitate sau parþial, în orice moment, în scris.
Cu toate acestea, dacã APIA a informat, deja,
fermierul cu privire la eventualele cazuri de ne-
conformitate din cererea unicã de platã, dacã
APIA a avertizat fermierul cu privire la intenþia
sa de a efectua un control la faþa locului sau
dacã, în cadrul unui control la faþa locului, se
constatã orice neconformitate, nu sunt autori-
zate retragerile în ceea ce priveºte acele pãrþi
din cererea unicã de platã care sunt implicate.

Motivarea renunþãrii la cerere
Retragerea întregii suprafeþe declaratã de

fermier în cererea de platã se poate realiza ori-
când (se specificã clar motivul retragerii), mai
puþin în situaþiile în care APIA a constat ne-
conformitãþi. Schimbarea adresei/coordonate-
lor bancare/numelui societãþii, fãrã a se modifi-
ca CUI-ul (formularul M4) se depune de cãtre
fermier, fãrã penalitãþi, în orice moment dupã
depunerea cererii unice de platã pânã la emite-
rea Deciziei de platã. Solicitarea de retragere a
sprijinului aferent unei/unor scheme de platã
în Campania 2017 este luatã în considerare ori-
când, mai puþin în situaþiile de la punctul 3.

VALENTIN CEAUªESCU



„Tradiþie ºi culoare”, împreunã cu copii
talentaþi ºi profesorii lor
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La eveniment au luat parte re-
prezentanþi ai Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj, ai Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã Dolj, diriginþii bur-
sierilor, donatori individuali ºi re-
prezentanþi ai companiilor partene-
re în program.

95 de elevi doljeni,
sprijiniþi sã meargã la liceu

În cei nouã ani de proiect, aproxi-
mativ 1.000 de elevi au fost benefi-
ciari la nivel naþional. Cu sprijinul
donatorilor individuali ºi corporate,
World Vision România a susþinut în
cadrul proiectului „Vreau în clasa a
noua”, în perioada 2008 – 2017, în
judeþul Dolj, un numãr de 263 de elevi
din mediul rural, fãrã posibilitãþi ma-
teriale, dar cu rezultate ºcolare bune,
sã îºi continue studiile la liceu. În
prezent, în judeþul Dolj sunt înscriºi
95 de bursieri în proiect.

Sprijinul acordat constã în burse
ºcolare individualizate ºi se materia-
lizeazã în plata cheltuielilor de cazare

O nouã generaþie „VO nouã generaþie „VO nouã generaþie „VO nouã generaþie „VO nouã generaþie „Vreau în clasa a noua” a absolvit l iceulreau în clasa a noua” a absolvit l iceulreau în clasa a noua” a absolvit l iceulreau în clasa a noua” a absolvit l iceulreau în clasa a noua” a absolvit l iceul
Cei 19 bursieri doljeni, beneficiari ai pro-

gramului „Vreau în clasa a noua”, au sãrbã-
torit, ieri, în sala de festivitãþi a Liceului de
Arte „Marin Sorescu” din Craiova, finaliza-

rea studiilor liceale. Unul dintre cele mai de
succes proiecte dezvoltate de Fundaþia World
Vision a ajutat, astfel, o nouã promoþie sã-ºi
îndeplineascã visul.

ºi masã, rechizite, îmbrãcãminte, în-
cãlþãminte, produse de igienã perso-
nalã. Intervenþiile directe sunt dubla-
te ºi de desfãºurarea lunarã a activi-
tãþilor de socializare cu scop educa-
tiv având rolul de a sprijini integra-
rea socialã þi ºcolarã a elevilor bur-
sieri. «Mã bucur sã sãrbãtorim as-
tãzi finalizarea cu succes a studiilor
liceale de cãtre o nouã promoþie a
programului „Vreau în clasa a noua”.
Îi felicit pe cei 19 absolvenþi de anul
acesta pentru interesul ºi implicarea
manifestate atât faþã de activitatea
ºcolarã, cât ºi faþã de activitãþile din
proiect, menite sã îi pregãteascã pe
tinerii bursieri pentru viaþã, prin dez-
voltarea abilitãþilor ºi creºterea încre-
derii în sine», a declarat Vasilica Cîr-
lugea, coordonator „Vreau în clasa a
noua” în judeþul Dolj.

Proiect de burse pentru
continuarea studiilor liceale

Din anul 2008, programul de bur-
se al Fundaþiei World Vision Româ-

nia –  ,,Vreau în clasa a noua!” – sus-
þine copiii din mediul rural care nu au
posibilitãþi materiale sã îºi continue
studiile la liceu, prin oferirea de bur-
se ºcolare pentru acoperirea cheltu-
ielilor de cazare, masã, transport, ali-
mente, haine sau cãrþi. În plus, pro-
gramul include activitãþi extraºcola-
re pentru îmbunãtãþirea situaþiei ºco-
lare ºi pentru reducerea perioadei de
acomodare în mediul urban. În tim-
pul anului ºcolar, tinerii liceeni parti-
cipã la activitãþi educaþionale ºi de
socializare, precum ºi la consiliere
individualã. În timpul vacanþelor,
sunt implicaþi în activitãþi de volun-
tariat sau merg în excursii organizate
de Fundaþia World Vision România.
Toþi tinerii bursieri beneficiazã de
servicii de consiliere socialã, consi-
liere vocaþionalã ºi ºcolarã, consilie-
re în situaþii de urgenþã ºi de grup.

«Pentru mine ºi pentru ceilalþi
bursieri, programul „Vreau în clasa a
noua” a însemnat un sprijin deose-
bit, atât financiar, cât ºi moral. Aici

am format prietenii, am strâns amin-
tiri, am trecut peste provocãri, ne-am
dezvoltat ºi împreunã am crescut.
Atunci când cineva crede în tine ºi
îþi oferã sprijin, acest lucru te moti-
veazã ºi te face sã fii mai responsa-
bil. Prin intermediul activitãþilor ºi
excursiilor desfãºurate am reuºit sã
avem mai multã încredere în noi, sã
ne exprimãm punctele de vedere, dar
ºi sã comunicãm, sã învãþãm sã îi as-

cultãm pe ceilalþi, pentru cã la rândul
nostru, sã putem ajuta», mãrturiseº-
te Cristina Vãduva, absolvent liceu
ºi beneficiar program „Vreau în clasa
a noua”,  din judeþul Dolj.

Proiectul se desfãºoarã cu succes
având partener Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj ºi lucrând în strânsã
legãturã cu cadre didactice din 20 de
licee din Craiova, Bãileºti ºi Filiaºi.

RADU ILICEANU

Curtea Muzeului de Artã a fost, ieri,
gazda atelierelor de graficã de carte
pentru copii, manifestãri incluse în
programul Zilelor Craiovei. Elevii cla-
sei a VI-a de la Liceul „Henri Coan-
dã”, însoþiþi de profesorul Mãdãlina
Stancu, au petrecut câteva ore, fiind
conduºi de organizatori în lumea mi-
nunatã a fabulelor. Pornind de la texte
ºi ajutându-se de creioane colorate ºi

Ateliere de graficã ºi obiecte
de colecþie, la Muzeul de Artã
Muzeul de Artã este un reper pe care nu tre-

buie sã-l rataþi în aceastã perioadã. În sãptãmâ-
na de manifestãri destinate Zilelor Craiovei, co-
piii sunt invitaþi sã ia parte la atelierele de gra-

ficã, organizate în curtea instituþiei, iar craio-
venii sunt aºteptaþi sã treacã pragul unei expo-
ziþii de picturã flamandã, care cuprinde ºi obiec-
te de patrimoniu, expuse rar publicului larg.

acuarele, au conturat apoi personaje-
le pe care le-au întâlnit în paginile cãr-
þilor. „Am pornit de la fabulele lui Esop
ºi Anton Pann pe care le-am lecturat
copiilor, explicându-le ºi morala fiecã-
reia. Au fost interesaþi ºi au colorat
apoi personajele despre care am po-
vestit împreunã”, ne-a declarat Rusa-
lia Crãciunoiu, muzeograf ºi coordo-
nator al proiectului. Atelierele conti-

nuã ºi astãzi, când elevii de Liceul de
Arte, clasa de pian a profesorului
Oana Constantinescu, vor lua parte
la atelierul ”O poveste cu sunete ºi
culori”. Joi, de Ziua Copilului, atelie-
rele de graficã îi vor avea oaspeþi pe
alþi elevi care vor aºeza versurile unor
poezii, în culori pastelate.

„Colþul Colecþionarului”, o
expoziþie de picturã flamandã

O expoziþie ineditã îi aºteaptã pe
vizitatori ºi în interiorul Muzeului de
Artã. Sub titlul „Colþul Colecþionaru-
lui”, muzeografii s-au strãduit sã recre-
eze un decor de secol XVII, din care

nu lipsesc tablourile pictorilor flamanzi,
dar ºi diferite obiecte valoroase, care
se gãsesc în „Colecþia Europeanã” a
Muzeului de Artã. „Am dorit sã pu-
nem în scenã un cabinet al unui colec-
þionar de artã, care aparþine secolului
al XVII-lea, cabinete pe care le consi-
derãm niºte muzeele incipiente. Por-
nind de la un tablou pe care îl avem în
patrimoniu, în colecþia de picturã fla-
mandã – „Franken III” – ºi fãcând cer-
cetare cu alte tablouri de aceeaºi natu-
rã, am reconstituit atmosfera unui ast-
fel de cabinet. Are o valoare deosebitã
deoarece sunt obiecte care aparþin
colecþiei europene a muzeului nostru,

colecþie pe care nu o expunem decât
periodic”, ne-a explicat Laura Tiparu,
muzeograful care s-a ocupat de reali-
zarea acestei expoziþii din picturã fla-
mandã. Expoziþia „Colþul Colecþiona-
rului” cuprinde, pe lângã tablourile pic-
torilor flamanzi, ºi obiecte de patrimo-
niu, precum mobilier de epocã, cerami-
cã, porþelanuri, orfevrãrie.

Expoziþia de picturã flamandã este
gãzduitã în Sala Oglinzilor a Muzeu-
lui de Artã, pe toatã durata acestei
sãptãmâni, fiind organizatã în cadrul
Zilelor Craiovei ºi putând fi vizitatã
între orele 10.00 ºi 17.00.

LAURA MOÞÎRLICHE

Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj, împreunã cu
ªcoala Gimnazialã „Ion Gh. Pleºa”

La Galeriile „Cromatic” ale Centru-
lui Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj
se desfãºoarã astãzi, între orele 12.00
ºi 15.00, evenimentul „Tradiþie ºi cu-
loare”, inclus în proiectul „Micul ar-
tist” (coord. prof. Dorina Smaranda-
che). Parteneri sunt profesori ºi elevi ai
ºcolilor „Sf. Dumitru”, „Ion Creangã”

Episodul „Oltenia pentru Moldova”, rememorat la Almãj

– Structurã ªcoala nr. 38, „Decebal”,
„Gheorghe Bibescu”, „Nicolae Bãlces-
cu”, Liceul de Arte „Marin Sorescu”,
Colegiul Naþional „George Coºbuc”,
„Gheorghe Brãescu”, „Ion Þuculescu”,
„Mircea Eliade”, „Gheorghe Þiþeica”,
„Lascãr Catargiu”, Siliºtea Crucii.

«Prin aceste activitãþi este dat star-
tul unei noi serii de expoziþii, spectaco-

le ºi concursuri, care
urmãresc identificarea
ºi afirmarea micilor ta-
lente. Proiectul susþi-
ne pasiunea copiilor
pentru artã ºi dã ºansa
promovãrii acestora în
medii culturale cu
standarde înalte, care
îi motiveazã altfel de-
cât calificativele ºi no-
tele din sistemul de în-
vãþãmânt», se menþi-
oneazã într-un comu-
nicat de presã al orga-
nizatorilor.

MAGDA BRATU

Almãj (Dolj), Biblioteca Judeþeanã
„Mihai Eminescu” Botoºani ºi
ªcoala Gimnazialã „Teofil Vâlcu”
Hãneºti (Botoºani) organizeazã

Sãptãmâna „Oltenia pentru
Moldova”, în cadrul cãreia
prezintã volumul „(re)amintiri:
Oltenia pentru Moldova. Foame-
tea din 1946 – 1947”, editat de
C.J.C.P.C.T. Dolj în anul 2016.

Bazatã pe o poveste realã,
relatatã de Maria Zbanþ din
comuna Hãneºti, judeþul Botoºani,
pe mãrturiile mai multor localnici
din comuna doljeanã Almãj ºi
documente de la Serviciul
Judeþean Dolj al Arhivelor
Naþionale, cartea creioneazã o
urmã a memoriei ce pãstreazã vie
intensitatea chinului, a dramelor,
dar ºi cãldura omeniei oltenilor,
cum a fost ºi Gheorghe Virgil
Ionescu, din satul Bogea (Almãj),
care le-au întins o mânã de ajutor
moldovenilor grav afectaþi de
foametea din ’46 – ’47.

„Profesori, elevi, istorici din
judeþele menþionate vor face

împreunã o cãlãtorie alãturi de noi
pe drumul cu re(amintiri), destãi-
nuiri care au fãcut posibilã aceastã
carte, drum care porneºte din Dolj
ºi care se va opri în satul Moara
Jorii (comuna Hãneºti – Botoºani),
pe prispa casei unde vreme de
decenii Grigore ºi Aglaia Bongeag,
pãrinþii Mariei Zbanþ, au vorbit cu
recunoºtinþã, pânã s-au stins,
despre oltenii care i-au pus pe
picioare, pe ei ºi pe copiii lor, ºi le-
au dat ºansa atunci sã revinã
sãnãtoºi, acasã, în Moldova”,
precizeazã reprezentanþii
C.J.C.P.C.T. Dolj.

   Volumul este prezentat astãzi, în
cadrul unei întâlniri care are loc
începând cu ora 9.30 la ªcoala
Gimnazialã „Ion Gh. Pleºa” din
Almãj, în prezenþa directorului, prof.
Ion Tãnasie, a profesorilor Elena
Preduºel ºi Marcel Popescu. În
perioada 7-10 iunie, cartea va fi
lansatã în cadrul a patru evenimente
care vor fi organizate în judeþul
Botoºani.

MAGDA BRATU
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Cu mai puþin de 2 sãptãmâni îna-
intea alegerilor parlamentare antici-
pate din Marea Britanie, liderii celor
douã mari partide, Theresa May ºi
Jeremy Corbyn, au apãrut luni seara
în faþa moderatorului Channel 4, Je-
remy Paxman, într-o non-dezbatere
televizatã, pentru a-ºi apãra progra-
mele lor. Dupã ce anterior premierul
Theresa May acceptase participarea
la o emisiune transmisã în direct, cu
prezenþa principalului advesar poli-
tic, liderul partidului laburist, Jere-
my Corbyn, a refuzat în cele din
urmã sã-l aibã faþã în faþã, risc asu-
mat de conservatoare al cãrei partid
rãmâne, totuºi, favorit în alegeri. În
cele din urmã non-dezbaterea a avut
o formã hibridã, în sensul cã cei doi candidaþi,
mai întâi Jeremy Corbyn ºi apoi Thersa May, au
rãspuns la întrebãrile publicului, înainte de acide-
le interogaþii ale jurnalistului Jeremy Paxman.
Dupã majoritatea observatorilor ºi comentatori-
lor britanici, liderul laburist, Jeremy Corbyn, a
ieºit mai bine, afiºând o posturã decontractantã,
dar solidã, ºi chiar cu un plus de seninãtate. The-
resa May, puþin agitatã, dintr-un început pânã la
sfârºit, a derapat în cliºee stereotipe. „Niciun acord

Angela Merkel

doreºte dezvoltarea

relaþiilor cu India:

Nu ar trebui

sã afecteze

legãturile cu SUA
Angela Merkel a declarat

cã Germania doreºte sã-ºi
dezvolte relaþiile cu India.
Cancelarul german a subli-
niat cã acest deziderat nu ar
trebui sã afecteze legãturile
cu alte state, mai ales cele
transatlantice, cu Statele
Unite. Dupã ce recent ºi-a
exprimat îndoielile în
legãturã cu trãinicia alianþei
cu Statele Unite, Angela
Merkel, care l-a primit ieri
pe premierul indian, Naren-
dra Modi, la Berlin, a vorbit
despre aprofundarea relaþii-
lor cu India. “Este de o
mare importanþã ºi în
niciun caz nu este îndrepta-
tã împotriva altor relaþii ºi
în mod cert nu este contrarã
legãturilor transatlantice,
care de-a lungul istoriei au
fost foarte importante
pentru noi ºi vor rãmâne la
fel ºi în viitor”, a declarat
cancelarul german referitor
la dezvoltarea relaþiilor de
cooperare cu India. Germa-
nia este cel mai important
partener comercial al Indiei,
din cadrul Uniunii Europe-
ne. Peste 1.600 de companii
germane activeazã pe piaþa
indianã.

Michael Dubke,

directorul

de comunicare

de la Casa Albã,

a demisionat
Michael Dubke, directorul

de comunicare de la Casa
Albã, ºi-a dat demisia, la
doar trei luni dupã ce a fost
numit în aceastã funcþie de
preºedintele Donald Trump.
El a fost angajat sã refacã
strategia de comunicare a
Casei Albe. În perioada
urmãtoare sunt aºteptate o
serie de modificãri în struc-
tura echipei de comunicare a
Casei Albe. Sean Spicer,
purtãtorul de cuvânt al Casei
Albe, aparent va rãmâne în
funcþie, însã numãrul
conferinþelor de presã ar
urma sã fie redus. Kellyanne
Conway, consiliera preziden-
þialã, a declarat cã Dubke ºi-
a exprimat dorinþa de a
pãrãsi Casa Albã. Dubke,
proprietarul unei firme de
comunicare, a fost angajat
în luna martie ºi încã nu a
anunþat o datã exactã de
plecare, însã pãrãseºte Casa
Albã în relaþii bune, potrivit
site-ului Axios News.

Generalul Manuel Noriega, fostul
dictator militar al Panamei, a dece-
dat la vârsta de 83 de ani, dupã ce
suferise o operaþie pe creier la înce-
putul acestui an. Noriega, care nu a
fost niciodatã ales în funcþia de lider
al Panamei, a fost conducãtorul de
facto al þãrii între 1983 ºi 1989. Ini-
þial a fost un aliat cheie al Statelor
Unite în regiunea Americii Latine,
însã în cele din urmã a fost îndepãr-
tat de la putere în urma intervenþiei
americane din 1989, fiind închis timp
de mai mulþi ani în SUA pentru tra-

„Avem un uriaº deficit comer-
cial cu Germania, plus cã plãteºte
mult prea puþin faþã de cât ar tre-
bui în ceea ce priveºte NATO ºi
armata. Deloc bine pentru SUA.
Acestea se vor schimba”, a scris
preºedintele american, Donald
Trump, ieri, pe Twitter. Angela
Merkel a afirmat duminicã, la Mun-
chen, pe fondul disensiunilor cu
Administraþia Donald Trump, con-
statate la recentele reuniuni NATO
ºi G7, dar ºi al Brexit, cã Uniunea
Europeanã nu se mai poate baza
pe SUA, astfel cã trebuie sã îºi
construiascã propriul viitor. „Vre-
murile în care ne puteam baza în
totalitate unii pe ceilalþi au cam tre-

Uniunea Europeanã a publicat,
ieri, douã documente de negociere
pentru Brexit care vizeazã în spe-
cial protejarea drepturilor cetãþeni-
lor care locuiesc în Marea Britanie
ºi care reprezintã cea mai clarã po-
ziþie de pânã acum a Blocului co-
munitar. Documentele întocmite de

Marea Britanie: Theresa MayMarea Britanie: Theresa MayMarea Britanie: Theresa MayMarea Britanie: Theresa MayMarea Britanie: Theresa May
versus Jeremy Corbin!versus Jeremy Corbin!versus Jeremy Corbin!versus Jeremy Corbin!versus Jeremy Corbin!
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este mai bun decât un rãu acord”, s-a fãcut auzit.
Avantajul consistent al conservatorilor, dupã pri-
mele sãptãmâni de campanie electoralã, s-a dimi-
nuat sensibil în ultimele 10 zile. Fiindcã mai multe
puncte din noul program au fost rãu primite, în-
deosebi cele vizând politicile sociale, cu scãderea
subvenþiilor pentru sistemul de sãnãtate deja în
crizã. Apoi Theresa May este fragilizatã de bilan-
þul sãu mediocru ca prim-ministru, dupã ce ºi
acela de ministru de interne nu fusese prea gro-

zav. S-a discutat ºi despre imigraþie,
abordãrile fiind diferite. Dar, la o sãp-
tãmânã de la atentatul de la Manches-
ter Arena, cu 22 de morþi ºi peste 100
de rãniþi, chestiunea securitãþii a ocu-
pat un loc aparte în dezbaterea res-
pectivã. Profund pacifist, liderul labu-
rist se eschivase de la posibila dezan-
gajare militarã a Mari Britanii în Orien-
tul Mijlociu. Numai cã recent, Jeremy
Corbyn, acuzase politica externã bri-
tanicã neinspiratã, considerând-o una
din cauzele terorismului islamist, cu
referire la atacurile din Manchester.
Lucrurile rãmân neclare, din moment
ce Salman Abedi, 22 de ani, nãscut în
Marea Britanie, cel mai mic dintre co-
piii unei familii de refugiaþi libieni, ve-

niþi din cauza regimului lui Gaddafi, a fost prota-
gonistul unei adevãrate nenorociri. Se discutã ca
musulmanii britanici sã refuze ideologia islamistã
pe viitor. Ceea ce nu e atât de simplu. Theresa
May a convocat alegerile anticipate, având certi-
tudinea obþinerii unei largi majoritãþi în Parlament,
în scopul facilitãrii tranziþiei post-Brexit. Încrede-
rea sa, mai degrabã emoþionalã, ar putea sã o coste
finalmente la 8 iunie a.c., fiindcã ecartul s-a sub-
þiat de la o zi la alta.

UE a publicat douã documente de negociere pentru Brexit
care vizeazã mai ales drepturile cetãþenilor

negociatorul ºef al UE
pentru Brexit, Michel
Barnier, sunt publicate
cu zece zile înainte de
alegerile generale din
Marea Britanie ºi în
condiþiile în care nego-
cierile pentru ieºirea
Marii Britanii din UE
vor debuta pe 19 iunie.
Unul dintre documen-
te este intitulat “Prin-
cipii esenþiale privind

drepturile cetãþenilor” ºi are patru
pagini, iar celãlalt a fost denumit
“Principii esenþiale privind acordul
financiar” ºi conþine zece pagini. Pri-
mul document explicã în detaliu
protecþia pe care o doreºte sã o
garanteze pentru aproape 5 milioa-
ne de persoane vizate de Brexit -

3,5 milioane de cetãþeni ai UE din
Marea Britanie ºi 1,2 milioane de
britanici aflaþi pe continent. Potri-
vit abordãrii UE, Curtea Europeanã
de Justiþie (CEJ) ar trebui sã aibã
competenþe depline pentru a se pro-
nunþa asupra disputelor privind
drepturile cetãþenilor, iar Comisia
Europeanã ar trebui sã aibã puteri
depline pentru a monitoriza dacã
Marea Britanie respectã înþelegerea.
Uniunea Europeanã vrea ca Marea
Britanie sã garanteze cã actualii ºi
viitorii membri ai familiilor cetãþe-
nilor europeni din Marea Britanie vor
avea dreptul sã se stabileascã în þarã,
pe o perioadã nedeterminatã, dupã
Brexit, la cinci ani dupã o rezidenþã
continuã. Totodatã, Londra ar tre-
bui sã se angajeze ºi dupã martie
2019 sã contribuie la fondul de pen-
sii pentru foºtii angajaþi ºi oficiali
UE. Totodatã, UE va cere ca stu-
denþii din afara Marii Britanii sã poa-
tã avea drept de muncã dupã ter-

minarea studiilor, fãrã a fi încadraþi
la legea imigraþiei. Documentul pri-
vind aspectele financiare nu stabi-
leºte o sumã exactã pentru acordul
Brexit, dar menþioneazã 74 de in-
stituþii diferite ale UE la care Lon-
dra ar trebui sã continue sã contri-
buie, în baza unor acorduri semna-
te cu celelalte state membre. “În
cazul în care decontarea financiarã
include toate obligaþiile menþionate
mai sus, cota Marii Britanii privind
obligaþiile faþã de UE ar trebui sta-
bilitã ca raport (în procente) între
toate resursele proprii transferate de
Regatul Unit la bugetul UE ºi toate
resursele proprii transferate de cele
28 de state membre UE în perioada
2014-2018”, se aratã în documen-
tul UE. Instituþiile europene pentru
care au fost fãcute menþiuni speci-
fice privind Brexit sunt Banca Eu-
ropeanã de Investiþii, Banca Cen-
tralã Europeanã, Fondul European
de Dezvoltare.

Donald Trump reacþioneazã pe Twitter dupã ce Angela
Merkel a spus cã UE nu se mai poate baza pe SUA

cut”, a declarat Angela Merkel du-
minicã dupã-amiazã, referindu-se
la relaþiile transatlantice, potrivit
site-ului publicaþiei Süddeutsche
Zeitung. Statele Uniunii Europene
trebuie sã lupte mai mult decât
pânã acum pentru viitorul comun,
a explicat Angela Merkel. „Noi,
europenii, trebuie sã ne luãm într-
adevãr destinul în propriile mâini”,
a subliniat cancelarul Germaniei.
Ulterior, Steffen Siebert, purtãto-
rul de cuvânt al cancelarului, a pre-
cizat cã Merkel este o susþinãtoare
convinsã a pactului atlantic ºi con-
siderã cã este corect sã semnaleze
diferenþele de opinii între Germa-
nia ºi SUA pentru a menþine relaþii.

Manuel Noriega, fostul dictator militar al
Panama, a decedat la vârsta de 83 de ani

fic de droguri ºi spãlare de bani. În
anul 2011, dupã ispãºirea pedepse-
lor în SUA ºi Franþa, Noriega a fost
extrãdat în Panama, fiind închis pen-
tru crimã, corupþie ºi spãlare de
bani. Fostul dictator a fost operat
de mai multe ori dupã operaþia pe
creier pentru îndepãrtarea unei tu-
mori, decedând luni noaptea într-
un spital din Panama. „Moartea lui
Manuel A. Noriega pune capãt unui
capitol al istoriei noastre”, a scris
preºedintele panamez Juan Carlos
Varela pe Twitter.
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Anunþul tãu!
S.C. AGROEXPRES DESA

S.R.L. cu sediul în Zalãu, B-dul. M.
Viteazu, nr. 61, judeþul Sãlaj, aduce
la cunoºtinþa publicului decizia eta-
pei de încadrare a APM Dolj, în pro-
cedura de reglementare conform
HG 1076/2004 pentru Planul Urba-
nistic Zonal: Înfiinþare centru de de-
pozitare si procesare legume – co-
muna Desa, judetul Dolj, Tarlaua 10,
Parcela 4, planul nu necesitã eva-
luare de mediu ºi nici evaluare adec-
vatã urmând a fi supus procedurii
de adoptare fãrã aviz de mediu. Do-
cumentaþia care a stat la baza luãrii
deciziei etapei de încadrare se poa-
te consulta în zilele de luni- joi între
orele 0800 -1630 ºi vineri între orele 800-
1400 la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº
nr.1, Craiova,  pe site-ul APM Dolj
http://apmdj.anpm.ro. Propunerile
de reconsiderare a deciziei se vor
transmite în scris  în termen de 10
zile calendaristice de la data publi-
cãrii în mass-media, zilnic la sediul
APM Dolj,( fax: 0251.419.035, e–mail:
office@apmdj.anpm.ro).

SC Teiul Pescarului SRL titular
al proiectului “Amenajare bazin pis-
cicol ºi anexe utilitare” anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deci-
ziei de încadrare de cãtre APM Dolj
pentru proiectul propus a fi ampla-
sat în comuna Podari, sat Gura Vãii,
T60, P28, P29, P30, P31, judeþul Dolj.
1. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº nr. 1, în zilele de L-V
între orele 9-14, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet: www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de  03.06.2017.

Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asisten-

þã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi
de naturã contractualã de execu-
þie vacante: 2 posturi muncitor ca-
lificat tr.I, 15 posturi infirmierã ºi
2 posturi  supraveghetor  noapte
în data de 29 iunie 2017, ora 10.00
-  proba scrisã ºi în data de 3 iulie
2017, ora 14:00 - interviul. Condi-
þii generale de participare la con-
curs: Candidaþii trebuie sã înde-
plineascã condiþiile generale pre-
vãzute la art.3 din Regulamentul-
cadru privind stabilirea principii-
lor generale de ocupare a unui
post vacant aprobat prin H.G. nr.
286/2011 cu modificãrile ulterioa-
re. Condiþii specifice de participa-
re la concurs: · 2 posturi munci-
tor calificat tr. I - studii minim ge-
nerale; - certificat/diplomã care sa
ateste nivelul de pregatire profe-
sionala; - vechime în muncã 5 ani.
· 15 posturi infirmierã - studii mi-
nim generale · 2 posturi suprave-
ghetor noapte - studii minim ge-
nerale. Concursul se organizea-
zã la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã  Socialã ºi Protecþia Co-
pilului Dolj  în data 29 iunie 2017,
ora 10.00 (proba scrisã) ºi în data
de 3 iulie 2017, ora 14.00 (inter-
viul). Bibliografia ºi actele solici-
tate candidaþilor pentru dosarul
de înscriere se afiseaza la sediul
Direcþiei Generale de Asistenþa
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
ºi pe site-ul Direcþiei Generale de
Asistenta Sociala ºi Protecþia
Copilului Dolj www.dgaspcdol-
j.ro. Dosarele de concurs se de-
pun la sediul Direcþiei Generale

Anunþul tãu!
de Asistenþã  Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj, în termen
de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii prezentului anunþ,
respectiv pânã pe data de
16.06.2017. Relaþii suplimenta-
re se pot obþine la sediul Direc-
þiei Generale de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
telefon 0251/407009, pagina de
internet www.dgaspcdolj.ro.

Consiliul local al comunei
Ciupercenii Noi, judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocu-
parea funcþiei publice vacante de
inspector, clasa I, grad profesio-
nal asistent, compartimentul ur-
banism ºi amenajarea teritoriu-
lui, pe duratã nedeterminatã.
Condiþii de participare prevãzu-
te în legea 188/1999 la art.54: -
Studii  universitare de licenþã,
absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã dura-
tã, absolvite cu diplomã de licen-
þã sau echivalentã; - Vechime în
specialitatea studiilor 1 an. Con-
cursul se organizeazã la sediul
Primãriei Ciupercenii Noi, jude-
þul Dolj, strada Dunãrii, nr. 2, în
data de 05 iulie 2017 ora 11,00,
proba scrisã ºi în data de 07 iulie
2017, ora 11,00 interviul. Dosa-
rele de înscriere la concurs se
vor depune la sediul primãriei  în
maxim 20 zile de la publicarea ºi
trebuie sã conþinã documente-
le, prevãzute în HG. 611/2008.
Condiþiile de participare la con-
curs, bibliografia stabilitã ºi alte
relaþii suplimentare se pot obþi-
ne la sediul primãriei sau la tel.
0251/321.002.
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Anunþul tãu!
S.C. BLUE BAY S.R.L. cu sediul

în Craiova, str. Ion Þuculescu, nr. 18,
bl. V9, sc.1, et.8, ap. 101anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre
ARPM Craiova, pentru proiectul
„CONSTRUIRE  2 HALE (C1- P+E
parþial, C2- P) PENTRU DEPOZITA-
RE ªI BIROURI, PUÞ FORAT, BA-
ZIN ETANª VIDANJABIL ªI IM-
PREJMUIRE TEREN” propus a fi
amplasat în Comuna Gherceºti, sat
Gherceºti, T40, P1,2,3, lot 1- 1/2A,
jud. Dolj. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul
ARPM Craiova, strada Petru Rareº,
nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-14,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.arpmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare pânã la data de
05.06.2017.

COMUNA AMÃRÃªTII DE
JOS, titular al proiectului “Înfiinþa-
rea reþelei publice de apã uzatã în
comuna Amãrãºtii de Jos, judeþul
Dolj”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj- Fãrã
evaluarea impactului asupra me-
diului ºi fãrã evaluare adecvatã pen-
tru proiectul menþionat, propus a fi
amplasat în comuna Amãrãºtii de
Jos, judeþul Dolj. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16
ºi vineri între orele 8-14, precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/ ob-
servaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile.

Anunþul tãu!
Primãria comunei Terpeziþa,

judeþul Dolj organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei publice
vacante pe perioadã nedetermina-
tã de inspector, clasa I, grad profe-
sional principal în cadrul Compar-
timentului de stare civilã, asistenþã
socialã ºi autoritate tutelarã, în data
de 05.07.2017, ora 10,00 – proba
scrisa, în 07.07.2017, ora 10,00 in-
terviul, la sediul instituþiei din comu-
na Terpeziþa, nr. 334, judeþul Dolj.
Condiþiile specifice de participare la
concurs: - studii universitare de li-
cenþã absolvite cu diplomã, respec-
tiv studii superioare de lungã dura-
tã, absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã, - vechime în mun-
cã necesarã exercitãrii funcþiei pu-
blice de minimum 5 ani; Dosarele
se depun in termen de 20 zile de la
data publicãrii anunþului. Informa-
þii suplimentare la sediul instituþiei
sau la telefon 0251/362009.

Primãria comunei Terpeziþa,
judeþul Dolj organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei publice
vacante pe perioadã nedetermina-
tã de inspector, clasa I, grad profe-
sional debutant în cadrul Compar-
timentului de stare civilã, asistenþã
socialã ºi autoritate tutelarã, în data
de 05.07.2017, ora 10,00 – proba
scrisa, în 07.07.2017, ora 10,00 in-
terviul, la sediul instituþiei din comu-
na Terpeziþa, nr.334, judeþul Dolj.
Condiþiile specifice de participare la
concurs: - studii universitare de li-
cenþã absolvite cu diplomã, respec-
tiv studii superioare de lungã dura-
tã, absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã, - vechime în mun-
cã nu este necesarã; Dosarele se
depun in termen de 20 zile de la data
publicãrii anunþului. Informaþii su-
plimentare la sediul instituþiei sau
la telefon 0251/362009.

Anunþul tãu!
MORÃRESCU COSMIN GA-

BRIEL, titular al proiectului Con-
struire Corp 1-sediu firmã P+1,
Corp 2-atelier reparaþii ºi prelu-
crãri mecanice parter, bazin etanº
vidanjabil ºi împrejmuire teren
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadra-
rede cãtre APM Dolj- Fãrãevalua-
rea impactului asupra mediului ºi
fãrã evaluare adecvatã pentru
proiectul menþionat, propus a fi
amplasat în comuna Cârcea, sa-
tul Cârcea, str. Aleea 2 Tehnicii,
nr.2, judeþul Dolj. Proiectul deci-
ziei de încadrare si motivele care
o fundamenteazã pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj, strada Pe-
tru Rareº, nr.1, în zilele de L-J, în-
tre orele 8-16 ºi vineri între orele
8-14, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observa-
þii la proiectul deciziei de încadra-
re în termen de 5 zile.

Staþiunea de Cercetare – Dezvoltare
Agricolã ªimnic – Craiova cu sediul
în localitatea Craiova, str. ªoseaua
Bãlceºti nr.54, judeþul Dolj, tel/ fax:
0251 417.534, scoate la concurs 1
post economist cu experienþã în
achiziþii publice. Concursul va con-
sta în interviu ºi probã practicã ºi va
avea loc la data de 07.06.2017 iar
dosarele de concurs se vor depune
pânã la data de 06.06.2017. Relaþii
la telefon: 0251/417.534.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.
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Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea unei (1)

funcþii publice de execuþie  respectiv:
a)-denumire funcþie publicã – inspector, cls I, grad Asistent în cadrul Comp.

Administrare ºi evidenþa domeniului public ºi privat;
b)-condiþii de desfãºurare a concursului :
-proba scrisã la sediul instituþiei – str.T.Vladimirescu, nr.24, în data de

05.07.2017, ora 10.30.
-interviul se va susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la susþinerea probei

scrise.
c)-termen de depunere a dosarelor – 20 zile de la publicare la sediul primã-

riei, str.T.Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane. Selecþia dosarelor - 5
zile de la expirarea termenelor de depunere a dosarelor.

d)-condiþii de participare la concurs:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv stu-

dii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
în domeniul construcþiilor

-condiþia minima de vechime în specialitatea studiilor – 1 an
-diplomã absolvent de cursuri operare calculator
-sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art.54 din Legea nr.188/

1999 (r2)
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare ºi va

cuprinde documentele doveditoare cã sunt îndeplinite condiþiile generale ºi
specifice funcþiei publice pentru care se organizeazã concursul ºi documentele
prevãzute de art.49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind or-
ganizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici. Relaþii suplimentare la
tel 0251231424 int 107.

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea unei (1)
funcþii publice de execuþie  respectiv:

a)-denumire funcþie publicã – inspector, cls I, grad Debutant în cadrul Comp.
Statistica;

b)-condiþii de desfãºurare a concursului :
-proba scrisã la sediul instituþiei – str.T.Vladimirescu, nr.24, în data de

05.07.2017, ora 10.30.
-interviul se va susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la susþinerea probei

scrise.
c)-termen de depunere a dosarelor – 20 zile de la publicare la sediul primã-

riei, str.T.Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane. Selecþia dosarelor -
5 zile de la expirarea termenelor de depunere a dosarelor.

d)-condiþii de participare la concurs:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv stu-

dii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
necesare exercitãrii funcþiei publice

-diplomã absolvent de cursuri operare calculator
-sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art.54 din Legea nr.188/

1999 (r2)
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare ºi va

cuprinde documentele doveditoare cã sunt îndeplinite condiþiile generale ºi
specifice funcþiei publice pentru care se organizeazã concursul ºi documentele
prevãzute de art.49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind or-
ganizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici. Relaþii suplimentare
la tel 0251231424 int 107.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate 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, exclus
agenþii. Telefon: 0723/
868.991.

CASE
Vând casã comuna Ca-
lopãr (sat Dîlga) – Dolj,
la strada principalã  3 cor-
puri a câte 2 camere, 2
sãli beci, pãtul, magazie,
teren 2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate
utilitãþile, teren 1023 mp.
Telefon: 0766/242.092
sau 0749/129.000.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare 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 funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
VÂND parcele teren,
stradal, com. Bucovãþ,
sat Leamna de Sus. Te-
lefon: 0730/432.924.
 Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fiind
zonã metropolitanã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând teren intravilan Pia-
þa Chiriac 418 mp 250
E/mp negociabl ºi semi-
casã. Telefon: 0723/
013.004
Vând teren arabil 2.500
ha Nord 233, Spate
Metro. Telefon: 0251/
548.870.
Vând teren intravilan Câ-
cea 6030 mp, deschide-
re 30 m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/263.391.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, 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. Tele-
fon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfal-
t,lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu de
Jos, utilitãþi - la DJ, ca-
dastru. Telefon: 0744/
563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Papuc,
motor pe injecþie. Tele-
fon: 0747/398.673.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super în-
treþinutã, toate consuma-
bilele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând bicicletã pliabilã.
Telefon: 0723/055.342.

Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã bol-
titã – placã metalicã 2
locuri. Telefon: 0744/
208.585.
VIN de buturugã, 2 bu-
toaie salcâm, aparat su-
durã. Telefon: 0749/
012.505.
Vând convenabil un au-
tomatizor APOLLO 3WF
- 2,6 nou - nefolosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând douãsprezece (12)
taburele din pal melami-
nat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în sta-
re bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu raf-
turi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând 40 de familii de al-
bine (stupi puternici). Te-
lefon: 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 Roma-
neºti. Telefon: 0744/
846.895.

Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând maºinã cusut elec-
tricã 200 lei, epilator HO-
MEDICS ELOS LASER
epilare definitivã 800 lei.
Telefon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama de
udat grãdina, 4 bare corni-
er de 70cm lungi de 2,80m.
Telefon: 0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumula-
tori 200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator
12 ºi 24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci, ghete
militare noi, frigider. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã, ca-
lorifer electric nou 11 ele-
menþi, trotinetã nichelatã.
Telefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiu-
vele duble în 2 canate,
toc aerisire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
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TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 31 mai 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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

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

Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12V pickup Tesla cu boxe
ºi dozã de rezervã nouã,
discuri cu muzicã. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon:
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, expre-
sor cafea – 100 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând triploc, arbore mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re 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, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.

Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce albã scrisã 1200/400-
80 lei, covor persan
200/800 bine întreþinut
– 100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
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.
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.

Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.

SPAÞII COMERCIALE
ÎNCHIRIEZ spaþiu comer-
cial, central, 40 mp, preta-
bil pentru diferite activitãþi.
Telefon: 0751/219.152.

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

PIERDERI
Pierdut certificat constatator
Nr. 4480/ 28.01.2010, CUI:
26457767/ 29.01.2010,
F16/ 103/ 2010,PÃDU-
REANU IONUÞ DANIEL
PFA. Se declarã nul.
PIERDUTcarnet student
eliberat de Facultatea de
Litere Craiova pe numele
Schmith Maria-Mikaela.
Se declarã nul.
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Universitatea Craiova nu se
poate compara cu FCSB la ca-
pitolul buget de transferuri, ca
de altfel ºi celelalte echipe din
Liga I, poate cu excepþia CFR-
ului, care anunþã o revoluþie fi-
nanciarã dupã ieºirea din insol-
venþã. Mai trist este cã Univer-
sitatea pare sã nu aibã nici con-
ducãtori pricepuþi, dupã ce ra-
tat aproape toate transferurile
din sezonul trecut. Singurul
care a confirmat a fost porta-
rul Neculai Calancea, adus la
sfaturile lui Cãtãlin Mulþescu,
care-l pregãtise pe goal-kee-
per-ul moldovean la FC Volun-
tari. Craiova se „chinuie” de
când a promovat sã aducã un
atacant decent ºi nu reuºeºte.
Bawab a fost o soluþie de com-
promis, s-a vãzut cã este limi-
tat în experienþele ulterioare, la
FCSB ºi Dinamo, unde e fost
rezervã. Clubul din Bãnie nu are
bani pentru certitudini  precum
Nemec sau Alibec, însã nu are
nici conducãtori inspiraþi pen-
tru a gãsi chilipiruri gen Gno-
here sau Omrani. Cei care de-
cid nici nu se pricep ºi nici nu
apeleazã la profesioniºti. Apa-
riþii precum Rambe, Mãzãra-
che, Fajic ºi Jazvic au fost de-
a dreptul jignitoare atât la adre-
sa fanilor, dar ºi a juniorilor de
la Academie, al cãror loc a fost
ocupat de „ciurucurile” aduse
în Bãnie. Jazvic, Fajic, Bucu-
ricã, Barthe ºi Mingote se vor
ºi despãrþi de Universitatea, ca
ºi Mãzãrache, Dumitraº ºi Po-
pov. Vor rãmâne Dimitrov, Ke-
lic ºi Gustavo, considerându-
se cã aceºtia au confirmat par-

7. CSMP Iaºi 12 7 5 0 14-3 41
8. Gaz Metan 13 4 6 3 15-9 38
9. Voluntari 12 6 3 3 16-14 36
10. Botoºani 13 3 5 5 13-11 30
11. Pandurii 13 4 5 4 11-16 27
12. ACS Poli 13 5 4 4 14-12 26
12. Chiajna 13 3 4 6 13-18 26
14. ASA 13 1 4 8  4-17 13

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

Play-out, etapa a XIII-a
Pandurii – Gaz Metan 0-0

ACS Poli – ASA 3-1
Au marcat: Popovici 3, 17, Mailat 59 / Nicoliþã 65.

Chiajna – FC Botoºani 2-1
Au marcat: M. Cristescu 56, V. Munteanu 61 / Hergheligiu 45 – pen.

CSMP Iaºi – FC Voluntari, astãzi, ora 20.30

Universitatea nu are bugetUniversitatea nu are bugetUniversitatea nu are bugetUniversitatea nu are bugetUniversitatea nu are buget
sau fler pentru transferurisau fler pentru transferurisau fler pentru transferurisau fler pentru transferurisau fler pentru transferuri
Aproape toþi jucãtorii achiziþionaþi anul trecut nu

au confirmat, iar acum, realizând probabil cã nu se
pricep la transferuri, conducãtorii clubului încearcã

sã-i readucã la echipã pe Nuno Rocha ºi Acka

De Ziua Copilului, clubul Uni-
versitatea Craiova le-a pregãtit
puºtilor care o îndrãgesc câte-
va surprize. În primul rând, le

pune la dispoziþie un tur al ora-
ºului cu autocarul primei echi-
pe, plecãrile fiind prevãzute joi,
1 iunie, de la Sala Polivalentã, la

orele 9,30,  10.30,  11.30 ºi
12.30. Turul se încheie cu o vi-
zitã pe stadionul „Ion Oblemen-
co”, aflat în ultimele luni de con-
strucþie. Dupã amiazã, de la ora
18, pe baza sportivã din cadrul
Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe Ad-
ministrative, din campusul de la
Mecanicã, se va desfãºura acþi-
unea „Copilãria Maxima“. Sub
îndrumarea cadrelor didactice de
la Facultatea de Educaþie Fizicã
ºi Sport, a antrenorilor de la
Centrul de Copii ºi Juniori al
Universitãþii Craiova, sub obser-
varea atentã a legendelor fotba-
lului din Bãnie, se vor desfãºura
o serie de jocuri ºi activitãþi
sportive dedicate acestei zile de
sãrbãtoare pentru copii.

Cadou pentru copii de 1 iunie: plimbare cuCadou pentru copii de 1 iunie: plimbare cuCadou pentru copii de 1 iunie: plimbare cuCadou pentru copii de 1 iunie: plimbare cuCadou pentru copii de 1 iunie: plimbare cu
autocarul ªtiinþei ºi vizitã la „Ion Oblemenco”autocarul ªtiinþei ºi vizitã la „Ion Oblemenco”autocarul ªtiinþei ºi vizitã la „Ion Oblemenco”autocarul ªtiinþei ºi vizitã la „Ion Oblemenco”autocarul ªtiinþei ºi vizitã la „Ion Oblemenco”

Nusmir Fajic, unul dintre pseudofotbaliºtii aduºi la Craiova

þial, deºi e greu de crezut cã
vor fi „recuperaþi” niºte jucã-
tori care au arãtat carenþe mari,
în condiþiile în care nu mai sunt
la vârsta promisiunilor.  Iar
strãinii, aºa cum spunea Sorin
Cârþu, trebuie sã fie o clasã
peste concurenþii lor români ca
sã merite transferul. Ciudat
es te  cã  a  apãrut  zvonul  cã
Nuno Rocha ºi Acka sunt cãu-
taþi pentru a reveni în Bãnie,
deºi se poate spune cã finalul
sezonului a fost ratat în mare
parte din cauza rebeliunii la
care au participat ºi cei doi.

Fl. Andone, Hamroun, Boldrin
ºi Ad. Petre, refuzaþi de

„comisia tehnicã”
ªi mai trist este cã Univer-

sitatea a avut un conducãtor
capabil, pe care l-a îndepãrtat,
Gheorghiþã Geolgãu. Fostul
component al Craiovei Maxima
a adus în Bãnie jucãtori pe bani
puþini ºi a cãror cotã a crescut
rapid: exemplele fiind: Andrei
Ivan, Nicuºor Bancu, Jovan
Markovic sau Andrei Burlacu.
Acum, tatãl lui Adi Petre, gol-
gheterul Ligii a II-a ºi dorit de
toate echipele importante din
Liga I, a dezvãluit cã Gheor-
ghiþã Geolgãu l-a propus acum
2 ani ºefilor sãi de la Universi-
tatea pe atacantul arãdean la
preþul de 15.000 de euro, însã
a fost refuzat. În acest mo-
ment, UTA solicitã 600.000 de
euro ºi procent la transfer pen-
tru golgheterul sãu, recent ales
MVP al finalei Cupei României
under 19, la Ploieºti.

Nu este un caz singular. Ast-
fel, acum 3 ani, Ovidiu Stângã
l-a recomandat conducãtorilor
clubului pe Florin Andone, pe
care-l cunoºtea de la naþionala
de juniori ºi care costa câteva
zeci de mii de euro, dar antre-
norul n-a fost ascultat, ºefii clu-
bului considerând cã sunt mai
util i  Dragalina sau Valskis.
Acum, Andone a terminat cam-
pionatul din Primera cu 12 go-
luri, câte n-a reuºit vreun ata-
cant al Craiovei de la reînfiin-
þarea echipei.

Tot acum doi ani, Sorin Câr-
þu i-a propus pe Hamroun ºi
Boldrin pentru un transfer la
Craiova, dar n-a fost luat în
seamã. Nu dupã mult  t imp,
FCSB i-a transferat, ºi-a fãcut
treaba cu ei, iar pe algerian a ºi
încasat vreo 2 milioane de euro

de la Al Sadd. La Craiova se
pare cã ar exista o aºa-numitã
„comisie tehnicã” în cadrul clu-
bului, iar aceasta a respins aces-
te propuneri care s-au dovedit
excelente ºi a aprobat aducerea
unor rebuturi precum Fajic,
Jazvic, Gustavo, Mingote, Di-
mitrov, Bucuricã sau Rambe.

Din pãcate, clubul nu are bani
de transferuri costisitoare, nici
nu a dovedit cã are conducãtori
cu fler ºi nici de la echipa a doua
nu poate promova vreun ata-
cant. Jovan Markovic este o
mare speranþã, are calitãþi incre-
dibile pentru vârsta lui, dar este
supraponderal, din aceastã cau-
zã suferind douã operaþii de
menisc într-un an de zile ºi e
greu de crezut cã îºi poate pune
în valoare talentul, þinând cont
cã este indolent în pregãtire.

0  (zero) goluri au marcat

atacanþii aduºi în sezonul tre-
cut la Universitatea Craiova:
Rambe, Fajic ºi Jazvic.

26  de goluri a marcat

Adrian Petre, atacantul de 19
ani de la UTA, pe care Craiova
putea sã-l cumpere cu 15.000
de  euro ,  i a r  acum cos tã
600.000 de euro

12 goluri a marcat Flo-
rin Andone în Primera Divisi-
on, jucãtor propus de Ovidiu
Stângã ºefilor din Bãnie acum
3 ani
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