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Strategia Teritorialã:
Românii din mediul
rural câºtigã cu 25%
mai puþin decât
cei din mediul urban
Veniturile disponibile ale
gospodãriilor din mediul
rural sunt cu circa 25% mai
mici decât cele ale gospodãriilor din mediul urban, se
aratã în Strategia de Dezvoltare Teritorialã a României,
adoptatã de Guvern în
ºedinþa din aceastã sãptãmânã. „În oraºe, veniturile
gospodãriilor provin în
proporþie de peste 60% din
salarii, în timp ce principala
sursã a veniturilor gospodãriilor rurale o reprezintã
producþia agricolã (peste 40%
din totalul veniturilor).
Diferenþele de nivel ºi structurã a cheltuielilor de consum sunt mari ºi în plan
regional: cel mai înalt nivel
mediu lunar pe persoanã s-a
înregistrat în regiunea
Bucureºti-Ilfov, iar cel mai
scãzut în regiunea Sud-Vest
Oltenia”, aratã autorii
Strategiei. Documentul
semnaleazã ºi „existenþa
unor disparitãþi însemnate de
dezvoltare a spiritului antreprenorial între mediul urban
ºi cel rural, în condiþiile în
care comunele asigurã doar
circa 20% dintre companiile
active ºi din locurile de
muncã de la nivel naþional,
acestea fiind dependente, în
cele mai multe cazuri, de
mediul de afaceri din oraºele
apropiate, ceea ce justificã ºi
ratele ridicate ale navetismului ºi ale ocupãrii informale
în sectorul primar”. În ceea
ce priveºte fondul locativ, „cele mai multe locuinþe se
înregistreazã în mediul urban
(54%); la indicatorul suprafaþã locuibilã, raportul
urban/rural este relativ
apropiat de numãrul de
locuinþe (54% în urban ºi
46% în rural)”.
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actualitate

PNL ºi PMP vor o nouã sãrbãtoare
naþionalã - 15 mai, Ziua ardelenilor
Mai mulþi parlamentari PML ºi PMP vor ca ziua
de 15 mai sã devinã Ziua ardelenilor, zi de sãrbãtoare naþionalã, iniþiatorii susþinând cã actul istoric
de la 1 Decembrie 1918 a avut la bazã programul
revoluþiei române de la 1848, enunþat pe Câmpia
Libertãþii de la Blaj, pe 15 mai 1848. Proiectul de
lege a fost depus la Parlament.

”Ziua de 15 mai are o însemnãtate istoricã deosebitã pentru ardeleni. Pe data de 15 mai 1848,
pe Câmpia Libertãþii de la Blaj sau adunat 40.000 de români, care
ºi-au expus revendicãrile naþionale, politice, religioase ºi sociale,
pentru ca naþiunea romãnã din
Ardeal sã beneficieze de aceleaºi
drepturi ca ºi celelalte naþiuni care
locuiau în aceastã provincie”, se
menþioneazã în expunerea de mo-

tive care însoþeºte proiectul de
lege depus la Parlament.
Iniþiatorii mai aratã cã Marea
Adunare de la Blaj din 15 mai 1848
a însemnat începutul organizãrii
politice moderne la românii transilvãneni.”Dupã cum sublinia ºi
marele om politic sãlãjean Iuliu
Maniu, strãnepotul lui Simion Bãrnuþiu, actul istoric de la 1 Decembrie 1918 a avut la bazã programul revoluþiei române de la 1848,

enunþat pe Câmpia Libertãþii de la
Blaj, în ziua de 15 mai 1848. (...)
Credem cã propunerea noastrã, ca
ziua de 15 mai sã devinã o zi de
sãrbãtoare naþionalã, este cu totul
îndreptãþitã”, se mai aratã în expunerea de motive.
Potrivit proiectului de lege, sãrbãtorirea anualã a Zilei ardelenilor
poate fi marcatã de autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale, organizaþiile neguvernamentale, reprezentanþele României în
strãinãtate, precum ºi de instituþiile publice de culturã din þarã ºi
strãinãtate, prin organizarea unor
programe ºi manifestãri cu caracter cultural-artistic ºi ºtiinþific. Preºedintele Klaus Iohannis a semnat, pe 13 aprilie, decretul de promulgare a legii care stabileºte in-

stituirea zilei de 21 martie - Ziua
Olteniei.
Deputaþii au adoptat proiectul
de lege privind instituirea zilei de
21 martie - Ziua Olteniei, iniþiatorii susþinând cã regiunea este locul de plecare al primei revoluþii
moderne, Revoluþia lui Tudor Vladimirescu ºi se cuvine marcarea
momentului în care Tudor Vladimirescu intrã în Bucureºti. “Se
instituie ziua de 21 martie - Ziua
Olteniei (...) Sãrbãtorirea anualã
a Zilei Olteniei va fi marcatã de
autoritãþile centrale ºi locale, precum ºi de instituþiile publice de
culturã din þarã ºi in strãinãtate,
prin organizarea unor programe ºi
manifestãri cu caracter cultualartistic ºi ºtiinþific”, potrivit proiectului de lege.

Separarea
Separareacarierei
cariereijudecãtorilor
judecãtorilorde
decea
ceaaaprocurorilor
procurorilor
Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, susþine cã ia în
calcul schimbarea statutului procurorului, în sensul
cã acesta ar putea sã nu mai fie magistrat. Ministrul a
precizat cã aºteaptã propunerile CSM în acest sens.
“Eu am încredere în propunerile care vor veni de la CSM. Cu siguranþã nu vor fi reþinute toate dar
aºtept dupã ce trimit pachetul de
legi ale justiþiei la CSM, aºtept propunerile dumnealor inclusiv cu privire la statutul procurorului, dacã
rãmâne sau nu magistrat, dacã este
echivalent cu judecãtorul. Existã o
dezbatere publicã cu privire la stat
procurorului, la salarizarea procurorului. Existã o prevedere care e
în vigoare astãzi, care permite procurorului sã treacã judecãtor ºi invers, prin aprobarea CSM .
Precizãrile au fost fãcute dupã
ce, pe 29 mai, la Constanþa, ºefii
de tribunale au adoptat o Rezoluþie
prin care solicitã ”separarea atribuþiilor CSM referitoare la cariera

judecãtorilor ºi procurorilor”. La
întâlnirea de marþi a participat ºi
ministrul Justiþiei. “Rezoluþia presupune separarea carierelor, aceasta este dorinþa colegilor. Cum judecãtorii nu se amestecã în procedurile de numiri în marile parchete, aºa este corect ºi la noi, sã nu
existe aceasta, sã-i spunem intruziune. E mult spus intruziune. Tot
ce e acum pe plen în ceea ce priveºte cariera judecãtorilor ºi a procurorilor sã coboare pe secþii. Plenul sã aibã atribuþie de reprezentare, nu de a hotãrî pe ambele profesii”, a declarat judecãtorul Gabriela Baltag, membru CSM, pentru
MEDIAFAX.
În document se solicitã judecãtorilor CSM “sã denunþe ºi sã

se delimiteze de orice încãlcãri
ale dispoziþiilor legale.” “Au fost
situaþii când în CSM uneori s-a
trecut peste lege în favoarea
oportunitãþii iar acest aspect a
fost sancþionat numai de o parte
dintre noi. Colegii noºtri ne-au
cerut socotoalã ºi ne-au cerut în
mod expres, pentru transparenþã, sã arãtãm cã nu vom fi nicioadatã pãrtaº la astfel de fapt. Un
exemplu este chiar sedinþa de
sãptãmâna trecutã, când s-a discutat regulamentul Inspecþiei Judiciare. Avem o dispoziþie de lege,
s-a trecut peste lege ºi regulamentul a fost modificat împotriva legii. Este un exemplu doar”,
a explicat Baltag.

Asociaþia Procurorilor:
Schimbarea statutului ar afecta
funcþionarea statului de drept

Asociaþia Procurorilor din România susþine cã schimbarea statutului procurorului, în sensul ca
acesta sã nu mai fie magistrat, ar
afecta funcþionarea statului de

drept ºi ar fi în contradicþie cu deciziile CCR. Ministrul justiþiei
anunþa cã aºteaptã propunerea
CSM în legãturã cu acest subiect.
“Modificarea statutului procurorului ar fi o gravã eroare, ar aduce grave prejudicii funcþionãrii statului de drept, va genera niºte miºcãri foarte periculoase pentru cã
nimeni nu va mai dori acestã carierã. Ar fi o problemã din punct
de vedere al independenþei procurorului, în momentul în care va fi
un agent al statului nu va mai avea
independenþa de care se bucurã
un magistrat, ca în acest moment.
Va slãbi lupta împotriva infracþionalitãþii, ar contraveni deciziilor
CCR în care se stabileºte cã judecãtorii ºi procurorii au statut identic. Pe de altã parte, domnul ministru a fãcut trimitere la deciziile
CCR. Colegii (n.r judecãtori) nu
au contestat statutul de magistrat
al procurorului”, a declarat pentru MEDIAFAX Bogdan Gabor,
preºedinte al Asociaþiei Procurorilor din România.
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eveniment

Arest prelungit pentru Capotescu ºi finii sãi
acuzaþi de trafic de persoane ºi proxenetism
Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au prelungit, cu încã 30 de zile, arestarea preventivã a lui Laurenþiu Capotescu zis „Pãtatu”, dar ºi a finilor sãi, Ahmed Cristian Bulacu ºi Radu Alin Florescu, astfel cã inculpaþii rãmân în arestul IPJ Dolj. Hotãrârea
a rãmas definitivã mircuri, 31 mai a.c., când
Curtea de Apel Craiova a respins contestaþiile inculpaþilor. Cei trei au ajuns dupã gratii în urma unei acþiuni de pe 5 aprilie a.c., a
Magistraþii Tribunalului Dolj au
admis,marþi, 30 mai a.c., propunerea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova ºi au dispus prelungirea cu încã 30 de zile
a mãsurii arestãrii preventive faþã
de Laurenþiu Capotescu zis „Pãtatu”, ºi finii sãi, Ahmed Cristian
Bulacu, Radu Alin Florescu: ”Admite propunerea de prelungire a
mãsurii arestãrii preventive formulatã de Parchetul de pe lângã
Î.C.C.J. - D.I.I.C.O.T - Serviciul
Teritorial Craiova. Prelungeºte
durata mãsurii arestãrii preventive dispusã faþã de inculpaþii
Capotescu Gheorghe Laurenþiu,
Bulacu Ahmed Cristian ºi Florescu Radu Alin, prin încheierea cu
nr.96 din 06.04.2017 pronunþatã
de judecãtorul de drepturi ºi libertãþi din cadrul Tribunalului
Dolj, pentru o perioadã de 30
de zile fiecare, începând cu data
de 05 iunie 2017 ºi pânã la data
de 04 iulie 2017, inclusiv. Cu
drept de contestaþie în termen de
48 de ore de la comunicare. Pronunþatã în camera de consiliu,
azi 30.05.2017”, se aratã în încheierea de ºedinþã a Tribunalului. Inculpaþii au contestat hotãrârea, însã miercuri, 31 mai a.c.,

poliþiºtilor ºi procurorilor de crimã organizatã craioveni vizând destructurarea unei
grupãri infracþionale specializate în trafic de
persoane ºi proxenetism. Oamenii legii au
fãcut 9 percheziþii domiciliare în Craiova ºi
în judeþ, fiind gãsiþi ºi ridicaþi peste 17.000
de euro, aproximativ 7.000 de lei, înscrisuri,
18 telefoane mobile, 12 cartele SIM, 2 laptopuri, un hard disk, un pistol airsoft ºi 85
de alice, calibru 4,55 mm.

Curtea de Apel Craiova le-a respins
contestaþiile ca nefondate.
Reamintim cã, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au anunþat, pe 5 aprilie a.c., reþinerea pentru o perioadã de 24 de
ore a inculpaþilor Gheorghe Laurenþiu Capotescu zis „Pãtatu”, Ahmed
Cristian Bulacu, Radu Alin Florescu ºi Gheorghe Sorin Ciucã pentru
sãvârºirea infracþiunilor de constituire a unui grup infracþional organizat, trafic de persoane, trafic de
minori ºi proxenetism. Procurorii

DIICOT Craiova au comunicat cã,„în perioada anilor 2014 – 2017,
inculpaþii Capotescu Gheorghe
Laurenþiu, Bulacu Ahmed Cristian ºi Florescu Radu Alin au constituit un grup infracþional organizat în scopul comiterii infracþiunilor de trafic de persoane, trafic de
minori ºi proxenetism, 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 inculpaþi-

lor Bulacu Ahmed Cristian ºi Florescu Radu Alin), a existat o colaborare optimã, strânsã ºi constantã, 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 infracþional – obþinerea de
venituri în mod facil din exploatarea sexualã a victimelor”.
Anchetatorii spun cã inculpaþii
au profitat de naivitatea, situaþia
materialã precarã, lipsa educaþiei ºi
starea de vãditã vulnerabilitate a
victimelor, multe minore, ºi aflate
în situaþie conflictualã cu familia,
pentru a le recruta fie prin inducere în eroare, în sensul cã le promiteau locuri de muncã în strãinãtate, bine remunerate, fie profitând
de vulnerabilitatea lor vãditã. Astfel, Capotescu a folosit clubul de
noapte care îi aparþine, situat în
zona „Groapã”, pe raza municipiului Craiova, în scopul recrutãrii

victimelor, majoritatea minore, oferindu-le „locuri de muncã” ºi iluzia unei vieþi confortabile, mai spun
anchetatorii.
O parte din victime au fost direcþionate, la vârsta majoratului,
spre un club din Spania, aducându-ºi aportul în acest sens ºi Bulacu, dar ºi Florescu, care fie le
induceau în eroare în sensul cã
vroiau un viitor comun cu persoanele vãtãmate, fie le promiteau locuri de muncã mai bine plãtite în
strãinãtate (barmaniþe, dansatoare ºi nicidecum practicarea prostituþiei). Numai cã, odatã ajunse în
Spania, victimele erau constrânse
sã se prostitueze, iar dacã încercau sã rupã legãtura cu inculpaþii,
aceºtia le ameninþau, folosinduse ºi de relaþia pe care o aveau cu
Laurenþiu Capotescu. Cei trei au
fost arestaþi preventiv pe 6 aprilie
a.c., în timp ce Gheorghe Sorin
Ciucã a fost plasat în arest la domiciliu, ºi faþã de el fiind prelungitã aceastã mãsurã.

Doljeanul care ºi-a ucis fratele cu sapa
rãmâne în spatele gratiilor
Bãrbatul în vârstã de 36 de ani, din comuna
doljeanã Daneþi, care ºi-a ucis fratele, în vârstã de
40 de ani, lovindu-l cu sapa în cap, rãmâne încã 30
de zile în spatele gratiilor. Magistraþii Tribunalului
Dolj au hotãrât, ieri, sã-i menþinã arestarea.
Reamintim cã fapta s-a petrecut în satul Braniºte, comuna doljeanã Daneþi, pe 16 aprilie a.c..
Potrivit procurorilor Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, care au
coordonat ancheta în cauzã, victima, Costinel Stãnicã, în vârstã de
40 de ani, locuia în satul Braniºte,
împreunã cu concubina sa, Geta.
În aceeaºi curte, dar într-un imobil separat, locuia alt frate al victimei, Sorin Stãnicã, împreunã cu
soþia ºi cei doi copii minori. Costinel Stãnicã ºi concubina sa obiºnuiau sã consume bãuturi alcoolice ºi se certau frecvent, deoarece
bãrbatul o suspecta pe concubina
sa cã pãstreazã legãtura cu „fostul”. Din decembrie 2016 a venit

sã locuiascã în acelaºi imobil ºi Ilie
Stãnicã, de 36 de ani, cel de-al treilea frate, care a fost atunci eliberat din Penitenciar, dupã ce terminase de executat o pedeapsã de 4
ani închisoare primitã pentru sãvârºirea infracþiunii de tentativã de
omor asupra fratelui sãu, Costinel
Stãnicã, faptã comisã în decembrie 2012.
Pe 16 aprilie a.c., Geta, însoþitã de Ilie, a mers la horã în sat,
dupã ora 13.00, ºi a revenit la
domiciliu în jurul orei 16.00.Seara, când Costinel Stãnicã a venit
acasã, bãut, a început sã se certe
cu Geta, disputa degenerând rapid în acte de violenþã. Ilie Stãnicã a intervenit, cerându-le celor

doi sã înceteze scandalul, apoi a
mers în curte, de unde a luat o
sapã cu care a revenit în casã ºi la lovit pe fratele sãu în cap ºi pe
spate. Victima nu a cãzut dupã
loviturile primite, ci s-a dus la
culcare, în aceeaºi încãpere a dormit ºi concubina sa, în timp ce
autorul a dormit în pãierul din
curte. Dimineaþa urmãtoare au
realizat cã bãrbatul este mort, aºa
cã un vecin a sunat pe 112. Personalul medical sosit la faþa locului a constatat decesul lui Costinel Stãnicã, care prezenta leziuni
traumatice în zona capului ºi au
fost anunþate organele de poliþie.
Potrivit IML Craiova, „moartea
numitului Stãnicã Costinel în vârstã de 40 de ani, a fost violentã
ºi s-a datorat hemoragiei, contuziei ºi dilacerãrii cerebrale, urmarea unui traumatism cranio-cerebral cu fracturã de boltã ºi bazã
cranianã. Leziunile traumatice sau putut produce prin lovire cu un

obiect tãietor-despicãtor, posibil
sapã”. Ilie Stãnicã a fost ridicat
ºi dus la Craiova, la sediul Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, unde a fost audiat, procurorul de caz dispunând reþinerea
sa pe bazã de ordonanþã pentru
24 de ore, pentru comiterea infracþiunii de omor calificat, iar pe
18 aprilie a.c., bãrbatul a fost
arestat preventiv.
Ieri, instanþa a hotãrât sã-l men-

þinã pe bãrbat dupã gratii: „Menþine mãsura arestului preventiv
dispusã faþã de inculpatul Stãnicã Ilie, prin încheierea nr. 107 din
data de 18.04.2017 a Judecãtorului de Drepturi ºi libertãþi din
cadrul Tribunalului Dolj. Cu drept
de contestaþie în 48 de ore de la
pronunþare. Pronunþatã în ºedinþa din camera de consiliu de la
02.06.2017”, se aratã în încheierea de ºedinþã a Tribunalului Dolj.
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Donald Trump criticat din toate pãrþile,
pentru ieºirea SUA din Acordul de la Paris!
MIRCEA CANÞÃR
Numeroºi lideri politici mondiali, dar
ºi ºefi de antreprize, criticã anunþul fãcut de Donald Trump – dupã un suspans prelungit – de retragere a SUA
din Acordul de la Paris, izolându-ºi
astfel þara pe scena internaþionalã ºi,
totodatã, semãnând neîncredere în
rândul celor 194 de þãri semnatare ale
textului istoric. „Ora pãrãsirii Acordului
de la Paris a venit”, a spus preºedintele american joi, în grãdinilie de la
Casa Albã, într-un discurs lung – dar
confuz în opinia multor ziariºti – care
pe alocuri a avut accente de campanie
electoralã. Din New York, în California, zeci de oraºe ºi state americane
intenþioneazã sã organizeze rezistenþã, promiþând cã, la nivel local, America va continua sã avanseze spre o
economie verde. „Am fost ales pentru a reprezenta locuitorii din Pittsburgh, nu din Paris”, a justificat preºedintele Donald Trump gestul sãu.
Afiºând disponibilitatea negocierii
„unui nou acord” sau renegocierii
acordului existent, Donald Trump, ales
pe sloganul „America mai întâi”, rãmâne extrem de evaziv, dacã nu impredictibil în privinþa angajamentelor

pe care SUA le-a luat. Rãspunsul europenilor, tranºant, nu s-a lãsat aºteptat: printr-un comunicat comun, Berlinul, Parisul ºi Roma regretã decizia
luatã, subliniind cã Acordul nu poate
fi în niciun caz renegociat. „Acordul
va dura, lumea poate conta pe Europa”, a spus comisarul european Miguel Arias Canete. Afirmând cã Donald Trump a comis „o eroare” pentru interesele þãrii sale ºi o greºealã
pentru viitorul planetei, preºedintele
francez Emmanuel Macron a cerut
oamenilor de ºtiinþã, inginerilor ºi antreprenorilor americani sã vinã sã lucreze în Franþa pentru soluþii concrete
în privinþa climei. Premierul danez
Lars Lokke Rasmunssen a deplâns
„trista zi pentru omenire”. Preºedintele Comisiei Europene, Jean Claude
Juncker a taxat drept o gravã eroare
gestul preºedintelui american. Iar,
Laurent Fabius, fost preºedinte al
COP 21, a denunþat „numeroasele
minciuni” proferate pe acest subiect
al încãlzirii. Mai multe persoane s-au
aduna, ieri, în faþa Casei Albe pentru
a demonstra. Ceea ce se întâmplã, la
nivel diplomatic, este fãrã precedent.

America renunþã la titlul de leadership
în chestiunea gravã a încãlzirii climatice. Dacã Barack Obama s-a bãtut,
cu încrâncenare, pe acest subiect,
America renunþã acum la angajamente ºi nu va participa la efortul conjugat al altor 194 de þãri semnatare. Europa cautã sã se dezmeticeascã, fiindcã se vede, acum, defazatã în relaþiile
tradiþionale, atât de solide, transatlantice. Mare avocat al Acordului de la Paris, cancelarul german, criticase la 27
mai a.c., discuþiile avute „deloc satisfãcãtoare”, denunþând o situaþie de 6 contra 1. Trãsese deja învãþãmintele de rigoare din summitul de la Bruxelles ºi din
G7 din Sicilia, ºi în consecinþã a sugerat europenilor, printr-o delcaraþie, fãcutã la Munchen, cã trebuie sã-ºi ia destinul în mâini. Donald Trump pretinde
cã apãrã economia americanã. ªi-a asumat o responsabilitate istoricã. Iar SUA,
nu trebuie uitat, este al doilea mare emiþãtor de gaze. Prima putere economicã
a lumii, liderul planetei în tehnologie, etaleazã o atitudine defetistã. „America mai
întâi” devine... America izolatã, se hazardeazã unii comentatori, sã proclame.
Este, însã, prematur.
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Au început înscrierile pentru
locurile de vânzare a pepenilor
Comercianþii de lubeniþe pot sã depunã, pânã pe data de
15 iunie, cererile pentru comercializarea pepenilor verzi ºi
galbeni în pieþele din Craiova. Solicitãri se depun, potivit
conducerii SC Pieþe ºi Târguri, direct la administratorul
pieþei în care se doreºte comercializarea lubeniþelor.
Potrivit conducerii SC Pieþe ºi
Târguri, primii doi comercianþi de

lubeniþe au depus deja cereri pentru locuri de vânzare în Piaþa Valea

Roºie ºi mai mulþi au solicitat informaþii, arãtându-se interesaþi sã
vinã în toate pieþele din Craiova
pentru a-ºi desface produsele. Ca
sã poatã organiza sectoarele de
desfacere a pepenilor verzi ºi galbeni în pieþele pe care le administreazã, SC Pieþe ºi Târguri îi invitã
pe producãtorii de pepeni sã se
grãbeascã cu depunerea cererilor
pentru obþinerea locurilor de comercializare.
„Pentru a avea o situaþie cât mai
clarã a numãrului de locuri pentru
vânzarea lubeniþelor de care este
nevoie în fiecare piaþã, îi rugãm pe
comercianþii de pepeni verzi ºi galbeni sã depunã, pânã pe 15 iunie,
cererile pentru obþinerea locurilor
de vânzare în pieþele din Craiova.
Totodatã, le solicitãm ºi primarilor
din judeþ, în special din zonele consacrate în producerea pepenilor
verzi ºi galbeni, sã le aminteascã
producãtorilor agricoli sã depunã
în urmãtoarele douã sãptãmâni
cererile pentru a-ºi comercializa
produsele în pieþele din Craiova”,

a declarat Alin Mãrãcine, directorul SC Pieþe ºi Târguri Craiova.
Cererea pentru comercializarea
lubeniþelor se depune direct la administratorul pieþei în care comerciantul doreºte sã primeascã un loc
de vânzare. Alãturi de solicitarea
în scris, comerciantul mai trebuie
sã vinã ºi cu copie de pe atestatul

de producãtor sau carnetul de producãtor, aflat în termen de valabilitate, în care sã existe menþiunea
cã persoana cultivã pepeni verzi
sau galbeni, precum ºi o copie de
pe actul de identitate al celui care
vine la piaþã sã comercializeze produsele agricole.
LAURA MOÞÎRLICHE

70 de români mor zilnic din cauza bolilor
provocate de fumat
În România, cancerul pulmonar provoacã
cele mai multe decese în rândul bãrbaþilor ºi
este a treia afecþiune necruþãtoare în rândul
femeilor. În cele mai multe cazuri, consumul
Profilul pacientului cu cancer
pulmonar în România aratã cã 85%
sunt fumãtori cronic; este întâlnit
preponderent la bãrbaþi, dar se aflã
în creºtere ºi la sexul feminin; 50%
dintre pacienþi au vârste cuprinse
între 45 ºi 65 de ani; educaþia medicalã precarã determinã pacienþii sã
solicite consultul medical în general în stadii avansate ale bolii; sub
5% sunt descoperiþi întâmplãtor, la
controale de rutinã; în momentul diagnosticului numai 20-25% sunt
operabili (boala nu este foarte avansatã); fãrã tratament, majoritatea

de tutun este cel mai important factor de risc
pentru cancerul de plãmâni. Aproape 80 la sutã
din cancerele pulmonare se fac prin expunere
la fumat ºi 20 la sutã din cauza poluãrii.

pacienþilor decedeazã în primul an
de la diagnostic.

Zilnic, se fumeazã o sutã de
milioane de þigãri

Zilnic, se fumeazã o sutã de milioane de þigãri, iar aproximativ 85%
dintre pacienþii cu cancer bronhopulmonar sunt fumãtori. Totodatã,
studiile aratã cã 89% dintre fumãtorii din þara noastrã ºi-ar dori sã
reducã numãrul þigãrilor sau sã renunþe complet la fumat. Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii estima cã
circa 31 la sutã din populaþia Ro-

mâniei fuma în mod curent în 2010
(aproximativ 5.773.800 persoane),
iar studiul GATS 2011 documenta
o prevalenþã de 26,7 la sutã a celor
ce fumau zilnic.
OMS apreciazã cã în 2025 încã
va fuma circa 23 la sutã din populaþia României (aproximativ 4,055
milioane de persoane), cu condiþia
ca eforturile privind controlul asupra tutunului sã nu slãbeascã. În
2010, aproximativ 41 la sutã dintre români ºi aproximativ 22 la sutã
dintre românce fumau, previziunea
OMS pentru 2025 fiind de circa
29 la sutã pentru bãrbaþi ºi 18
la sutã pentru femei. În 2010,
rata cea mai ridicatã de fumãtori se înregistra în grupul de
vârstã 25-39 ani, atât la bãrbaþi cât ºi la femei. În dinamica primului deceniu 2000, numãrul persoanelor ce fumau
curent a scãzut îmbucurãtor de
la 6,99 milioane de persoane în
2000 la 5,77 milioane în 2010.
La orizontul 2025, OMS estimeazã continuarea scãderii
pânã la circa 4,05 milioane persoane. În privinþa fumatului zilnic, cifrele sunt 5,92 milioane
fumãtori în 2000 ºi 4,89 milioane în 2010. În urmãtoarea
decadã se estimeazã continuarea scãderii pânã la circa 3,39
milioane în 2025.

42.800 decese premature
atribuite tutunului
Controlul tutunului este considerat una dintre mãsurile cele mai
eficiente cãtre atingerea obiectivului ce prevede reducerea pânã în
2030 cu o treime a deceselor premature cauzate de bolile netransmisibile, în principal bolile cardiovasculare, cancerul ºi bolile pulmonare obstructive cronice. În
România, în ciuda descreºterii
dupã 2007, consumul de tutun se
menþinea încã relativ ridicat în
2014, cu prevalenþa de 27% (circa 37% fumãtori de genul masculin ºi 17% de cel feminin) însemnând circa 4,3 milioane de fumãtori cu vârsta peste 15 ani. Deºi
accizele au crescut dupã 2007,
sporirea veniturilor face azi produsele din tutun mai accesibile decât la începutul anilor 2000.
În privinþa controlului tutunului,
România a înregistrat un salt notabil între 2013 ºi 2016 în clasa-

mentul european specific (de la
locul 19 la 7), datorat în esenþã Legii
15/2016 care interzice complet
fumatul în spaþiile publice închise.
În 2010 se înregistrau în þara
noastrã 42.800 decese premature
atribuite tutunului. Tratarea bolilor
asociate fumatului a costat în 2012
peste 1,2 miliarde lei – circa 5,7%
din cheltuielile de sãnãtate, fonduri
sustrase astfel retehnologizãrii sistemului de sãnãtate ºi cercetãrii
medicale - aspecte notabile al dezvoltãrii României.
Se estimeazã cã mai mult de 1/
5 dintre fumãtori ºi circa 1/6 dintre nefumãtori nu conºtientizeazã
implicarea fumatului în etiologia
accidentului vascular cerebral, infarctului miocardic acut sau a cancerului pulmonar. Conºtientizarea
populaþiei în privinþa fumatului
poate fi astfel consideratã o contribuþie la dezvoltare ºi progres
socio-economic în care sunt implicaþi promotorii sãnãtãþii.
RADU ILICEANU
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Aplicarea Legii risipei alimentare,
amânatã pentru lipsã de precizie
S-a dorit a fi o reglementarã clarã pentru a diminua risipa alimentarã pe tot
lanþul agroalimentar. Nu s-a putut transpune în practicã din cauza ambiguitãþii
juridice ºi a lipsei de responsabilitãþi
precise ce cad în sarcina tuturor celor
implicaþi în punerea în aplicare a legii
în cauzã. Dincolo de faptul cã existã risÎn Monitorul Oficial nr. 934/21
noiembrie 2016, a fost publicatã
Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, care ar
fi trebuit sã intre în aplicare la 6
luni de la data publicãrii. În expunerea de motive se arãta cã studii
recente scot la ivealã un paradox:
deºi sunt circa 800 de milioane de
persoane la nivel global afectate de
foamete, o mare parte din alimente se pierde pe tot parcursul lanþului de producþie ºi comercializare.
Iniþiatorii legii dau ºi exemplu unor

cul scoaterii de pe piaþã a produselor
proaspete, mai înainte de a expira, cu
repercusiuni grave asupra producãtorilor interni ºi nu numai, se poate ajunge
la crearea unui mecanism paralel, cel al
ONG-urilor, poate mai greu de controlat decât actualul lanþ de distribuþie alimentarã, spun specialiºtii din MADR.

mai bunã a stocurilor ºi implicarea
ONG-urilor pe acest segment de
activitate.

MADR spune cã legea
e inaplicabilã

Conducerea actualã a Ministerului Agriculturii aratã cã „Legea
în actuala formã este inaplicabilã!
Face mai mult rãu decât bine!
Aceastã concluzie s-a desprins în
urma dezbaterilor cu reprezentanþii sectorului agroalimentar ºi întâlnirilor de lucru cu specialiºtii din

ªi se mai detaliazã câteva exemple. Art. 2. din
Legea nr. 217/2016. Prin
exprimarea folositã la litera c, „aflate aproape de
expirarea datei-limitã de
consum” se creeazã o situaþie dificil de gestionat,
deoarece produsele agroalimentare sunt foarte
variate ca termen de valabilitate. Existã produse
cu termen de valabilitate extrem de
scurt ºi, în acest caz, aplicarea legii fãcea imposibilã comercializarea
respectivelor produse. Consecinþa
ar fi fost eliminarea din piaþã a produsului proaspãt, cu efecte negative majore, preponderent asupra
producãtorilor români.

Ar fi apãrut un comerþ paralel

state membre UE care încearcã
deja sã restrânge efectele risipei alimentare. Astfel, Franþa, Belgia ºi
Olanda au în atenþie fenomenul, iar
anul 2014 a fost declarat „Anul european al luptei împotriva risipei alimentare”. Mai mult, în expunerea
de motive se aratã cã principalul
vinovat de risipa alimentarã nu este
segmentul de retail, care ar fi responsabil de doar 7% din total, ci
cu totul alte pãrþi ale lanþului alimentar. Prin urmare, erau anticipate drept soluþii: dimensionarea

domeniu, în procesul de elaborare
a normelor metodologice la Legea
nr. 217 din 17 noiembrie 2016 privind diminuarea risipei alimentare.
Art. 1 din Legea nr. 217/2016, aºa
cum este formulat, face doar referire generalã la toþi operatorii din
sectorul agroalimentar, prin urmare, nu asigurã precizie ºi claritate,
în condiþiile în care în domeniu
existã operatori diverºi care nu au
un specific comun ºi se caracterizeazã prin diferenþe consistente privind nivelul de producere a risipei”.

Art. 3. din Legea nr. 217/2016,
alineatele 3 ºi 4 din art. 3 prevãd
posibilitatea cumpãrãrii produselor
agroalimentare de cãtre asociaþii ºi
fundaþii, respectiv întreprinderi sociale, la 3% din preþ ºi revânzarea
acestora la un preþ de 8 mai mare.
Aceastã transformare a ONG-urilor în agenþi comerciali pune bazele
unui flux de comercializare paralel,
greu de gestionat din punct de vedere sanitar veterinar ºi fiscal ºi
care poate pune în pericol sãnãtatea consumatorilor, aceºtia fiind
expuºi datoritã atracþiei preturilor
mai reduse. Prin prevederile acestui articol ºi aplicarea lui se poate
produce dezordine în tot lanþul alimentar, fiind afectaþi toþi: producãtori, comercianþi ºi consumatori.
Art. 4. din Legea nr. 217/2016
este ºi el verificat de MADR. Lipsa unei prevederi exprese a unei
instituþii de control
ºi sancþionare a
celor care nu respectã legea. Ana-

lizând în ansamblu Legea nr. 217
din 17 noiembrie 2016 privind diminuarea risipei alimentare s-a constatat cã mecanismele propuse nu
pot fi puse în practicã ºi nu poate
fi completat dispozitivul legislativ.
Concluzia este cã legea, nu este
clarã, precisã ºi previzibilã, aºa
cum ar trebui sã fie un act normativ pentru a putea fi aplicat ºi care
sã ducã la realizarea obiectivelor
avute în vedere.

S-a decis amânarea aplicãrii

În consecinþã singura decizie
normalã ºi rezonabilã, asumatã
fãrã rezerve de Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost prorogarea normelor de aplicarea pânã la
sfârºitul anului, perioadã în care un
grup de lucru instituþional, deja desemnat, are misiunea sã identifice
modalitãþile prin care scopul legii
sã fie îndeplinit ºi sã redacteze un
proiect de act normativ care sã fie
realmente aplicabil, atât juridic cât
ºi tehnic.
De precizat cã, ºi Guvernul Cioloº, atunci când i s-a solicitat punctul de vedere, a arãtat cã trebuie
specificat cã alimentele pot fi donate doar dacã se încadreazã în
data durabilitãþii minimale ºi dacã
respectã legislaþia în domeniu, precum ºi stabilirea autoritãþilor care
vor constata neconformitãþile ºi
vor efectua controlul.

De ce se stricã marfa în magazine

Toatã aceastã problematicã
pare însã discutatã de la efecte ºi
nu de la cauze. Lucrurile stau cu
totul ºi cu totul altfel iar autoritãþile ori se fac cã nu vãd starea
adevãratã de lucruri, ori chiar sunt
depãºite de situaþie. Sã o luãm
metodic. Producãtorii sunt cei
care se luptã între ei pe o piaþã cu
niºte variabile aproape invariabile, dacã putem face acest joc de
cuvinte. Mai simplu spus: vor sã
câºtige o cotã cât mai mare de piaþã, de la an la an, prin diversificarea sortimentaþiei ºi prin creºterea expunerii la rafturi. Dar, consumatorii sunt aceeaºi, numeric
vorbind. Ba chiar mai puþini, din
cauza trendului demografic ºi al
exodului în alte state. Producãtorii targeteazã niveluri foarte ridicate de vânzãri, asimilãri din rândul rivalilor de pe pieþe ºi anticipeazã un profit mai mare, de la
an la an. Nimic nefiresc aici. Numai cã, aºa se ajunge, acum la
existenþa unor stocuri greu vandabile, iar reproºurile circulã în
ambele direcþii, între producãtori
ºi retaileri. În fond, negociind spaþii mai mari ºi cu vizibilitate ridicatã, producãtorii cad adesea în
capcana de a oferta cu mult peste
consumul mediu zilnic, ajungând
repede în situaþia ingratã de a suporta costurile mãrfii nevândute.
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politicã
În plinã campanie electoralã,

Ludovic Orban a venit sã-l susþinã pe senatorul Mario Ovidiu Oprea
Liberalii au ”mii de Dacian Cioloº care nu au
avut ºansa acestuia de a fi sprijiniþi în ocuparea tuturor funcþiilor pe care le-a ocupat”, a declarat, ieri,
la Craiova, Ludovic Orban, candidat la ºefia PNL.
Acesta a venit pe de o parte, pentru a-l susþine pe
Întrebat, ieri, într-o conferinþã de
presã la Craiova, dacã fostul premier
Dacian Cioloº este aºteptat în PNL,
Ludovic Orban a rãspuns cã ”este o
chestiune în care trebuie sã vrea ºi
Grivei”. “Avem mii de Dacian Cioloº
în PNL care nu au avut ºansa lui Dacian de a fi sprijiniþi în ocuparea tuturor funcþiilor pe care le-a ocupat.
Aceºti “Dacieni Cioloº” au rãmas în
PNL ºi existã ºase sã aparã momente
în care sã iasã la suprafaþã ºi sã exercite funcþii ”cu cinste ºi demnitate”, a
subliniat Ludovic Orban. Acesta a mai
spus cã va vorbi cu fiecare delegat la
Congres în parte ºi cã nu þine cont de
ce spune preºedintele unei organizaþii sau alta. În ceea ce îl priveºte pe
senatorul Mario Ovidiu Oprea acesta
se bucurã de toatã susþinerea sa.

My Craiova – Aplicaþia Primãriei
Craiova pentru sesizãri

Candidatul PNL la Primãria municipiului Craiova, senatorul Mario

candidatul PNL la funcþia de primar al oraºului,
Mario Ovidiu Oprea, iar pe de altã parte, pentru aº
prezenta propria candidaturã la ºefia PNL. Alãturi
de Ludovic Orban a mai fost prezent ºi actualul preºedinte interimar al PNL, Raluca Turcan.

Ovidiu Oprea, a vorbit în cadrul aceleiaºi conferinþe de presã, despre
proiectele cu finanþare europeanã
pentru anveloparea blocurilor de locuinte, precizând cã ºase au fost
reziliate la propunerea Primãriei Craiova. “În Craiova, din cele opt proiecte de finanþare cu fonduri europene pentru anveloparea blocurilor
de locuinþe, ºase au fost reziliate la
propunerea primãriei, din câte spun
reprezentanþii ADR Sud-Vest Oltenia. Dupã ce doamna Vasilescu a
încercat atragerea fondurilor europene pentru sprijinirea investiþiilor
în eficienþa energeticã a blocurilor
de locuinþe din Craiova, tot ea a cerut, la sfârºitul anului trecut, rezilierea contractelor, fiindcã nu a putut
implementa în mare parte aceste proiecte. Adicã, dupã ce a încheiat contractele de finanþare, s-a poticnit la
implementarea acestora ºi, în cele
din urmã, a renunþat, pierzând în
acest fel fondurile europene. S-au

pierdut 51.714.008 lei. Reprezentanþii asociaþiilor din care fac parte blocurile care iniþial aufost prinse la reabilitare spun cã au fost anunþaþi de
primãrie cã nu vor mai primi fonduri europene ºi la revedere.Ce propunem noi? Vom finanþa din bugetul local programul de reabilitare
termicã gratuitã ºi vom accesade
fonduri europene ºi guvernamentale existente. Reducem pierderile
din reþea, modernizand reþelele de
termoficare, aºa cum s-a fãcut în
municipiul Oradea. Reabilitarea termicã prezintã multiple avantaje. În
primul rând, ea conduce la reducerea substanþialã a costurilor de întreþinere cu pânã la 30 - 40%, face
apartamentele mai cãlduroase iarna ºi mai rãcoroase vara. Economiile la energia termicã nu sunt deloc neglijabile. Totodatã, reabilitarea termicã va genera o transformare urbanã de amploare, implicând
modernizarea spaþiilor dintre blo-

curi. Practic, de reabilitarea termicã sunt legate multe alte proiecte
menite sã schimbe cu totul spaþiile
dintre blocuri, adicã sã le facã mai
utile ºi mai atrãgãtoare. My Craiova – Aplicaþia Primãriei Craiova
pentru sesizãri. Preluând modelul
de succes al Clujului, vom pune la
dispoziþia cetãþenilor o aplicaþie
prin intermediul cãreia cetãþenii pot
transmite sesizãrile direct cãtre Pri-

mãrie. Aplicaþia My Craiova va fi
gratuitã ºi va putea fi descãrcatã
de pe dispozitivele de tip smartphone. Craiovenii se vor putea adresa
direct pentruprobleme legate de
salubritate, parcãri neregulamentare, depozitare de deºeuri, lucrãrineautorizate sau pentru nelãmuriri
legate de plata taxelor si impozitelor..!”, a spus Mario Ovidiu Oprea.
MARGA BULUGEAN

Comandat de PNL Dolj, executat de S.C. ED PRESS COM SRL- CUI MANDATAR FINANCIAR 21170006

sâmbãtã, 3 iunie 2017

cuvântul libertãþii / 9

10 / cuvântul libertãþii

BLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

culturã

sâmbãtã, 3 iunie 2017

In memoriam PETRU CREÞIA

Existã intelectuali, puþini la numãr, pentru care Timpul – acest inamic prea tulburent ºi prea impenitent al Omului – nu
se mãsoarã în ani, în decenii ºi nici mãcar
în veacuri; pe ei, orizontul vast al culturii
îi face necondiþionat contemporani cu marile aventuri ale spiritului omenesc, de la
“viaþa” secretã a unei relicve din nu ºtiu
care piramidã egipteanã ºi pânã la o filã de
caiet, îngãlbenitã de vreme, pe care geniul
eminescian ºi-a turnat, într-o clipã de
maximã concentrare, vreun gând iscoditor. Acestei spiþe alese ºi rara avis îi aparþinea Petru Creþia.
Traducãtorul inegalabil ºi interpretul hãrãzit al atâtor comori ale filosofiei ºi literaturii eline, latine, dar ºi moderne, din
spaþii atât de diferite ca idiom ºi, uneori,
ca mentalitate, Petru Creþia a fost deopotrivã editorul nepereche al operei lui Eminescu; în umbra nu odatã ingratã a Biblio-

tecii, suportând frigul ºi ingerinþele vremii
ºi ale vremurilor, el a preluat, temerar, dar
cu un voluntarism de multe ori voluptos,
lucrarea ºi truda lui Perpessicius oferindu-ne nouã, contemporani prea grãbiþi ai
sãi, aproape toate textele eminesciene, însoþite - se uitã prea uºor - de exacte, rafinate ºi nu o datã spectaculoase note ºi trimiteri ce se vor constitui neîndoielnic în
veritabile chei pentru marea viitoare hermeneuticã pe care opera marelui poet o
aºteaptã.
Petru Creþia a fost ºi un mare dascãl,
unul dintre aceia rari, îmbinând erudiþia cu
disponibilitatea sufleteascã, deschiderea
culturii sale vaste cu comprehensiunea unei
inimi atente la frenezia ºi instabilitatea, la
elanul ºi spiritul iscoditor al celor tineri.
Dupã cum îl descriu cei care l-au avut dascãl, ar fi putut face, ca în epoci demult
revolute, ºcoalã, în sensul vechi ºi nobil al

Alaiul Cãluºului Oltenesc,
în Duminica Rusaliilor
Peste 100 de cãluºari din judeþele Dolj, Olt, Teleorman ºi
Braºov se vor reuni pe 4 iunie, în
Duminica Rusaliilor, de la ora
9.30, în Piaþa „Mihai Viteazu”,
pentru a participa la Alaiul Cãluºului Oltenesc, ediþia a XIX-a.
Evenimentul este organizat de
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, cu sprijinul Primãriei ºi al Consiliului Local Municipal Craiova.
„Dupã deja tradiþionala horã în
care ne putem prinde cu toþii, cu
voie bunã ºi poftã de joc, cetele
vor porni în alai, la ora 10.00, spre Parcul
„Nicolae Romanescu”, unde le vor prezenta
craiovenilor dansul lor ritualic, vor împãrþi
pelin ºi bucuria întâlnirii cu acest obicei
strãvechi, înscris din anul 2005 pe lista
Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitãþii UNESCO”, precizeazã organizatorii.
Anul acesta, la eveniment participã cete

de cãluºari din Dolj – Coþofenii din Dos
(sat Potmelþu), Dãbuleni, Giurgiþa, Goeºti,
Sopot (sat Pietroaia), ªimnicu de Sus (sat
Leºile), Ciupercenii Noi, din judeþul Braºov –
ceata de la Codlea, din Olt – Caracal ºi ceata
din comuna Conþeºti – Teleorman.
MAGDA BRATU

Congres al tinerilor ortodocºi din Mitropolia Olteniei

Tinerii Creºtin Ortodocºi din Mitropolia
Olteniei se reunesc astãzi, 3 iunie, la Castelul „Roºianu” din localitatea Poiana, judeþul
Gorj, în cadrul unui congres care îºi propune sã dezbatã teme importante pentru tineri
ºi societate.
„Congresul Tinerilor Ortodocºi din Mitropolia Olteniei”, ediþia a XIII-a, este organizat de Arhiepiscopia Craiovei, prin Biroul de catehizare ºi activitãþi cu tineretul, în
parteneriat cu Primãria Turburea, judeþul
Gorj. Tema întâlnirii din acest an este dedicatã „Familiei creºtine ºi provocãrilor ei actuale”. Invitaþi speciali sunt diaconul Ovidiu

Cuncea, actor la Teatrul Naþional din Bucureºti, care va fi moderatorul evenimentului,
ºi prof. Silvia Cârþu,
preºedintele Asociaþiei
„Pãrinþi pentru copii –
Oltenia”. Sunt aºteptaþi
sã ia parte la întâlnire
peste 300 de tineri din
întreaga Mitropolie.
Dupã sosirea grupurilor de tineri la biserica
din Parohia Poiana,
aceºtia participã, pânã la
ora 10.30, la Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie sãvârºitã de ÎPS Pãrinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei, care
va vorbi în cuvântul de învãþãturã despre „Importanþa familiei creºtine în societatea de astãzi”. Între 10.30 ºi 11.00 se desfãºoarã procesiunea solemnã de la Sfânta Bisericã la Castelul Roºianu, dupã care vor urma mesaje din
partea IPS Pãrinte Mitropolit ºi a oficialitãþilor
locale. Împãrþiþi în ºase grupuri catehetice, tinerii iau parte, de la ora 12.30 pânã la ora 16.30,
la discuþii moderate de preoþi, precum ºi la programe artistice ºi jocuri recreative.
MAGDA BRATU

termenului. Dar n-a fãcut oare ?
A fost, ín egalã mãsurã, un creator puternic ºi singular, un poet de rafinament
alexandrin, de râvnã dantescã ºi de ardoare voltairianã. N-a lãsat, cum unii s-ar fi
aºteptat, o construcþie coerentã, un opus,
o operã adicã, în înþelesul mai modern,
mai actual al conceptului: opera existã însã
ºi ea musteºte din faliile unui proiect aproape vast, comparabil cu acele proiecte, validate fãrã rezerve, ale marilor ºi neuitaþilor corifei ai Umanismului italian ori ai Renaºterii, un Ficino de exemplu, ori un Campanella sau Vico, de mai târziu.
Era un inegalabil degustãtor al aromei
Cuvântului, cãruia îi încerca virtuþile primordiale, dar ºi deschideri modelizante
spre prezentul insidios.
Petru Creþia a plecat spre Tãrâmul Umbrelor prea grãbit, poate, sã-i întâlneascã
acolo pe Platon, pe Aristotel, pe Eminescu

încã ºi mai mult, gata sã-i întrebe o mulþime de lucruri asupra cãrora a meditat cu
studiile lor sub ochi ºi gata, de ce nu, sã
se punã la treabã din nou, ducând la bun
sfârºit atâtea proiecte începute, atâtea proiecte neterminate.
A fost, cred, ultimul mare corifeu al filologiei vãzute ºi trãite ca ºtiinþã a interpretãrii ºi nu numai al celei româneºti. Nici
nu-mi vine sã mã gândesc ce figurã extraordinarã ar fi fost Petru Creþia, cu ºtiinþa
sa de carte ºi cu accesul sãu neîngrãdit la
Cuvânt, în nu ºtiu care culturã europeanã
de ieri ºi de azi. Altfel, el rãmâne încã, aici,
la noi, o valoare ºi un ghid, o conºtiinþã ºi
un model încã de descoperit. Nu ne rãmâne decât sã ne întoarcem spre opera sa
risipitã cu atâta generozitate ºi sã mãsurãm, în ºi prin ea, umbra întrebãtoare a
unui spirit dotat cu charismã, în strãvechiul elin sens al termenului.

Teatrul „Colibri” vã aºteaptã
în „Lumea poveºtilor”!
Maratonul evenimentelor
programate de Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” în cadrul Zilelor Craiovei continuã pânã duminicã, 4 iunie.
Astãzi, între orele 10.00
– 18.00, curioºii dornici sã
arunce un ochi în culisele
teatrului se bucurã de Porþi
Deschise, iar pasionaþii de
desene pe asfalt sunt aºteptaþi cu bucurie ºi multã cretã coloratã în Regatul copilãriei. Cei care vor sã vadã
o expoziþie de fotografie se
pot opri la #InstaCraiova, în
Sala Studio a instituþiei, expoziþie ce poate fi vizitatã
pânã duminicã, la ora 13.00.
Tot în cadrul Zilelor Craiovei, Piaþa Artelor din Centrul Vechi (Piaþa „Fraþii Buzeºti”) ne conduce în „Lumea poveºtilor”,
cu ateliere interactive care au loc astãzi, 3
iunie, între orele 11.00 – 13.00. Ora 18.00
vine – la sediul din Calea Bucureºti nr. 56
– cu „Invitaþie la joacã”, un spectacol
vesel, interactiv, cu celebrul Zdreanþã,
spectacol de ºi în regia Alexandrei Davidescu, scenografia Eustaþiu Gregorian. Alin
Macovei-Moraru semneazã coloana sonorã, iar în scenã împlinesc povestea actorii
Iulia Cârstea, Daniel Mirea, Alis Ianoº. Preþ

bilet: 7 lei sau 10 lei, în funcþie de categoria locului.
Mâine, 4 iunie, de la ora 11.00, ne bucurãm de povestea care-i aduce în scenã
pe „Cei trei purceluºi” – teatru interactiv,
vesel ºi educativ, cu Geo Dinescu ºi Marin Fagu, picturã Iulia Goanþã. Cei doi actori devin parteneri de scenã cu micii spectatori, se vor juca împreunã, vor descoperi cât este de sãnãtoasã reciclarea ºi ce
decoruri ºi pãpuºi frumoase pot fi construite din cartoane.
MAGDA BRATU
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ªanse egale pentru tinerii cu dizabilitãþi, acordate de
Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiova
Principalul factor care influenþeazã ocuparea persoanelor cu dizabilitãþi este educaþia. Sistemul din România
este cât se poate de avantajos ºi prietenos cu persoanele care prezintã diverse grade de handicap. Incidenþa
ºcolarizãrii ºi a abandonului ºcolar este de ºapte ori mai
mare, respectiv de douã ori crescute pentru persoanele
cu dizabilitãþi din populaþia generalã. Grupul cel mai
defavorizat din punct de vedere al accesului la educaþie
este format din persoane cu dizabilitãþi fizice, somatice
sau vizuale – grave. În acest context, Facultatea de
Drept a Universitãþii din Craiova oferã condiþii propice
de învãþare ºi aprofundare a cunoºtiinþelor juridice
pentru studenþii cu handicap locomotor.
Studenþii care au astfel de dizabilitãþi beneficiazã de toate condiþiile necesrae, de la rampã de acces , pentru pãtrunderea în instituþie, pânã la lifturi laterale care îi
pot conduce pe tineri la toate nivelurile. „Un tânãr cu handicap locomotor, ºi nu numai, poate urma
o facultate, poate sã se descurce
singur într-un mediu universitar.
Facultatea de Drept oferã respect
ºi înþelegere acestor studenþi, li se
respectã dreptul la egalitate de
ºanse, iar cadrele didactice au învãþat sã lucreze cu persoanele cu
astfel de dizabilitãþi, prin adaptarea cerinþelor educaþionale la nevoile ºi afecþiunea lor”, a precizat
prof.univ.dr. Sevastian Cercel,
decan al Facultãþii de Drept a Universitãþii din Craiova. Astfel, din
punct de vedere al regulamentelor de evaluare ºi notare a studenþilor, Consiliul de Administraþie al
Facultãþii de Drept a hotãrât ca
examenele din sesiune sã fie
susþinute tip ”grilã” de cãtre
studenta Loredana Jianu, care
are ºi deficienþe de comunica-

re, mai ales în perioadele emoþionante sau stresante.

O fatã cu emoþii,
dar foarte isteaþã

Cea care a fost amintitã - Loredana Jianu - este una dintre
studentele eminente ºi care a fost
deschisã dialogului: „Visul meu a
fost îndeplinit. Nu credeam sã
ajung studentã la Drept, iar acum
sunt alãturi de colegii mei ºi pot
învãþa în aceleaºi condiþii ca ºi ei.
Sunt foarte fericitã. Interacþionez
bine cu toþi profesorii ºi sunt mândrã când ofer rãspunsuri argumentate sau ridic probleme care sunt
discutate la curs ”. Loredana este
studentã în anul I la „Administraþie publicã”, suferã de un handicap grav, a absolvit Colegiul Naþional „Ioniþã Asan” din municipiul
Caracal (jud.Olt), a fost admisã la
„buget” ºi a finalizat primul semestru din acest an universitar cu
media 9,77. Îºi aminteºte, cu emoþie, ziua în care tinerii de la Facultatea de Horticulturã au organizat
un bal caritabil pentru ea, în ca-

drul cãruia au pus în vânzare decoraþiuni de Crãciun, confecþionate de ei: „M-a simþit flatatã sã ºtiu
cã tineri ca ºi mine au confecþionat ºi apoi au organizat un târg
special pentru mine. Mai spun cã
Facultatea de Drept este ca ºi casa
mea ºi parcã pentru mine a fost
fãcutã aceastã investiþie”.

„... Sunt un exemplu foarte bine
de urmat de cãtre orice tânãr”

Loredana nu este singura tânãrã care are deficienþe grave. Diana Nicoleta Alexandru, a intrat,
tot la „buget”, în 2016, la „Administraþie publicã” ºi a mãrturisit cã

„nu m-am simþit discriminatã nicio
clipã. Profesorii m-au respectat,
ca ºi pe colegii mei, iar cei din
urmã m-au considerat ca o sorã a
lor”. În anul 2015/2016, a fost
admisã ºi Mãdãlina Cristina
Marancea, din oraºul Corabia
(jud. Olt), la specializarea „Drept”,
tot la „buget”, iar în 2014/2015,
Iulia Alexandra Bosneanu,
dupã ce a absolvit, în 2012, Facultatea, ºi, în, 2013, Masteratul
în „drept privat” a fost admisã la
studii „Doctorale”. Sunt câteva
exemple, care sunt puse în valoarea, prin prezentare, de reprezentanþii Facultãþii de Drept a Univer-

sitãþii din Craiova. „Am observat
din privirile lor ºi din zâmbetul pe
care îl afiºeazã, atunci când vorbesc despre educaþia lor, cã aceºti
studenþi sunt fericiþi. Sunt optimiºti, sunt dornici sã cunoascã tot
mai multe, sunt dornici sã profeseze. Sunt un exemplu foarte bun
de urmat de cãtre orice tânãr. Oferim ºanse egale la educaþie juridicã tuturor persoanelor care doresc
sã urmeze programelor noastre”,
a precizat lect.univ.dr. Raluca
Voinea, reprezentant al Departamentului de Imagine – Relaþii Publice din cadrul Facultãþii de Drept
a Universitãþii din Craiova.

Conducere nouã pentru dezvoltarea strategiei Liceul TTeoretic
eoretic „Mihai VViteazul”
iteazul”
de învãþãmânt profesional ºi tehnic
din Bãileºti, la ceas aniversar
Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Bãileºti, unitate cu tradiþie în învãþãmântul bãileºtean, a sãrbãtorit, zilele trecute 61 de ani
de existenþã. „Am marcat aniversarea prin diverse activitãþi extracurriculare, în care au
fost implicaþi toþi elevii (ciclurile „primar”,
„gimnazial”, „liceal”). Acþiunile au debutat cu
„Seara absolventului” (pentru elevii din cls. a
XII-a), la care a fost prezent ºi Costel Pistriþu, primar al municipiului nostru, apoi au
fost în desfãºurare mai multe concursuri

A fost aleasã noua conducere a Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului
Social Dolj, entitate care se referã la revigorarea învãþãmântului profesional ºi tehnic,
prin stabilirea legalã a paºilor de formare profesionalã. Din structurã fac parte reprezentanþi ai instituþiilor deconcentrate, ai operatorilor economici ºi ai organizaþiilor neguvernamentale. Din noul manageriat fac parte prof. Monica Leontina Sunã (inspector
general al Inspectoratului ªcolar Judeþean

Dolj), preºedinte, - dr. Dragoº Troanþã R.
Turculeanu (vicepreºedinte), preºedinte al
Camerei de Comerþ ºi Industrie Dolj -, prof.
univ. dr. Gheorghe Manolea (vicepreºedinte) – preºedinte al Filialei Dolj a Asociaþiei
Generale a Inginerilor din România. Au fost
prezentate, analizate ºi avizate CDL-uri
(CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALÃ) realizate de unitãþile de învãþãmânt
profesional ºi tehnic în colaborare cu partenerii economici parteneri.

sportive ºi de culturã generalã. Nu putem trece cu vederea premierea „olimpicilor”, cei care
au obþinut rezultate deosebite la fazele naþionale la toate disciplinele, precum ºi la etapele
judeþene (trei, respectiv peste 20). Nu în ultimul rând, am primit oaspeþi de la ºcolile gimnaziale din localitate ºi din comunele aflate în
apropierea noastrã, care au luat contact cu
oferta ºcolarã pentru 2017/2018”, a precizat
prof. Leonard Gabriel Tica, director al Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” din Bãileºti.
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Atac terorist
în Filipine:
Zeci de morþi
într-o staþiune
turisticã
Cel puþin 36 de persoane
au fost ucise dupã ce mai
mulþi indivizi au deschis
focul într-o staþiune
turisticã situatã din Filipine, atacul fiind revendicat
de reþeaua teroristã Stat
Islamic. Focuri de armã ºi
explozii au avut loc în
cursul nopþii de joi spre
vineri în complexul
turistic World Manila,
situat în Pasay City, la
periferia oraºului Manilla.
Un hotel a luat foc. Majoritatea persoanelor gãsite
decedate au murit din
cauza fumului gros dupã
ce atacatorul a dat foc
meselor din cazinouri,
relateazã BBC, citând
surse dun mass-media
locale. Bãrbatul a început
sã tragã la monitoarele TV
din cazinouri, în cursul
nopþii de joi spre vineri.
Potrivit poliþiei, el ºi-a dat
foc dupã atac. Deºi iniþial
autoritãþile au anunþat cã
nu existã victime, în
ultimele ore au gãsit mai
multe cadavre în interiorul
complexului turistic.
“Complexul World Manila
este izolat de forþele de
ordine dupã semnalarea
unui atac armat”, au
transmis autoritãþile
filipineze. Atentatul a fost
revendicat de reþeaua
teroristã Stat Islamic, care
a transmis cã autorii sunt
“soldaþi al Califatului”.
“Un combatant filipinez
afirmã cã membri ai
Califatului sunt responsabili de atacul din complexul World Manila”, a
transmis prin Twitter Rita
Katz, directorul Institutului american SITE, specializat în monitorizarea
site-urilor islamiste.
Atacul terorist a avut loc
în timp ce pe Insula
Mindanao au loc de
câteva zile confruntãri
militare între militanþi
islamiºti ºi armata filipinezã. Preºedintele Rodrigo
Duterte a anunþat o
ofensivã de amploare
împotriva reþelei teroriste
Stat Islamic.
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Lideri din întreaga lume criticã decizia lui
Trump de a retrage SUA din Acordul climatic
Lideri din întreaga lume au condamnat decizia preºedintelui american, Donald Trump, privind retragerea Statelor Unite din Acordul climatic de la Paris. Preºedintele francez, Emmanuel Macron,
a declarat cã “nu existã un al doilea plan” în privinþa schimbãrilor
climatice ºi cã “sub nicio formã”
Franþa nu va negocia un acord mai
puþin ambiþios dupã ce Donald
Trump a anunþat retragerea SUA
din tratatul de la Paris. Liderii Germaniei, Franþei ºi Italiei au exprimat regret în legãturã cu decizia
preºedintelui american, Donald
Trump, de retragere a Statelor
Unite din Acordul de la Paris, refuzând orice negociere a tratatului: “Acordul climatic este un element central
în cooperarea þãrilor noastre, pentru combaterea eficientã ºi în timp util a schimbãrilor
climatice. Acordul este ireversibil ºi credem
cu fermitate cã nu poate fi renegociat”. Elon
Musk, directorul Tesla, ºi Robert Iger, directorul general al companiei Walt Disney, au
anunþat cã vor renunþa la funcþiile lor pentru a
protesta faþã de decizia preºedintelui american.
Theresa May, premierul britanic, ºi-a exprimat de asemenea în cadrul unei convorbiri telefonice regretul faþã de retragea SUA din Acordul climatic de la Paris. China ºi UE ºi-au asumat angajamentul comun de a dezvolta tehnologii ecologice ºi de a ajuta la colectarea anualã a câte 100 de miliarde de dolari, pânã în

anul 2020, pentru a ajuta þãrile sãrace sã reducã emisiile de gaze poluante, cele douã pãrþi
confirmând angajamentele în favoarea Acordului climatic. Fostul guvernator al statului California, Arnold Schwarzenegger, i-a transmis
preºedintelui american cã “un singur om nu
poate opri revoluþia energiei verzi ºi nici nu
poate distruge progresul”, acesta a adãugat cã
Donald Trump, ca funcþionar public, “are responsabilitatea de a proteja oamenii”. El a atras
atenþia cã 200.000 de persoane mor în fiecare
an în SUA din cauza poluãrii aerului. În cadrul
unei declaraþii postatã de purtãtorul de cuvânt
al cancelarului german, Angela Merkel, pe
Twitter, aceasta transmitea faptul cã “este dezamãgitã de decizia lui Trump. Dar se va lucra

mai mult ca niciodatã în favoarea
politicilor globale climatice care
salveazã planeta”. Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a
numit retragerea SUA “o dezamãgire majorã”, adãugând cã “este
decisiv ca statul american sã rãmânã un lider” în rezolvarea problemelor de mediu. Japonia, Australia, Noua Zeelandã ºi Coreea de
Sud au comunicat de asemenea
“regretul” în faþa deciziei SUA ºi
ºi-au reiterat angajamentul faþã de
implementarea acordului. Donald
Trump, preºedintele SUA, a decis
retragerea Statelor Unite din Acordul climatic de la Paris, el s-a declarat favorabil negocierii unui
nou acord climatic, care sã protejeze mai bine Statele Unite, fãrã a avea ca
efect “închiderea fabricilor ºi pierderea locurilor de muncã”. Acesta susþine cã retragerea
din Acordul de la Paris este “în interesul economic” al Statelor Unite, subliniind cã Administraþia sa va continua sã aplice politici ecologice. SUA este a doua cea mai mare sursã
de dioxid de carbon, emiþând anual 15% din
întreaga cantitate de carbon la nivel mondial.
Conform unor estimãri ale unor grupuri de reflecþie, nemaifiind obligatã sã respecte normele
acordului climatic, SUA va emite în fiecare an
pânã la trei miliarde de tone în plus de dioxid
de carbon, fapt ce ar duce la ridicarea temperaturii globale de la 0,1 grade Clesius la 0,3
grade pânã la sfârºitul acestui secol.

Nigel Farage, politicianul eurosceptic britanic,
declarã cã nu a colaborat cu Rusia
Purtãtorul de cuvânt al politicianul eurosceptic britanic, Nigel
Farage, a declarat cã acesta nu a
colaborat niciodatã cu oficiali
ruºi, dar s-a amuzat copios la întrebãrile cotidianului The Guardian legate de activitata sa. Potri-

vit unor surse din cadrul investigaþiei privind ingerinþele Rusiei,
Nigel Farage, fostul lider al Partidului Independenþei Marii Britanii
(UKIP), a ajuns în atenþia anchetatorilor FBI din cauza legãturilor
cu echipa de campanie a lui Do-

nald Trump ºi Julian Assange,
fondatorul WikiLeaks, site care a
dezvãluit mii de documente confidenþiale americane. “Nigel nu a
fost niciodatã în Rusia, nici nu a
lucrat cu autoritãþile acestora”, a
declarat purtãtorul de cuvânt al lui
Nigel Farage, care a evitat
sã rãspundã dacã politicianul britanic este la curent
cu ancheta FBI-ului sau
dacã acesta ºi-a angajat un
avocat. El a refuzat de asemenea sã declare dacã Farage a primit compensaþii
din partea agenþiei Russia
Today pentru apariþiile sale
mediatice. Nigel Farage a
catalogat întreaga poveste
a anchetei sale ca fiind o
”ºtire falsã”. Acesta a adãugat cã l-a vizitat pe Assange la ambasada Ecuadorului la Londra în luna martie, la cererea radioului LBC
pentru a-i lua un interviu.

El a adãugat: ”Consider cã este
extrem de incert faptul cã aº putea fi o persoanã de interes pentru FBI în mãsura în care nu am
nicio legãturã cu Rusia”. Farage
a mai spus cã s-a întâlnit pe Assange o singurã datã, dar a refuzat sã mãrturiseascã de cât timp
se cunoaºte cu acesta. Biroul de
presã al FBI-ului a refuzat sã rãspundã întrebãrilor legate de politicianul eurosceptic. Fostul lider al
partidului UKIP ºi-a exprimat susþinerea faþã de preºedintele rus în
cadrul unui interviu din anul 2014.
Nigel Farage nu este suspect formal, dar anchetatorii cred cã el
deþine informaþii importante.
“Dacã observãm cine se aflã între
Rusia, WikiLeaks, Julian Assange
ºi apropiaþii lui Donald Trump, persoana care are legãturi cu toate
pãrþile este Nigel Farage. El este
în centrul acestei relaþii”, a explicat o sursã citatã de cotidianul britanic The Guardian.

Proteste antiguvernamentale la Kabul, în urma
atacului cu bombã din cartierul diplomatic
Peste 1.000 de persoane s-au adunat ieri
în apropierea locului exploziei de miercuri,
în urma cãreia au decedat peste 80 de persoane, pentru a solicita demisia Guvernului
preºedintelui Ashraf Ghani. Demonstraþii îl
acuzã pe preºedintele afgan de responsabili-

tatea atacului. Alþii au solicitat Guvenrului sã
execute prizonieri ai reþelei teroriste Haqqani,
grupate militantã afiliatã Miºcãrii Talibanilor,
pe care serviciile de informaþii o considerã
vinovatã pentru atac. Unii protestatari au încercat sã forþeze un cordon al poliþiei, forþele

de securitate au ripostat însã cu focuri de
avertisment. Protestul demonstreazã furia
crescândã a afganilor faþã de eºecul Guvernului de a asigura securitatea publicã, dupã
aproape trei ani de la retragerea majoritãþii trupelor strãine din Afganistan.
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Anunþul tãu!
SC Teiul Pescarului SRL titular al proiectului “Amenajare
bazin piscicol ºi anexe utilitare”
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei de încadrare
de cãtre APM Dolj pentru proiectul propus a fi amplasat 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 urmãtoarea adresã de internet: www.apmdj.anpm.ro.Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de 03.06.2017.
OFERTE DE SERVICIU
Spãlãtorie auto, angajez personal. Salariu 1.100 RON,
carte de muncã, duminica liber. Relaþii telefon: 0762/652.556.
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.
PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/359.513.

Doamnã serioasã
fac menaj ºi îngrijesc
bãtrâni. Telefon:
0764/171.101.
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VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Craiova - vând
apartament 4 camere parter, zonã
ultracentralã, exclus
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 Calopãr (sat Dîlga) – Dolj, la strada principalã 3
corpuri 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 construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucãtãrie; anexe gospodãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-devie 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
locuibilã 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 funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
TERENURI
VÂND parcele teren, stradal, com.
Bucovãþ, sat Leamna de Sus. Telefon:
0730/432.924.

Vând teren intravilan la 10 km de Craiova, fiind zonã metropolitanã, cadastru fãcut. Telefon:
0744/846.895;
0727/884.205.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Telefon: 0251/548.870.
Vând teren intravilan Câcea 6030
mp, deschidere 30
m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ negociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând pãdure de salcâm 7800 mp în comuna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. 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. Telefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt,lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimnicu de Jos, utilitãþi la DJ, cadastru. Telefon: 0744/563.823.

Vând douã chioºcuri
de presã.
Telefon: 0251/412.457.
AUTO
ROMÂNEªTI

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

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect. Telefon: 0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.
VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Telefon: 0744/208.585.
VIN de buturugã, 2
butoaie salcâm, aparat sudurã. Telefon:
0749/012.505.
Vând bicicletã pliabilã. Telefon: 0723/
055.342.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier magazin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.

Vând convenabil un
automatizor APOLLO 3WF - 2,6 nou nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
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
Dacia 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. Telefon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei,
epilator HOMEDICS ELOS LASER epilare definitivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã Kama de udat
grãdina, 4 bare cornier de 70cm lungi
de 2,80m. Telefon:
0770/303.445.
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Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumulatori 200 lei DVD portabil, adaptor auto 200 lei.
Telefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator 12 ºi 24 Volþi, calorifere fontã, piese Dacia noi, pantofi, bocanci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã nichelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giurgiuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cusut Ileana, 4 gropi fãcute noi cimitirul Romaneºti. 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, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, canistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, reductor
oxigen sudurã, alternator 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de rezervã nouã, discuri cu
muzicã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Telefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. 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, expresor cafea – 100 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
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 triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã teracotã, 2 picioare
schelã metalicã. Telefon: 0761/853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
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Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Telefon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL lanþ rezervã200lei, cruce albã scrisã 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, centralã Bosch, sobã teracotã, cãrucior handicap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspirator, telefon mobil EBODA, cutii pãstrare armament mic ºi cartuºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Stereo 205, pantofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzãtoare 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 verandã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, canapea, fotolii, scaune, bibliotecã, 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.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului


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

SPAÞII COMERCIALE

ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial, central, 40
mp, pretabil pentru diferite activitãþi. Telefon:
0751/219.152.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18

DIVERSE

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

sâmbãtã, 3 iunie 2017

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Semnãtura:..........................................

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

sâmbãtã, 3 iunie 2017

sp

rt

Leuþii elitiºti
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Play-out, ultima etapã
FC Botoºani – Pandurii, duminicã, ora 21
FC Voluntari – Chiajna, duminicã, ora 21
Gaz Metan – ACS Poli, duminicã, ora 21
ASA – CSMP Iaºi, luni, ora 15
CLASAMENT

M

V

E

Î

13
13
13
13
13
13
13
13

7
4
6
3
4
5
3
1

6
6
4
5
5
4
4
4

0
3
3
5
4
4
6
8

G

P

PLAY-OUT
7. CSMP Iaºi
8. Gaz Metan
9. Voluntari
10. Botoºani
11. Pandurii
12. ACS Poli
12. Chiajna
14. ASA

15-4
15-9
17-15
13-11
11-16
14-12
13-18
4-17

42
38
37
30
27
26
26
13

Penultima etapã în Liga a IV
-a Dolj
IV-a
Juniorii sub 17 ani ai Universitãþii Craiova au
devenit campioni naþionali, dupã ce au câºtigat
finala Ligii Elitelor, scor 3-2, cu Dinamo Bucureºti
Craiova se poate mândri cu o
nouã generaþie promiþãtoare de
fotbaliºti, cei nãscuþi în anul 2000,
care au adus un titlu naþional juvenil în Bãnie, la 20 de ani de la cel
adjudecat de echipa de tineret
care-i avea în componenþã pe Sava,
Iordache, Vrãjitoarea, Bãlace sau
Tibi Lung. Ultimul a fost pe bancã, alãturi de principalul Daniel
Mogoºanu, ºi la finala câºtigatã de
puºtii under 17 ai ªtiinþei cu 3-2 în
faþa rivalei Dinamo, chiar în fieful
acesteia, în cartierul Colentina, pe
stadionul nou-promovatei în liga I,
Juventus Bucureºti.

Deºi s-a disputat pe o vreme
toridã, finala a fost una spectaculoasã, iar oltenii au fost cei care
au dominat-o, sub privirile „maximilor” Ilie Balaci ºi Auricã Beldeanu. Craiova l-a avut în teren
pe Vladimir Screciu, titular în
play-off în formula lui Gigi Mulþescu ºi învoit pentru aceastã finalã de la lotul naþionalei de tineret de Daniel Isãilã. În schimb, a
absentat Jovan Markovic, atacantul care a debutat la nici 16 ani în
prima echipã a ªtiinþei ºi care sa operat recent de menisc.
Vali Mihãilã a deschis scorul în

Finala Ligii Elitelor, under 17
Dinamo Bucureºti – Universitatea Craiova 2-3
Au marcat: Rãducan 31, Geafer 70 / Mihãilã 18, Geafer (aut.) 28,
Ciuticã 61.
Stadion: „Juventus” (Colentina), spectatori: 1.000.
Dinamo Bucureºti: Fara – Stancu, Geafer, Oltay, Demci (cpt.) Longher, Mitracu (55 Creþu), Ionescu, Brocea (62 Lazãr) –Rãducan, Mãgureanu. Antrenor: Sorin Bucuroaia.
Universitatea Craiova: Andrei Bobonete – Rãzvan Niþuicã, Raul
Constantinescu (cpt.), Sorin Sima, Hristos Vadasis (80 Ricardo Vlãdulescu) – Vladimir Screciu, Marian ªerban (55 Andrei Dobre) –
Valentin Mihãilã (68 Mãdãlin Calu), Marius Albãstroiu (50 Angel Ciuticã), Alexandru Gârbiþã (57 Valentin Târº) – Viorel Zbona. Antrenor:
Daniel Mogoºanu
Arbitru: Iulian Cãlin (ªtefãneºti).

minutul 18 pentru Craiova, dupã
o pãtrundere frontalã prin defensiva dinamovistã, care avea sã
gafeze ºi câteva minute mai târziu, când Geafer a marcat în proprie poartã. Imediat, Rãducan a
readus gazdele în joc, stabilind
scorul pauzei: 2-1 pentru olteni.
În partea a doua, Craiova s-a retras ºi a încercat sã dea loviturile
decisive pe contraatac. Dupã ce a
marcat golul calificãrii în finalã,
în returul semifinalei cu UTA Bãtrâna Doamnã, Angel Ciuticã a
punctat pentru 3-1, la câteva minute dupã ce intrase pe teren.
Deniz Geafer a marcat ºi în poarta adversã, cu 10 minute înainte
de final, dar atât, Universitatea
Craiova câºtigând Liga Elitelor
under 17 cu 3-2. În minutele de
prelungire, partida a fost întreruptã de arbitrul Iulian Cãlin, dupã ce
o torþã aruncatã de galeria dinamovistã l-a nimerit pe un jucãtor
craiovean. La final, alb-albaºtrii
au primit medaliile de campioni ºi
trofeul de la fostul manager general al clubului din Bãnie, Felix
Grigore, acum angajat la FRF.
Jucãtorul finalei a fost desemnat
autorul primului gol, Valentin Mihãilã. În finala micã: Ardealul Cluj
– UTA Bãtrâna Doamnã 1-2. Universitatea Craiova ºi Dinamo se
vor reîntâlni în Supercupa României under, gruparea din Capitalã
câºtigând Cupa României.

Real Madrid – Juventus,
finala Champions League
Real Madrid ºi Juventus Torino
se întâlnesc în seara aceasta, de la
ora 21.45, pe arena „Millenium”, din
Cardiff, în finala Ligii Campionilor.
Va fi reeditarea semifinalei din urmã
cu doi ani, în care s-a impus Juve,
dar ºi a finalei din 1998, câºtigatã
cu 1-0 de „galactici” la Amsterdam,
graþie golului lui Predrag Mijatovic.
Real va disputa a 15-a finalã de Liga
Campionilor ºi poate câºtiga trofeul
pentru a 12-a oarã. Deja deþine recordul competiþiei, cu 11 trofee din

cele 14 finale disputate. Primele de
trofeu ale jucãtorilor lui Zidane sunt
net superioare celor pe care le-ar
încasa elevii lui Allegri în cazul câºtigãrii finalei, 1,5 milioane de euro,
faþã de 500.000 de euro. Totuºi,
”Bãtrâna Doamnã”, care are în palmares 2 trofee Champions League,
n-a pierdut niciun meci în acest sezon din Liga Campionilor ºi are doar
trei egaluri în cele 12 meciuri jucate. Germanul Felix Brych va arbitra
finala, el conducând ºi finala Euro-

pa League din 2014: Sevilla – Benfica, la Torino.
Formaþia probabilã a Realului: K.
Navas – Carvajal, Varane, S. Ramos, Marcelo – Modric, Casemiro, Kroos – Isco, Benzema, C. Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane.
Pentru Juventus ar putea evolua: Buffon – Barzagli, Bonucci,
Chiellini – D. Alves, Pjanic, Marchisio, Alex Sandro – Dybala, Higuain, Mandzukic. Antrenor: Massimiliano Allegri.

raj pentru promovare pentru Liga a
III-a formaþia campioanã a Gorjului, Internaþional Bãleºti, pe 17 ºi 24
iunie. Programul penultimei etape:
Viitorul Cârcea – Progresul Segarcea, Danubius Bechet – Progresul
Segarcea, Recolta Ostroveni –
Tractorul Cetate. În play-out se disputã jocurile: Dunãrea Calafat –
Ajax Dobroteºti, ªtiinþa Malu Mare
– Arena Bulls Preajba.

Astãzi, de la ora 11, se disputã
meciurile penultimei etape a playoff-ului din Liga a IV-a Dolj. Primele clasate, Cârcea ºi Cetate, sunt
despãrþite de douã puncte, iar dacã
îºi vor câºtiga meciurile de astãzi
lupta pentru titlul judeþean se va da
în ultima rundã, la Cetate, unde Iºalniþa ar avea nevoie de o remizã pentru a disputa barajul. Campioana
Doljului va întâlni în meciul de ba-
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1. Viitorul Cârcea
8
2. Tractorul Cetate 8
3. Progresul Segarcea 8
4. Metropol. Iºalniþa 8
5. Danubius Bechet 8
6. Recolta Ostroveni 8
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7. Dunãrea Calafat 6
8. Ajax Dobroteºti 6
9. Unirea Leamna 6
10. Bulls Preajba
6
11. ªtiinþa Malu Mare 6

6
3
2
2
0

0
1
1
1
1

0
2
3
3
5
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play off
25-10
31-8
12-14
11-19
22-24
9-35

G

50
48
33
33
32
16

P

play out
46-1
13-6
11-17
10-22
9-43

30
20
17
14
7

Sport la TV
Sâmbãtã: Juventus Torino – Real
Madrid, finala Ligii Campionilor, ora
21.45, ProTV, Dolcesport 1, CS Afumaþi – FC Braºov, Liga a II-a, ora 12,
Digisport 1, UTA Bãtrâna Doamnã Chindia Târgoviºte, Liga a II-a, ora
14, Digisport 1, Veszprém – PSG, Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal masculin, ora 16.15, Digisport 1,
HC Vardar – Barcelona, Final Four-ul
Ligii Campionilor la handbal masculin, ora 19, Digisport 1, Sepsi – Mioveni, Liga a II-a, ora 14, Digisport 2,
BC Timba Timiºoara - Politehnica
Iaºi, Turneul final de promovare Liga
Naþionalã masculinã de baschet, ora
17.45, Digisport 2, Aurel Vlaicu Bucureºti - CS Cuza Sport Brãila, Turneul final de promovare în Liga Naþionalã masculinã de baschet, ora 20,
Digisport 2, Lanús – Estudiantes,

Argentina, ora 2, Digisport 3, Openul Franþei, Roland Garros, ora 12,
Eurosport 1 ºi 2.
Duminicã: FC Botoºani - Pandurii Târgu Jiu, Liga I, ora 21, Digisport
1, LookTV, Dolcesport1, Gaz Metan
Mediaº - ACS Poli Timiºoara, Liga I,
ora 21, Digisport 2, Look Plus, Dolcesport 2, Voluntari - Concordia Chiajna, ora 21, Digisport 3, Dolcesport 3,
Boca Juniors – Independiente, Argentina, ora 1, Digisport 2, Openul
Franþei, Roland Garros, ora 12, Eurosport 1 ºi 2.
Luni: ASA Târgu Mureº - CSMP
Iaºi, ora 15, Digisport 1, LookTV, Dolcesport1, CSM Bucureºti – Dinamo,
Finala Ligii Naþionale de handball
masculin, meciul al doilea, ora 18,
Digisport 1, Openul Franþei, Roland
Garros, ora 12, Eurosport 1 ºi 2.

16 / cuvântul libertãþii

sâmbãtã, 3 iunie 2017

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

