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DIICOT a început urmãrirea
penalã in rem în dosarul
privind arhiva SIPA

Procurorii DIICOT au început
urmãrirea penalã in rem,în dosa-
rul privind arhiva SIPA. Sunt inves-
tigate fapte de deþinere fãrã drept a
unui document ce conþine informa-
þii secrete de stat ºi neglijenþã. Cer-
cetãrile au fost demarate ca urma-
re a unei plângeri pe care a depus-
o judecãtorul Cristi Danileþ.

“Deþinerea, fãrã drept, în afara
îndatoririlor de serviciu, a unui do-
cument ce conþine informaþii secre-
te de stat” ºi “neglijenþa care are
drept urmare distrugerea, alterarea,
pierderea sau sustragerea unui do-
cument ce conþine informaþii secre-
te de stat, precum ºi neglijenþa care
a prilejuit altei persoane aflarea
unei asemenea informaþii” sunt in-
fracþiunile pe care le investigheazã
DIICOT.

Judecãtorul Cristi Danileþ a ce-
rut Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie sã facã
cercetãri dupã dezvãluirile jurna-
listului Dan Andronic, magistratul
susþinând cã nu a sustras, copiat,
stocat sau dezvãluit informaþii cu-
prinse în notele consultate din ar-
hiva SIPA.

“În acest articol se menþioneazã
despre sustragerea sau copierea
unor documente aflate sub regimul
informaþiilor clasificate, documen-
te la care am avut acces ºi eu în
anul 2007 în virtutea funcþiei de
consilier al ministrului justiþiei în-
sãrcinat cu investigarea arhivei
SIPA pentru a stabili destinaþia do-
cumentelor depozitate în cadrul Ad-
ministraþiei Naþionale a Penitencia-
relor. Precizez cã nu am sustras, co-
piat, stocat, dezvãluit informaþii
cuprinse în notele consultate de
mine din arhiva SIPA, nici în scris,
nici oral sau sub orice altã formã.
Fiindcã în articol se fac afirmaþii
cu privire la fapte ce intrã în conþi-
nutul infracþiunii prevãzute de art.
39 din Legea 182/2002 raportat la
art. 303-304 Codul penal, vã sesi-
zez pentru a efectua cercetãrile ce
se impun”, se aratã în sesizarea cã-
tre Parchetul de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Jurnalistul Dan Andronic a susþi-
nut, într-un articol evz.ro, cã arhiva
SIPA ar fi fost copiatã în timp ce era
inventariatã de comisia desemnatã
de Monica Macovei, comisie forma-
tã din judecãtorul Cristi Danileþ ºi
procurorul DNA Paul Dumitriu.
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Camera Deputaþilor a adoptat, ieri,
în calitate de for decizional, cu 188
de voturi „pentru”, 28 de voturi „îm-
potrivã ºi 47 de abþineri, proiectul de
lege privind salarizarea personalului
bugetar. Anterior, Camera Deputaþi-
lor a epuizat în doar 15 minute dezba-
terile generale pe marginea Legii sa-
larizãrii personalului bugetar, artico-
lele legii ºi amendamentele fiind vo-
tate în bloc. ªedinþa de plen a Came-
rei Deputaþilor în care s-a discutat
Legea salarizãrii personalului buge-
tar a debutat cu declaraþii politice
susþinute de toate partidele din Par-
lament, care au durat în jur de 50 de
minute. Actul normativ urmeazã sã
fie trimis spre promulgare preºedin-
telui României. USR a anunþat, marþi,
cã va strânge semnãturi pentru a con-
testa la CCR Legea salarizãrii.

“Legea este în conformitate cu
programul de guvernare aprobat de
Parlamentul României ºi prevede o
creºtere etapizatã a salariilor bugeta-
rilor cu 56 la sutã, pe o anvelopã bu-
getarã de 32 de miliarde de lei pânã în
2020 ºi de 43 de miliarde de lei pânã
în 2022. La baza piramidei salariale,
creºterile sunt de peste 100 la sutã,
ajungând ºi la 300 la sutã, cum este
cazul în apãrare, dar scad în vârf, aco-
lo unde unele salarii erau atât de mari
încât disproporþia nu putea fi corec-
tatã nici mãcar la nivelul anului 2022”
a declarat ministrul Muncii Lia Vasi-
lescu. Ministrul a dat o replicã ºi re-
prezentanþilor opoziþiei, care au criti-
cat faptul cã salariile demnitarilor vor
creºte, odatã cu aplicarea legii. Vasi-
lescu a explicat cã, de fapt, salariile
“de la vârf” scad. ”Vreau sã vã spun
cã cei aflaþi în vârful piramidei , de
exemplu miniºtrii, preºedintele Româ-
niei, conducerea Camerei Deputaþi-
lor ºi Senatului scad”, a mai spus
Vasilescu.

PNL a cerut prezenþa la dezba-
tere a lui Grindeanu ºi ªtefan
 PNL a solicitat, ieri, prezenþa la

dezbaterea Legii salarizãrii, în plenul
Camerei, for decizional, a premierului
Sorin Grindeanu ºi a ministrului de
Finanþe, Viorel ªtefan, rãspunsul pre-
ºedintelui de ºedinþã, Florin Iorda-
che, fiind cã cei doi demnitari se aflã
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Pragul “rezonabil” pentru abuzul în serviciu va
fi stabilit dupã dezbateri cu profesioniºtii dreptu-
lui ºi societatea civilã, a anunþat, ieri, ministrul Jus-
tiþiei, Tudorel Toader, care a precizat cã nu s-a sta-
bilit încã dacã va fi vorba de un proiect de lege sau
de o ordonanþã de urgenþã.

Premierul Sorin Grindeanu a anunþat apoi cã el
considerã cã procedura corectã pentru punerea în
acord a deciziei Curþii Constituþionale privind pra-
gul valoric pentru abuzul în serviciu este un pro-

în vizitã oficialã în Franþa.
Deputatul PNL Victor Paul Dobre

a luat cuvântul pe procedurã, în ca-
drul dezbaterilor generale, ºi a arãtat
cã grupul PNL a cerut anterior pre-
zenþa premierului ºi a ministrului de
Finanþe la o discuþie despre suste-
nabilitatea Legii salarizãrii, însã ma-
joritatea PSD din conducerea Came-
rei a obstrucþionat în mod repetat
aceastã cerere. „Astãzi nu e nici pre-
mierul, nici ministrul Finanþelor, la o
dezbatere atât de importantã. E ne-
cesar sã ne fie prezentat punctul de
vedere al Guvernului, iar ministrul
Muncii trebuie sã rãspundã la douã
întrebãri: dacã legea e sustenabilã ºi
care sunt motivele pentru care apli-
carea a fost amânatã faþã de progra-
mul de guvernare”, a spus Dobre.

Preºedintele de ºedinþã, deputa-
tul PSD Florin Iordache, a spus, de la
tribuna Camerei, cã premierul ºi mi-
nistrul de Finanþe sunt „în vizitã ofi-
cialã în Franþa”. Dobre a revenit la
tribunã ºi a anunþat cã premierul de
aflã, de fapt, în þarã, unde participã la
un forum. „Premierul e în þarã, parti-
cipã la un forum. Cred cã ºi ministrul
de Finanþe e prin împrejurimi. Aceas-
tã fugã de a fi prezenþi în Parlament,
la aceastã dezbatere, a premierului ºi
ministrului de Finanþe e o confirmare
a rezervelor pe care le avem privind
sustenabilitatea acestei legi”, a spus
Dobre.

Dragnea:  Ne-am confruntat
cu miºcãri, unele coordonate,
care au încercat sã împiedice

adoptarea acestei legi
„Dincolo de dezbaterile ºi criticile

publice absolut necesare, ne-am con-
fruntat cu miºcãri, unele coordona-
te, care au încercat sã împiedice ad-
optarea acestei legi. Mã bucur cã am
reuºit sã depãºim aceste obstacole
ºi la final Parlamentul sã reuºeascã
sã adopte o lege atât de importantã”,
a spus Dragnea.

El a menþionat cã elaborarea aces-
tei legi nu a fost un lucru foarte sim-
plu ºi a arãtat cã, din pãcate, la un
moment dat voinþa politicã a Guver-
nului de a duce lucrurile pânã la ca-
pãt nu a fost suficient de puternicã.

„Cred cã efortul Parlamentului, al tu-
turor parlamentarilor, a contat cel mai
mult ºi sunt convins cã adoptarea
acestei legi va spori prestigiul legis-
lativ chiar dacã astãzi poate unii din-
tre noi nu ne dãm seama”, a mai spus
Dragnea.

El a mai arãtat cã Legea salarizãrii
unitare reprezintã un pas important
cãtre integrarea realã a României în
UE ºi este o lege care va conduce la
eficientizarea sistemului de salariza-
re în domeniul public ºi la creºterea
netã a veniturilor românilor. „Este un
pas important cãtre salariul mediu
european ºi cãtre integrarea în zona
euro”, a susþinut Dragnea, care a mai
arãtat cã România nu poate fi o þarã
atractivã dacã nu plãteºte munca aºa
cum se cuvine.

„România avea una dintre cele
mai mici anvelope salariale, fapt care
creºtea presiunea socialã în mod fi-
resc ºi care menþinea economia la
nivelul unei economii de consum.
Legea salarizãrii unitare este o lege
a demnitãþii românilor care, la fel ca
ceilalþi cetãþeni europeni, trebuie sã
fie plãtiþi echitabili pentru munca lor.
Prin aceastã lege, România tinde sã
iasã din zona economiilor atractive
numai pentru cã are forþã de muncã
ieftinã ºi intrã în zona economiilor
atractive pentru forþã de muncã bine
calificatã la nivel european”, a mai
spus Dragnea.

El a mai arãtat cã Legea salarizãrii
unitare face ordine într-un sistem în
care a dominat haosul, bunul plac ºi

discriminarea. „Va fi o ordine bazatã
pe criterii obiective, cum ar fi valoarea
socialã a muncii. Decalajul dintre cele
mai mari ºi cele mai mici salarii care au
crescut deopotrivã sãrãcia ºi nemun-
ca pentru cã au creat ºi fenomenul
salariilor nedrepte mari a fost redus la
o dimensiune raþionalã care mãsoarã
importanþa socialã a muncii. În ace-
laºi timp, legea aduce o creºtere sub-
stanþialã a salariilor mici. Legea are
câteva principii simple care vor fi apli-
cate de sus pânã jos. La muncã egalã
salarii egale, personalul de conduce-
re are salarii mai mari decât cele de
execuþie, cei cu studii superioare au
salarii mai mari decât cei cu studii me-
dii”, a mai spus Dragnea.

Grindeanu: Anvelopa salarialã
de 76 de miliarde de lei

este sustenabilã
Guvernul susþine forma Legii sa-

larizãrii unitare adoptatã de Camera
Deputaþilor, premierul Sorin Grindea-
nu dând asigurãri, ieri, cã anvelopa
salarialã de 76 de miliarde de lei este
sustenabilã. “În mod clar, iar ieri am
avut o discuþie cu ministrul Finanþe-
lor, anvelopa de 76 de miliarde, apro-
ximativ, pentru anul viitor, este sus-
tenabilã, fiindcã altfel – suntem cât
se poate de direcþi în a fi spus «Nu,
nu se susþine»”, a declarat Sorin Grin-
deanu în cadrul unui forum cu inves-
titorii români. El a mai spus cã tot
ceea ce guvernul ºi-a asumat prin aviz
pozitiv este sustenabil.

Ministrul Justiþiei: Pragul “rezonabil” pentru abuzul în serviciu,
introdus dupã dezbateri cu profesioniºtii dreptului ºi societatea civilã

iect de lege, “nu ordonanþã, nu altceva”. “Acest
proiect de lege, nu ordonanþã, nu altceva, care
va primi avizul Guvernului, trebuie sã se refere
strict la deciziile CCR. Am avut o discuþie cu dom-
nul Tudorel Toader, a existat ºi existã o decizie a
CCR de ieri, care se referã la modificãri ale Co-
dului Penal ºi Codului de Procedurã Penalã.
Pãrerea dânsului, pe care o împãrtãºesc, este sã
aºteptãm sã motivarea ºi sã þinem cont de deci-
ziile CCR. (...) Eu cred cã procedura corectã este

proiect de lege avizat, lucrat la
Ministerul Justiþiei prin dezbate-
re publicã, aºa cum a ºi fost ºi pro-
iectul iniþial – dezbatere publicã,
transparent, asumat de Guvern,
trimis cãtre Parlament”, a decla-
rat, ieri, Sorin Grindeanu.

“Aºteptãm întâi decizia Curþii,
motivarea ei integralã, nu numai
comunicatul, dupã care vom face
dezbateri cu profesioniºtii drep-
tului, cu societatea civilã, pentru
a vedea care poate fi pragul ace-
la rezonabil, de naturã sã punã
de acord prevederile din Codul
penal cu decizia Curþii Constitu-

þionale. Din ce rezultã citind comunicatul Cur-
þii, se va pune un prag, pentru cã se vorbeºte de o
obligaþie a legiuitorului primar sau delegat. Aº-
teptãm motivarea integralã ºi atunci. Abuzul în
serviciu are douã urmãri alternative, când fapta
produce o pagubã, pe de o parte sau când fapta
produce o vãtãmare intereselor legale, pe de altã
parte. În ipoteza examinatã de Curte, s-a avut în
vedere producerea unei pagube. Vãtãmare este
altceva, o urmare alternativã, nu are legãturã cu
decizia”, a declarat, ieri, la sediul ministerului Jus-
tiþiei, Tudorel Toader.

Anterior declaraþiei premierului, ministrul Justi-
þiei a precizat cã nu s-a luat încã o decizie în ceea
ce priveºte forma în care în care va fi pusã în acord
legislaþia cu decizia Curþii, dacã va fi vorba de un
proiect de lege sau de o ordonanþã de urgenþã.
“Vedem decizia, ne consultãm ºi stabilim calea
legalã de urmat”, a mai spus Tudorel Toader.

Ministerul Justiþiei a anunþat, marþi searã, cã
urmeazã sã fie impus un prag valoric în cazul abu-
zului în serviciu. Precizarea a fost fãcutã dupã ce
Curtea Constituþionalã a respins excepþia de ne-
constituþionalitate ridicatã de fosta soþie a lui Li-
viu Dragnea, precizând cã sarcina reglementãrii
unui prag revine Parlamentului.
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Reamintim cã, ªtefan Daniel
Truþã, de 32 de ani, caporal, an-
gajat la o unitate militarã din Cra-
iova, a fost reþinut pe 3 martie a.c.,
în urma unui incident cumplit, fã-
cut public de procurorii militari ai
Parchetului Militar de pe lângã Tri-
bunalul Militar Timiºoara, în a cã-
rui razã de competenþã teritorialã
se aflã ºi Craiova. Anchetatorii au
anunþat atunci, punerea în miºca-
re a acþiunii penale ºi reþinerea pen-
tru 24 de ore a inculpatului ªtefan
Daniel Truþã (caporal – angajat
într-o unitate militarã din Craiova),
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii
de omor calificat. În referatul cu
propunere de arestare preventivã,
procurorii au reþinut urmãtoarea
situaþie de fapt: 

„La data de 24 februarie
2017, pe fondul unui conflict
între inculpat ºi concubina sa,-
 acesta a stropit cu alcool sani-
tar victima, apoi, cu ajutorul
unui spray ºi a unei brichete, i-
a dat foc. Victima a suferit o
serie de leziuni, prezentându-se
împreunã cu agresorul la Spi-
talul Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, unde a fost internatã, iar
astãzi (n.r. – vineri, 3 martie)
aceasta a decedat. Din consta-
tãrile medicale preliminare, din
data de 24 februarie 2017 a re-
ieºit cã victima a prezentat le-
ziuni ce s-au produs prin acþiu-
nea flãcãrii ºi i-au pus în pri-
mejdie viaþa”.
I-a dat foc… de Dragobete

Mai exact, precizau procu-

Agenþia Naþionalã de Integri-
tate (ANI) a anunþat, ieri, printr-
un comunicat, cã a fost consta-
tatã starea de incompatibilitate a
fostului primar al comunei ªim-
nicu de Sus, judeþul Dolj, actual
viceprimar, Jana Fulga. Potrivit
raportului ANI, „în perioada 06
septembrie – 23 octombrie 2012
a deþinut simultan funcþia de pri-
mar ºi calitatea de membru în
Consiliul de Administraþie al
ªcolii Gimnaziale Leºile, încãl-
când astfel dispoziþiile art. 87,
alin. (1), lit. d) din Legea nr.
161/2003”.  

Art. 87, alin. (1) lit. d) din Le-

Jana Fulga, fost primar al comunei ªimnicu de Sus,
declaratã incompatibilã de ANI

gea nr. 161/2003, prevede cã -
„Funcþia de primar ºi viceprimar,
primar general ºi viceprimar al
municipiului Bucureºti, preºedin-
te ºi vicepreºedinte al consiliului
judeþean este incompatibilã cu […]
funcþia de preºedinte, vicepreºe-
dinte, director general, director,
manager, administrator, membru
al consiliului de administraþie ori
cenzor sau orice funcþie de con-
ducere ori de execuþie la societã-
þile comerciale, inclusiv bãncile
sau alte instituþii de credit, socie-
tãþile de asigurare ºi cele finan-
ciare, la regiile autonome de inte-
res naþional sau local, la compa-

niile ºi societãþile naþionale, pre-
cum ºi la instituþiile publice”.

Reprezentanþii ANI mai spun
cã persoanele evaluate au fost in-
formate despre declanºarea pro-
cedurii de evaluare, elementele
identificate, precum ºi drepturile
de care beneficiazã – de a fi
asistate sau reprezentate de un
avocat ºi de a prezenta date sau
informaþii pe care le considerã
necesare, personal ori prin trans-
miterea unui punct de vedere
scris. Persoanele evaluate au de-
pus la dosarul de evaluare un
punct de vedere, în exercitarea
dreptului la apãrare.

Procesul caporalului craiovean careProcesul caporalului craiovean careProcesul caporalului craiovean careProcesul caporalului craiovean careProcesul caporalului craiovean care
ºi-a incendiat concubina poate începeºi-a incendiat concubina poate începeºi-a incendiat concubina poate începeºi-a incendiat concubina poate începeºi-a incendiat concubina poate începe

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Tribunalului Militar Timiºoara au decis cã poate începe proce-
sul caporalului craiovean în vârstã de 32 de ani, angajat la o unitate militarã
din Craiova, ajuns dupã gratii pentru cã, pe fondul consumului de alcool ºi al
geloziei, în ziua de Dragobete, a turnat alcool sanitar pe concubina sa ºi i-a
dat foc. Instanþa a respins cererile inculpatului, a constatat legalitatea
probelor ºi a prelungit arestarea preventivã a bãrbatului pânã pe 1 iulie a.c.
Militarul craiovean a fost reþinut pe 3 martie a.c., în ziua în care femeia pe
care o incendiase, în vârstã de 54 de ani, a murit în spital.

rorii militari, în ziua de Dragobe-
te, pe 24 februarie a.c., ªtefan
Daniel Truþã, de 32 de ani, din
Craiova, dupã ce a plecat de la
serviciu s-a îmbãtat, iar când a
ajuns acasã a început sã se certe
cu concubina sa, Mihaela Gabrie-
la, în vârstã de 54 de ani. Bãrba-
tul era foarte gelos, acesta fiind
de obicei motivul certurilor din-
tre cei doi. Cearta a degenerat, iar
la un moment dat bãrbatul a pus
mâna pe o sticlã cu spirt, a tur-
nat-o peste femeie ºi i-a dat foc.
Speriat ºi el probabil de aseme-
nea cruzime, fãrã sã solicite am-
bulanþa, a dus-o el pe femeie la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova. Aici, medicii au inter-

nat-o la Secþia de An-
estezie ºi Terapie In-
tensivã, constatând cã
avea arsuri grave pe
aproximativ 35% din
suprafaþa corpului.

A primit tratament,
fiind þinutã sub supra-
veghere, însã, din ne-
fericire, dupã mai bine
de o sãptãmânã de
chinuri, vineri, 3 martie a.c., s-a
stins. Victima a fost, totuºi, con-
ºtientã câteva zile, astfel cã le-a
putut povesti anchetatorilor ce se
petrecuse. Caporalul a ajuns, pe
3 martie, în arestul IPJ Dolj, în
baza ordonanþei de reþinere pen-
tru 24 de ore, iar sâmbãtã, 4 mar-

tie a.c., a fost dus la Timiºoara,
fiind prezentat Tribunalului Mili-
tar Timiºoara cu propunere de
arestare preventivã, propunere
care a fost admisã de instanþã ºi a
rãmas definitivã câteva zile mai
târziu, când craioveanului i s-a
respins contestaþia.

A fost menþinut în arest
preventiv

Procurorii militari au fina-
lizat cercetãrile ºi au dispus
trimiterea în judecatã a capo-
ralului ªtefan Daniel Truþã
pentru comiterea infracþiunii
de omor calificat. Dosarul s-
a înregistrat pe 26 aprilie a.c.
la Tribunalul Militar Timiºoa-
ra. Instanþa a analizat cauza
în camera preliminarã, iar pe
25 mai a.c., s-a dispus înce-
perea procesului: „Respinge
ca neîntemeiate excepþia ºi
cererea formulate de incul-
patul cap. Truþã ªtefan Da-
niel, prin apãrãtorul ales.
Constatã legalitatea sesizã-
rii instanþei în cauza de faþã,
prin Rechizitoriul cu nr. 43/
P/2017 emis de cãtre Parche-

tului de pe lângã Tribunalul mi-
litar Timiºoara cu privire la in-
culpatul cap. Truþã ªtefan Daniel,
trimis în judecatã, în stare de arest
preventiv, pentru infracþiunea de
omor califica. Constatã legalita-
tea administrãrii probelor ºi a
efectuãrii actelor de urmãrire pe-
nalã. Dispune începerea judecã-
þii, în cauza privind pe inculpa-
tul cap. Truþã ªtefan Daniel, ur-
mând a se stabili termen de jude-
catã, dupã rãmânerea definitivã
a prezentei încheieri. Constatã
legalitatea ºi temeinicia mãsurii
arestãrii preventive dispusã faþã
de inculpatul cap. Truþã ªtefan
Daniel, aflat în prezent în stare
de arest preventiv, în Penitencia-
rul Timiºoara. Menþine arestarea
preventivã a inculpatului cap.
Truþã ªtefan Daniel, pentru o pe-
rioadã de 30 zile, începând cu
data de 02.06.2017 ºi pânã la
data de 01.07.2017 inclusiv. Cu
drept de contestaþie în 3 zile de la
comunicare”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. Incul-
patul a formulat contestaþie, care
se va judeca la Curtea Miliatrã de
Apel Bucureºti.



cuvântul libertãþii / 5joi, 8 iunie 2017 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Radu Berceanu ºi talentul sãu – nevalorificat – de actor!Radu Berceanu ºi talentul sãu – nevalorificat – de actor!Radu Berceanu ºi talentul sãu – nevalorificat – de actor!Radu Berceanu ºi talentul sãu – nevalorificat – de actor!Radu Berceanu ºi talentul sãu – nevalorificat – de actor!
MIRCEA CANÞÃR

Radu Berceanu, politician doljean cu
contur, apãrut în peisaj, în decembrie
’89, când libertatea se clama la tot pa-
sul, ºi de la primele alegeri legislative,
pânã la cele din 2012, mereu parlamen-
tar de Dolj, în câteva rânduri ºi minis-
tru, s-a retras, punând capãt longevi-
tãþii, dedicându-se afacerilor. De suc-
ces. Dar nu despre asta e vorba. Fiind-
cã, din când în când, mai rãzbate în spa-
þiul public – e drept, destul de rar – câte-
o replicã savuroasã de a sa, semn cã nu
s-a devitalizat politic. Gratuitã-negra-
tuitã, dar de regulã picantã. În calitate
de „coach” al tinerilor PDL-iºti de odi-
nioarã, acum la seniorii liberali doljeni,
rezultatele... urmeazã. Invitat la Comi-
sia parlamentarã de anchetã a alegeri-
lor din 2009, condusã de senatorul Mi-
hai Fifor – craiovean de-al nostru –,

Radu Berceanu a oferit un mini-show,
ornat cum a gãsit de cuviinþã. Ca sã dea
bine la media. L-a ciupit pe universita-
rul „pe bune” Mihai Fifor, fãcându-l
bibliotecar – altminteri, profesie ono-
rabilã –, dar sensul era altul, mai de-
grabã peiorativ, reamintindu-ºi în con-
text ºi de învingãtorul sãu în 2008 la
preºedinþia Consiliului Judeþean Dolj,
aºa cum fanii Craiovei, de care nu mã
dezic, în rândul lor regãsindu-mã, o tot
þin langa cu eliminarea nedreaptã, din
semifinalele Cupei UEFA, de cãtre Ben-
fica Lisabona, în primãvara lui ’83.
Radu Berceanu are ºi acum, când nu
se mai antreneazã cotidian, vorbele cu
el. ªi le aºeazã cu schepsis, îndeosebi
accentele, în orice declaraþie, fãrã nicio
trãdare a muºchilor feþei, ºi fãrã a tuºi
cu subînþeles. Ce a spus în faþa Comi-

siei parlamentare de anchetã a alege-
rilor din 2009 fostul lider al PDL Dolj
nu comentãm în acest spaþiu. Cu o sin-
gurã excepþie. În legãturã cu Gabriel
Oprea, Radu Berceanu a spus cã ex-
preºedintele Traian Bãsescu, din pãca-
te, ca ºi alþii, nu a avut mânã bunã de
multe ori. De exemplu a pus la „Apã-
rare” numai dezertori. L-a pus pe Frun-
zãverde, care a dezertat, l-a pus apoi
pe Stãniºoara, care a dezertat, l-a pus
apoi pe Oprea, care a dezertat. Din pã-
cate, mai ºi greºeºte omul, a conchis
Radu Berceanu. Observaþia acestuia nu
e deloc lipsitã de miez. Când nu nime-
reºti, din punct de vedere al calibrului
moral, ministrul Apãrãrii, în vreo trei
rânduri, nu e chiar de laudã. Oricum,
nu doar de lipsã de inspiraþie este vor-
ba. Investiþia asta „de încredere” rã-

mâne mereu nesigurã. ªi fiindcã Radu
Berceanu „a nimerit-o” mai tot timpul,
începând cu locvacele Gelu Viºan, ex-
locotenentul sãu, coleg de idealuri, în
tinereþea acestuia, continuând ºi cu al-
þii, fireºte cã se poate zâmbi. În plinã
varã. Ce omite Radu Berceanu este cã
oportunismul bate caracterul, în cursa
cãtre o viaþã mai bunã. ªi exemple sunt
cu duiumul. Într-un monolog, aproape
sistematic, Radu Berceanu poate pro-
ba un talent actoricesc desãvârºit. ªi pe
mulþi i-a frapat cu dezinvoltura sa. Într-
un dialog însã, cu interlocutori versaþi,
dezinvoltura lui Radu Berceanu nu mai
este aceeaºi, adicã pãleºte, deºi s-ar
putea sã ne înºelãm. Radu Berceanu
este unicul politician doljean, care poa-
te spune trãsnãi – argumentate – cu o
minã inocentã. Bon courage!

Scãldatul în locuri neamena-
jate corespunzãtor cu plaje, gru-
puri sanitare, duºuri determinã
riscuri majore pentru sãnãtate.
Un avertisment în acest sens
vine ºi din partea medicilor Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã Dolj.

- Sã se opreascã circulaþia pe Ca-
lea Bucureºti, Popescule, sã poatã mo-
tocicliºtii sã-ºi facã întrecerile, sã nu
fie obligaþi sã le facã numai noaptea.

de GABRIEL
BRATU-MIBOFF-uri

Atenþie la locurile de scãldat!
Vremea frumoasã din ultimele zile ºi tem-

peraturile destul de ridicate din termome-
tre i-au determinat pe mulþi craioveni sã se
îndrepte cãtre ºtrandurile ºi piscinele din
oraº, în cãutarea distracþiei ºi a unui strop
de rãcoare. Sunt destui însã cei care aleg sã
facã plajã pe malul Jiului sau a altor cursuri

„Chiar dacã temperaturile ri-
dicate din ultima perioadã deter-
minã mulþi cetãþeni sã meargã la
scãldat în râuri, lacuri, iazuri,
canale de irigaþie, Direcþia de Sã-
nãtate Publicã a Judeþului Dolj
recomandã populaþiei sã se ducã

la scãldat doar în locuri special
amenajate – ºtranduri ºi piscine
– care respectã normele minime
de igienã, în condiþiile în care în
judeþul Dolj nu existã nici o zonã
naturalã amenajatã pentru îmbã-
iere. Date fiind riscurile majore
pentru sãnãtate ale scãldatului în
locuri nepermise din cursurile de
apã (boli grave ºi chiar deces),
solicitãm cetãþenilor sã evite
aceastã activitate pentru menþi-
nerea propriei sãnãtãþi ºi sã su-
pravegheze minorii aflaþi în gri-
jã pentru a nu le periclita sãnã-
tatea sau chiar viaþa”, a precizat
dr. ªtefan Popescu, purtãtor de
cuvânt al Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj.

Pericol de înec,
dar ºi de îmbolnãvire

Aºadar, pe lângã pericolul de
înec, medicii spun, din experi-
enþa anilor trecuþi, cã existã ºi
destul de multe boli ce pot fi
contactate din apã ºi chiar de pe
malurile cu vegetaþie sãlbaticã.

Pe lista afecþiunilor se regãseº-
te leptospiroza – boalã infecþioa-
sã manifestatã prin febrã, dureri
de cap, dureri musculare, afec-
tarea ficatului, a rinichilor ºi ic-
ter. De asemenea, existã riscul
îmbolnãvirii de meningitã, boalã
ce se manifestã prin febrã, du-
rere de cap severã ºi persisten-
tã, gât înþepenit ºi dureros la
miºcare, convulsii ºi tulburãri ale
stãrii de conºtienþã. Medicii
atrag atenþia ºi asupra pericolu-
lui contactãrii unor boli de pie-
le, cum ar fi micozele sau ecze-
mele, a unor boli digestive sau a
unor afecþiuni ale ochilor ºi ure-
chilor – blefarite, conjunctivite,
otite ºi sinuzite. Nu în ultimul
rând, foarte periculoase pot fi
înþepãturile de cãpuºe.

Amatorilor de scãldat le rãmâ-
ne doar varianta ºtranduri ºi pis-
cine. Acestea sunt controlate pe
întreaga duratã a sezonului esti-
val de inspectorii din cadrul Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã Dolj.
În plus, administratorii acestor
baze de agrement trebuie sã de-
þinã un registru de autocontrol
cu ajutorul cãruia, zilnic, sã mo-
nitorizeze concentraþia de clor
rezidual liber ºi PH-ul apei. Ce-
lor cu afecþiuni dermatologice li
se recomandã sã evite însã
ºtrandurile sau bazinele publice.

RADU ILICEANU

Cadrele Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj au fost solicitate, ieri dupã-amiazã, sã caute
un tânãr care a dispãrut în râul Jiu, în zona localitãþii
Coþofenii din Dos. La faþa locului a ajuns rapid un echi-
paj de cãutare-salvare ºi un echipaj EPA de la Secþia de
Pompieri Craiova din cadrul ISU Dolj. Din primele date
se pare cã tânãrul, Orlando Denis, care are 17 ani, ºi este
din Coþofenii din Dos, a fost la scãldat, cu mai mulþi
prieteni, au tot sãrit în apã, au intrat ºi au ieºit, însã, la un
moment dat au vãzut cã acesta nu mai apare, astfel cã au
alertat autoritãþile. Dupã mai bine de o orã de cãutãri, în
sprijinul pompierilor doljeni a fost trimis un echipaj de
scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Mehedinþi, în încercarea de a gãsi trupul
tânãrului înainte de cãderea întunericului.

de apã în care scãldatul este interzis. În aces-
te condiþii, autoritãþile atrag atenþia, ca în fie-
care varã,  asupra riscurilor la care se expun
toþi cei care fac baie în locurile neamenaja-
te. Scãldatul în apele curgãtoare este inter-
zis, acestea neîndeplinind condiþiile pentru
a fi folosite în acest scop.

S-a înecat la scãldatS-a înecat la scãldatS-a înecat la scãldatS-a înecat la scãldatS-a înecat la scãldatS-a înecat la scãldatS-a înecat la scãldatS-a înecat la scãldatS-a înecat la scãldatS-a înecat la scãldatS-a înecat la scãldatS-a înecat la scãldatS-a înecat la scãldatS-a înecat la scãldatS-a înecat la scãldatS-a înecat la scãldatS-a înecat la scãldat
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Încã din 2007, Comisia Eu-
ropeanã a contribuit cu succes
la reducerea tarifului plãtit de
consumatori pentru serviciile de
roaming. Acest lucru a schim-
bat obiceiurile multor europeni
care anterior îºi închideau tele-
foanele mobile atunci când cã-
lãtoreau. În 2013, Comisia Eu-
ropeanã a înaintat o propunere
legislativã menitã sã elimine ta-
rifele de roaming pentru cetã-
þenii care cãlãtoresc periodic în
UE. În octombrie 2015, Parla-
mentul European ºi Consiliul au
convenit  asupra faptului cã
aceasta ar trebui sã intre în vi-
goare la 15 iunie 2017.  Înce-
pând cu 15 iunie 2017 va putea
fi utilizat dispozitivul mobil
atunci când se cãlãtoreºte în UE
la aceleaºi tarife ca în þara de
origine, cu alte cuvinte este vor-
ba de roaming la tarife naþio-
nale, în limita politicilor de uti-
lizare echitabilã ale operatorilor.

Ce mãsuri trebuie luate
pentru eliminarea tarifelor

de roaming?
Atunci când au convenit me-

canismul de roaming la tarife
naþionale, Parlamentul Euro-
pean ºi Consiliul au invitat Co-
misia sã elaboreze o serie de
mãsuri de sprijin care sã per-
mitã funcþionarea în practicã a
acestuia. Prezentarea, pânã la
15 iunie 2016, a unei propuneri
legislative de reformare a pie-
þei serviciilor de roaming cu ri-
dicata, cu alte cuvinte, a tarife-
lor maxime pe care operatorii
ºi le percep reciproc pentru uti-
lizarea reþelelor lor de cãtre

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Peste 65 de electricieni din ju-
deþele de operare ale Distribuþie
Oltenia (fostã CEZ Distribuþie)
îºi vor mãsura cunoºtinþele ºi
abilitãþile pe parcursul a trei zile
de competiþie, presãrate de pro-
be teoretice ºi practice, totul
pentru un loc pe podium, în cur-
sa cãtre Trofeul Electricianului.
Pentru a ajunge la faza pe þarã,
astãzi, începând cu ora 9.00, se
va desfãºura faza pe companie,
probele desfãºurându-se la ur-
mãtoarele locaþii: Parcul Tinere-
tului, PT 149; Staþia DIF, Cra-

Trofeul Electricianului –
faza pe companie

iova, ieºirea spre Caracal; Staþia
Craiova Sud, str. Victor Papi-
lian, nr. 52 ºi nu în ultimul rând,
la Hotel Europeca.

“Este acel moment din an în
care profesionalismul ºi compe-
tiþia se îmbinã ºi ne oferã ocazia
de a urmãri specialiºtii Distribu-
þie Oltenia în acþiune, în cursa
cãtre cea mai râvnitã distincþie
a carierei: Trofeul Electricianu-
lui. Sub o nouã identitate vizua-
lã, specialiºtii noºtri vor partici-
pa cu aceeaºi determinare la edi-
þia cu numãrul 38 a competiþiei

profesionale Trofeul Electricia-
nului-faza pe companie”, se pre-
cizeazã într-un comunicat de
presã al Distribuþie Oltenia.

La aceastã ediþie a competi-
þiei Trofeul Electricianului vor
participa ºi elevii Colegiului
Energetic Craiova, beneficiari ai
proiectului Ucenic Electrician ºi
debutanþi în cariera de electri-
cian. Aceºtia vor avea ocazia sã
îi vadã în plinã acþiune pe spe-
cialiºtii Distribuþie Oltenia ºi sã
surprindã un moment cheie din
viitorul pe care ºi l-au ales.

Din 15 iunie,

Cetãþenii europeni îºi vor putea folosi dispozitiveleCetãþenii europeni îºi vor putea folosi dispozitiveleCetãþenii europeni îºi vor putea folosi dispozitiveleCetãþenii europeni îºi vor putea folosi dispozitiveleCetãþenii europeni îºi vor putea folosi dispozitivele
mobile în timpul cãlãtoriilor lor pe teritoriul UEmobile în timpul cãlãtoriilor lor pe teritoriul UEmobile în timpul cãlãtoriilor lor pe teritoriul UEmobile în timpul cãlãtoriilor lor pe teritoriul UEmobile în timpul cãlãtoriilor lor pe teritoriul UE

Începând cu data de 15 iunie 2017, ce-
tãþenii din întreaga Uniune Europeanã
îºi vor putea folosi dispozitivele mobile
în timpul cãlãtoriilor lor pe teritoriul Uni-
unii Europene, la aceleaºi tarife de care
beneficiazã în þara lor. Astfel, dupã ce
Parlamentul, Consiliul ºi Comisia Euro-
peanã au convenit la începutul lunii apri-

clienþii serviciilor de roaming.
Norme privind mãsurile de „uti-
lizare echitabilã” pe care ope-
ratorii le pot lua pentru a pre-
veni folosirea abuzivã a siste-
mului, cum ar fi revânzarea sis-
tematicã a cartelelor SIM iefti-
ne pentru uz permanent în alte
þãri. Aceste politici de utilizare
echitabilã sunt necesare pentru
a evita efectele negative asupra
consumatorilor de pe pieþele na-
þionale. Un sistem de derogãri

excepþionale ºi temporare pen-
tru operatori care urmeazã sã
fie utilizat numai dacã este au-
torizat de autoritatea naþionalã
de reglementare, în anumite
condiþii strict delimitate, în ca-
zul în care eliminarea tarifelor
de roaming pe o anumitã piaþã
ar putea duce la creºterea tari-
felor naþionale pentru clienþii
unui anumit operator. Aceastã
derogare poate fi autorizatã doar
de cãtre autoritatea naþionalã de

reglementare, în cazul în care
pierderile din serviciile de roa-
ming cu amãnuntul ale opera-
torului ar fi mai mari sau egale
cu 3 % din marja sa aferentã
serviciilor de telefonie mobilã.

Operatorii pot sã solicite
consumatorilor sã furnizeze

dovada
Proiectul de norme le va per-

mite tuturor cãlãtorilor europeni

care folosesc o cartelã SIM
care permite roamingul dintr-
un stat membru în care îºi au
reºedinþa sau cu care au „legã-
turi stabile” sã îºi utilizeze dis-
pozitivul mobil în orice altã þarã
din UE, ca ºi când ar fi acasã.
Exemplele de „legãturi stabile”
cu þara locului de muncã sau de
studiu includ, de exemplu, lu-
crãtorii transfrontalieri ºi lucrã-
torii detaºaþi. Pentru a benefi-
cia de mecanismul de roaming

la tarife naþionale nu este ne-
cesarã nicio înregistrare oficia-
lã. Începând de la 15 iunie 2017,
acesta ar trebui sã fie inclus în
mod implicit în toate contracte-
le de telefonie mobilã ale clien-
þilor în cadrul cãrora operatorii
oferã servicii de roaming. Ope-
ratorii pot sã solicite consuma-
tori lor  sã furnizeze dovada

cã þara lor de origine (de reºe-
dinþã) este statul membru al
operatorului de telefonie mobi-
lã. Consumatorii au, de aseme-
nea, posibilitatea de a face do-
vada unor legãturi stabile care
presupun o prezenþã frecventã
ºi substanþialã pe teritoriul sta-
tului membru al operatorului de
telefonie mobilã, cum ar fi un
raport de muncã sau frecven-
tarea de cursuri recurente la
universitate.

Cum vor fi protejate datele
cu caracter personal?

Normele de utilizare echitabi-
lã a serviciilor de roaming im-
pun în mod explicit furnizorilor
de servicii de roaming sã res-
pecte normele relevante privind
protecþia datelor. Comisia a con-
sultat Autoritatea Europeanã pen-
tru Protecþia Datelor ºi a luat în
considerare observaþiile aceste-
ia. Operatorii nu pot utiliza de-
cât informaþiile pe care le colec-
teazã deja în scopuri de factu-
rare pentru a verifica în ce mã-
surã clienþii utilizeazã serviciile
de date ºi de telefonie mobilã în
strãinãtate, comparativ cu con-
sumul din þara de origine. Ca ºi
în cadrul actualelor reglementãri
privind serviciile de roaming,
autoritãþile naþionale de regle-
mentare vor monitoriza ºi veri-
fica dacã operatorii de telefonie
mobilã respectã noile norme ºi
vor lua mãsuri în caz contrar.
Politicile de utilizare echitabilã
trebuie sã fie notificate de cãtre
furnizorul de servicii de roaming
autoritãþii naþionale de reglemen-
tare ºi trebuie precizate detaliat
în contracte. Dacã, într-o pe-
rioadã de patru luni, un client îºi
petrece mai mult de douã luni în
strãinãtate ºi a consumat mai
mult în strãinãtate decât acasã,
operatorii îi pot trimite o averti-
zare. Odatã primitã avertizarea,
clientul va avea la dispoziþie douã
sãptãmâni pentru a clarifica si-
tuaþia. Dacã utilizatorul rãmâne
în strãinãtate.

lie asupra modalitãþilor de reglementa-
re a pieþelor angro de roaming, tarifele
de roaming vor fi plafonate la 3,2 euro-
cenþi/minut pentru apeluri ºi la 1 euro-
cent/SMS, urmând ca, în ceea ce priveº-
te transferul de date mobile, costul aces-
tora sã fie plafonat la 0,05 euro pentru
fiecare Mb de date consumat.
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Agricultura actualã este la
mare distanþã de ceea ce trebu-
ia sã fie comparativ cu statele
puternic dezvoltate din UE. Ca
sã nu vorbim de agricultura
americanã, unde cercetarea teh-
nologicã de specialitate este la
cel mai ridicat nivel. Cu toate
acestea, producãtorul de softuri
Siveco România S.A. nu a rã-
mas în expectativã, ci a gândit
un program dedicat special fer-
mierilor din þara noastrã. Apli-
caþia a fost prezentatã, ieri, prin
grija acestui organizator ºi în
colaborare cu Direcþia pentru
Agriculturã Dolj. La seminar au
fost prezenþi zeci de fermieri din
Dolj, unii cu vechime în agri-

culturã, alþii la debut, dar prin
întrebãrile puse specialiºtilor s-
au dovedit interesaþi de temati-
ca expusã.

Un soft deosebit de bine
structurat

Detalii despre cum funcþio-
neazã acest program informatic
au dat, din partea Siveco Româ-
nia, Dragoº Trifan – analist ºef;
Gabriel Lospa – director Depar-
tamentul e-Agriculture; Cristina
ªerban – director adjunct De-
partament e-Agriculture; Sorin
Lungu – manager produs.

Mai bine de o orã, aceºti spe-
cialiºti au prezentat în detaliu
modul de lucru în aplicaþia Ino-
vagria. Partea de lucrãri agrico-
le, cum este o bazã a întregii ac-
tivitãþi agricole, a beneficiat de
atenþia creatorilor softului, prin
punerea la dispoziþia fermierilor
a câtorva module de lucru ce asi-
gurã analiza performanþelor so-
cietãþii agricole. „Este o aplica-
þie complet integratã; noi o ex-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

INOVINOVINOVINOVINOVAGRIA – Soluþia fermelor româneºtiAGRIA – Soluþia fermelor româneºtiAGRIA – Soluþia fermelor româneºtiAGRIA – Soluþia fermelor româneºtiAGRIA – Soluþia fermelor româneºti
Un seminar interactiv pentru prezentarea aplicaþiei

Inovagria, soft complex realizat de Siveco România S.A.,
a adus la aceeaºi masã de discuþii fermieri, reprezentanþi
ai Direcþiei pentru Agriculturã Dolj ºi specialiºtii firmei
producãtoare a programului informatic. Organizat pe mai
multe module – subvenþii, hãrþi, contracte de arendã,
lucrãri agricole, registrul animalelor – softul s-a dovedit a
fi un instrument de lucru extrem de util pentru fermieri.
Aplicaþia este complet integratã, cu facilitãþi în permanen-
þã actualizate prin asimilarea fead-back-urilor venite de la
cultivatorii agricoli ºi are la bazã aplicaþia IPA, prin care
APIA lucreazã cu beneficiarii sãi.

tindem la de la zi la zi, cu mo-
dule ºi facilitãþi ce provin din va-
lorificarea experienþelor dum-
neavoastrã. Modului Terenuri
este punctul de plecare a aplica-
þiei. Funcþionarea este simplã. Se
importã datele de la campania
anterioarã ºi apoi se lucreazã pe
acest fundament. Se pot activa
încãrcãri de date ce permit ana-
lizarea rotaþiei culturilor, se pot
ºterge anumite terenuri dacã nu
mai sunt contracte de arendã pe
respectivele suprafeþe. De ase-
menea, se poate face ºi o simu-
lare de subvenþie, dupã ce s-au
prelucrat toate modificãrile pen-
tru noua campanie”, au precizat
specialiºtii Siveco România S.A.

Avertismentele vin în timp util
Dezvoltatã de profesioniºti

pentru a rãspunde cerinþelor fer-
mierilor de rezolvare a pro-
blemelor întâmpinate la
obþinerea subvenþiilor, so-
luþia Inovagria ajutã fer-
mierii sã identifice docu-
mentele ce trebuie depu-
se pentru fiecare schemã,
putând astfel sã fie pregã-
tite din timp ºi sã evite pe-
nalizãrile sau posibilele
respingeri de documente.
Aplicaþia, în acest caz,
permitã estimarea valorii
totale a subvenþiei pe care
o poate obþine un fermieri
respectând condiþiile re-
comandate de soft. „Apli-
caþia dã ºi avertismente,
dacã este nevoie de noi re-
gularizãri potrivit regula-
mentelor APIA, iar infor-
maþiile sunt actualizate.
Softul poate fi în cloud
sau pe serverele clienþilor

ºi va fi accesat de oriunde exis-
tã acces la internet. Prin tot ceea
ce dezvoltãm în acest soft noi
vrem sã asigurãm maximizarea
profitului pentru fermieri”, a pre-
cizat Gabriel Lospa, director

Departamentului  e-
Agricultura din cadrul
Siveco România S.A.

Schimbul de terenuri
agricole este ºi acesta
asimilat în softul pre-
zentat, precum ºi pre-
zentarea tuturor docu-
mentelor care sunt ce-
rute de APIA ca ºi con-
diþii de eligibilitate. Cei
prezenþi au putut vedea
cum se pot completa
online contractele de
arendã, fie în format
standardizat ,  f ie  în
baza condiþionãrilor
puse de proprietarii te-
renurilor agricole. De
asemenea, fermierii au
posibilitãþi clare de a
þine la zi valabilitatea
contractelor de aren-

dã, prelungirea automatã a aces-
tora, plata impozitului pe teren
în sarcina celui care s-a asumat
aceastã obligaþie.

Estimare a câºtigului potenþial
Nu le-a fost prea greu ex-

perþilor Siveco sã se facã înþe-
leºi, atunci au prezentat moni-
torizarea activitãþii utilajelor
agricole folosite, supravegherea
lucrãrilor planificate, generând
în final economii de timp ºi
bani. Desigur, o astfel de apli-
caþie se completeazã cel mai
bine cu infrastructura tehnicã,
cu parcul agricol ale unor so-
cietãþi comerciale viguroase,
potente financiar.  „Aplicaþia
permite fermierilor sã facã o
estimare a câºtigului în funcþie
de preþul de vânzare a produc-
þiei ºi îi permite celui care are
terenuri în arendã sã decidã dacã
va da bani ºi/sau produse în na-
turã. Softul mai asigurã ºi în-
cãrcarea documentelor scana-
te în prealabil, documente care
pot ulterior fi accesate cu uºu-
rinþã prin diverse comenzi de
cãutare ºi filtrare. Sã amintim
cã aplicaþia va duce la renunþa-
rea consultãrii a sute de docu-
mente ºi tot atâtea dosare”, a
mai punctat Gabriel Lospa.

O legãturã între acest soft ºi
ANAF a fost prezentatã de ex-

perþii Siveco. Pentru un motiv
cât se poate de simplu. Fermie-
rii trebuie ajutaþi concret prin
generarea directã a facturilor fis-
cale, a avizelor de însoþire a
mãrfii ºi, ulterior, prin efectua-
rea plãþilor cãtre bugetul de stat.

Fermierii pot decide cine ºi
cât sã aibã acces la acest soft

Programul este astfel conce-
put, încât utilizatorii pot decide
cine din firma proprie poate sã
aibã acces la soft ºi pentru ce
subdiviziuni. Cu alte cuvinte, în
cei care vor lucra cu acest soft
pot sã disemineze întreaga apli-
caþie în funcþie de disponibilitã-
þile fiecãrui angajat în parte, pen-
tru o specializare a activitãþii cât
mai avantajoasã.

Conducerea Direcþiei pentru
Agriculturã Dolj prezentã la se-
minar a apreciat elementele de
noutate  aduse de Siveco ºi
avantajele certe pe care le au
fermierii ce se vor decide sã
opereze în activitãþile lor curen-
te cu o asemenea aplicaþie deo-
sebit de utilã. „Judeþul Dolj este
unul preponderent agricol, iar
aici, activitãþile agricole au o

mare pondere în totalul
veniturilor de la nivel ju-
deþean. Prin implicarea
noastrã dorim ca fermie-
rii sã fie la zi cu ultimele
aplicaþii informatice din
sectorul agricol. Vorbim
aici de un soft construit
în acord cu cerinþele mi-
nisterului de resort, capa-
bil sã aducã un plus în
gestionarea activitãþilor
din agriculturã. Prezenta-
rea fãcute de specialiºtii
Siveco România S.A. este
riguroasã, întrebãrilor in-
vitaþilor permit ca aceas-
tã sã rãmânã deschisã
oricãror îmbunãtãþiri ve-
nite din partea tuturor
celor interesaþi”, a preci-
zat ing. Liliana Sãvulea,
director executiv al Di-
recþiei pentru Agriculturã
Dolj.
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Dupã ce a apreciat trendul pozitiv pe care se
aflã partidul, preºedintele ALDE, Cãlin Popes-
cu Tãriceanu, a subliniat faptul cã partidul a
fost consecvent ºi la aceste alegeri locale par-
þiale, venind cu un candidat separat pentru
funcþia de primar al Craiovei, Aniºoara Stãncu-
lescu, care se bucurã de susþinere în acest de-
mers. „Am venit sã o susþin pe colega noastrã,
doamna inginer Aniºoara Stãnculescu. Nu ºtiu
dacã este o întâmplare sau dacã colegii din fi-
lialã au fãcut acest lucru premeditat, dar iatã cã
dupã Olguþa Vasilescu, care a avut un exerciþiu
de succes ca primar ºi a ajuns ºi ministru, ALDE
propune pentru Primãria Craiovei tot o femeie
– destoinicã ºi cu pricepere”, a spus preºedin-
tele ALDE, Cãlin Popescu Tãriceanu.

Preºedintele ALDE a lãudat
programul pentru Primãria Craiova
Plecând de la mandatul fostului primar, Lia

Olguþa Vasilescu, preºedintele Senatului a spus

Preºedintele ALDE, Cãlin Popescu Tãriceanu, ºi secretarul general al partidului, Daniel
Chiþoiu, s-au aflat, ieri, la Craiova pentru a susþine candidatul propus pentru funcþia de

primar al municipiului, Aniºoara Stãnculescu. Preºedintele Senatului a lãudat proiectul politic
pe care aceasta l-a gândit pentru Craiova ºi a spus cã Aniºoara Stãnculescu are multe calitãþi

pentru care o ajutã sã fie un primar bun pentru acest municipiu.

cã aceasta a fost un primar bun, dar cã
în Craiova mai sunt lucruri de fãcut, care
se regãsesc în programul electoral al can-
didatului ALDE. „Poate mulþi îºi propun
problema dacã, dupã Olguþa Vasilescu,
care a fost apreciatã ºi rezultatele pe care
le-a obþinut, mai este ceva de fãcut în
Craiova. Eu cred cã oricât de bun ar fi
un primar – ºi Olguþa Vasilescu a fost
un primar bun –, întotdeauna mai rãmâ-
ne de fãcut. Cetãþenii, în mod normal,
doresc sã trãiascã mult mai bine, pre-
tenþiile, în sensul decent al cuvântului,
cresc, aºteptãrile sunt din ce în ce mai
mari. ªi, pânã la urmã, un oraº care este
bine gestionat nu înseamnã numai latu-
ra clasicã a activitãþii de administrare a

serviciilor publice sã fie bine pusã la punct, ci
înseamnã un element în plus pe care Aniºoara
Stãnculescu l-a evidenþiat foarte bine în pro-
gramul ei, ºi anume componenta economicã”, a
mai spus preºedintele ALDE.

Tãriceanu: „Craiova,
deficitarã economic”

Tãriceanu a catalogat Craiova ca fiind defi-
citarã din punct de vedere economic, în ciuda
faptului cã are tradiþie industrialã ºi gãzduieºte
compania Ford, dar cã are ºi câteva atuuri care
pot fi folosite în atragerea investitorilor: forþa
de muncã calificatã asiguratã de facultãþile cra-
iovene ºi faptul cã se situeazã pe o axã econo-
micã importantã, pe care se mai gãsesc Bucu-
reºtiul ºi Piteºtiul. „Avem un candidat care reu-
ºeºte sã gândeascã în perspectivã la dezvolta-
rea oraºului pe doi piloni esenþiali, cel econo-
mic ºi cel de calitate a vieþii, într-o variantã foarte
evoluatã, foarte modernã. ªi cred cã acesta este

un atu foarte impor-
tant pentru cã multe
din oraºele din Româ-
nia pe care le-am vizi-
tat ºi le cunoscut, do-
vedesc un lucru: cã nu
a existat o viziune de
dezvoltare coerentã a
oraºului”, a precizat
preºedintele Senatului.

Aniºoara Stãncu-
lescu, lãudatã

de preºedintele
Senatului

Liderul ALDE, Cãlin Popescu Tãriceanu, a
evidenþiat apoi calitãþile candidatului Aniºoara
Stãnculescu, pe care a descris-o ca fiind o per-
soanã cu o bunã pregãtire profesionalã, recepti-
vã ºi flexibilã, deschisã cãtre nou ºi modern, pre-
cum ºi un om dispus la dialogul cu cetãþenii,
ceea ce lipseºte multor oameni politici. „Primul
element care o caracterizeazã pe Aniºoara Stãn-
culescu este pregãtirea profesionalã, ceea ce mi
se pare foarte important existenþa unui CV pro-
fesional ºi a unei pregãtiri profesionale. Al doi-
lea element, receptivitatea ºi flexibilitatea, des-
chiderea cãtre nou, cãtre ceea ce înseamnã mo-
dern. ªi al treilea element, disponibilitatea dialo-
gului cu cetãþenii. Sunt foarte mulþi oameni poli-
tici care nu aud vocea cetãþenilor”.

„Bãnia noastrã europeanã sã redevinã
între primele patru oraºe ale þãrii”

Candidatul ALDE a declarat, la rândul sãu,
cã este un lucru important sã aibã susþinerea

partidului ºi cã municipiul Craiova are nevo-
ie de un primar în persoana sa. „Cred cã ora-
ºul nostru are nevoie de mine ºi de echipa
mea, pentru cã se aflã printre ultimele muni-
cipii ale României ca ºi dezvoltare. Ambiþia
mea de olteancã este ca oraºul nostru de su-
flet, Bãnia noastrã europeanã, cum o numim
în proiectul nostru politic, sã redevinã între
primele patru oraºe ale þãrii în ceea ce priveº-
te dezvoltarea, sã fie un pol de dezvoltare
regionalã. Împreunã cu echipa mea am gân-
dit acest proiect, alãturi de specialiºti, pen-
tru dezvoltarea acceleratã a Craiovei. El cu-
prinde ºi obiecte importante, dar ºi proble-
mele de zi cu zi ale locuitorilor Craiovei. Cam-
pania mea s-a desfãºurat numai printre oa-
meni, lângã locuinþele dumnealor, în pieþe,
târguri, pe strãzi, la locurile de muncã ºi ºtiu
foarte multe probleme ale craiovenilor. Cu si-
guranþã, împreunã le vom putea rezolva”, a
declarat Aniºoara Stãnculescu, candidatul
ALDE la Primãria Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
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GEORGE POPESCU

Cu siguranþã cã suferea de Alzeimer ve-
cinul pe care, în de-acum îndepãrtata-mi
copilãrie, îl priveam mai degrabã cu o inabi-
lã ºi, în parte, inocentã curiozitate decât cu
compasiune.

De fapt, nu cred cã maladia care, în ulti-
mele decenii, s-a extins, monitorizat ºi dis-
cutat, era prezentã în vocabularul existenþei
cotidiene. Cu atât mai puþin în cel al satului
în care, inflamat, prin firescul naturii uma-
ne, de clocotul bucuriilor specifice vârstei,
eram departe de a conºtientiza ºi înþelege
prezenþa suferinþei la cei alãturi de care în-
cercam neastâmpãrul trãirii.

Mi-l amintesc însã acum, când eu însumi
mã trezesc sub incidenþa simptomelor insi-
dioase ale vârstei. În debutul senectuþii, mã
grãbesc sã spun, intrând fãrã de voie într-o
gratuitã polemicã difuzã de un timp chiar ºi
în rândul unor specialiºti, gerontologi sau nu,
cãci aproape de borna septuagenarã nu mã
pot sustrage acestui sentiment, fie ºi fãrã
vreun rest de panicã ori de regret.

Chiar ºi aceste retreziri ale memoriei dintr-
un arc de timp atât de revolut sunt, cred,

Despre suferinþãDespre suferinþãDespre suferinþãDespre suferinþãDespre suferinþã
semne cã timpul, ireparabil cum este, îºi eta-
leazã tacit zãlogul sãu de impacienþã.

ªi nu mã pot sustrage nici interogaþiei,
mai mult ori mai puþin agresive, dacã par-
cursul a adãugat ori nu câte ceva la o zestre
de înþelepciune hãrãzite, cum ºtim, vârstei a
treia, spre a uza de acest termen, specific
cantitativ.

Revenind la bãtrânul din primii ani ai co-
pilãriei, chipul sãu rãvãºit de suferinþã, vizi-
bil marcat de neputinþe – de a umbla, de a
vorbi, de a (ne) privi cu niºte ochi pecetluiþi
de o tristeþe absolut nouã pentru þâncul care
eram – îmi reapare într-o tulburãtoare clari-
tate de parcã l-aº avea în faþã întâia oarã.

Prins în jocul ghiduºiilor, cu prieteni de
joacã, prezenþa sa aproape cã ne incomoda:
câteodatã, ne fãcea chiar sã râdem, ori cel
puþin sã chicotim, provocaþi de sforþãrile sale
de a intra în vorbã schimonosind cuvintele,
aruncându-ºi mâinile tremurãtoare în faþã,
scuturându-ºi cu îndãrãtnicie picioarele atâr-
nând parcã libere de corp de pe banca de
lemn unde era, aproape searã de searã, adus
ºi instalat de o fiicã grijulie ce nu uita nicio-

datã sã ne atragã atenþia cã era dorinþa lui sã
ne stea în preajmã ºi sã participe la nãzdrã-
vãniile noastre.

ªi abia acum îmi dau seama cã, în fond,
ceea ce ne cerea ºi ceea ce ar fi trebuit sã-i
oferim era un picur de înþelegere ºi de com-
pasiune: acel rest de împãrtãºire despre care
Sf. Toma din Aquino spusese cã înjumãtã-
þeºte durerea ºi cã bucuria pe care ar fi me-
ritat s-o mai trãiascã prin noi ºi cu noi i-ar fi
fost dublatã.

Nu-mi mai amintesc amãnunte, detalii, în
fond nesemnificative, ºtiu doar cã bãtrânul
meu vecin ne-a pãrãsit curând dupã acele
întâmplãri: s-o fi dus, cum se spune, în ce-
ruri, în locul cu verdeaþã, unde n-ar mai fi
nici durere, nici suspin, ci o odihnã bineme-
ritatã. Fusese, mi s-a spus atunci, un om de
o bunãtate ºi de o demnitate ieºite din co-
mun. Existã, îmi spun acum cu un regret
înciudat pentru a nu fi fãcut cutare bine,
pentru a nu fi împãrtãºit cu el ºi cu atâþia alþi
suferinzi rânduiþi pe parcursul proprii-mi
vieþi, durere, suferinþã date, cum se spune,
în destinul uman.

Misticul german Jakob Bohme nota, într-
o expresivã frazã-metaforã, încã de acum mai
bine de patru veacuri, cã dacã toþi munþii ar fi
cãrþi, toate lacurile cernealã ºi toþi copacii cre-
ioane, atunci ele nu ar ajunge sã descrie în-
treaga durere a lumii. ªi adevãrul acesta cât o
sentinþã irefutabilã îl trãim mereu, repetitiv,
diferit dar mereu la fel, ieri ca ºi azi, dispus
dezordonat ºi accidental, în circumstanþe cu
care nu reuºim sã ne împãcãm.

Ne lipseºte împãrtãºirea, în sensul strã-
vechi al graiului nostru, întrucât substituitã,
ca ºi alte intime atribute ale fiinþei noastre,
de solidaritate. Utilã, necesarã, obligatorie
ºi aceasta, dar lovitã de o pierdere de semni-
ficaþie egalã cu tabuizarea mediaticã a lumii
de azi.

A nu se uita: durerea, ºi ea ca maestra
vitae, cum o socotea un antic ºi despre care
neînduplecatul – cu relele ºi pãcatele ome-
neºti – grec Sofocle ne asigura cã cea mai
mare dintre formele ei e aceea cã nu ne re-
cunoaºtem pe noi înºine drept cauzã a rele-
lor pe care le facem. Ori pe care le ignorãm,
fie cã nu ne plac, fie cã ne lasã indiferenþi.

Au fost mai multe faze, de la
zonale, regionale pânã la naþionale
în care au participat echipe de li-
ceu, în Cupa „Coca - Cola”, la „fe-
minin” ºi „masculin”. În faza fina-
lã s-au calificat, din Craiova, echi-
pele Colegiului Tehnic Energetic
(m) ºi Liceului Tehnologic Auto (f).
Doar cea din urmã a ajuns în faza
finalã, disputând partida decisivã
cu LPS Cluj-Napoca. Am discutat
cu participantele ºi cu antrenorii lor
ºi ne-am dat seama cã aceste fete,
pe lângã talent, au ºi o opþiune cât
se poate de realistã pentru ce va
urma. Fiecare îºi susþine punctul
de vedere ºi îºi aºterne viitorul.

„Nici nu pot spune foarte mul-
te, când am vãzut ceea ce au fã-
cut aceste fete. Au avut rezultate
extraordinare, care ne fac mândri
ºi pe noi, managerii instituþiei de
învãþãmânt. Am beneficiat ºi de
sprijinul celor doi antrenori, foarte
dedicaþi, care au stat trup ºi su-
flet, dacã nu cumva termenii sunt
depãºiþi, lângã aceste fete. Vã spun
cã, în ziua finalei, stãteam la tele-
fon sã aude ceea ce se întâmplã.
Ne-am bãtut cu o adevãratã acade-
mie, cea de la Cluj-Napoca, de
aceea suntem cât se poate de ono-
raþi. Am demonstrat cã ne putem
bate cu oricine. Ceea ce s-a întâm-
plat la Bucureºti vine ca o com-
pletare la rezultatul obþinut la Olim-
piada Naþionalã a Sportului ªco-
lar, unde am luat locul IV, dar am
avut, atunci, ºi probleme de efec-
tiv”, a precizat prof. Georgicã
Bercea-Florea, director al LTA.

La Liceul Tehnologic Auto din Craiova,
învãþãmântul merge mânã în mânã cu fotbalul

Zilele trecute, la Bucureºti s-a desfãºurat
finala Cupei „Coca - Cola”, destinatã elevi-
lor ºi elevelor de liceu, din toatã þara. Craio-
va a ieºit în faþã, cu echipa Liceului Tehnolo-
gic Auto (LTA), ºi s-a bãtut, în finalã, cu o
campioanã, lucru recunoscut de toatã lumea,
cea a Liceului cu Program Sportiv din Cluj-
Napoca, pepiniera echipei „Olimpia”, multi-

plã laureatã naþionalã ºi participantã în
„Champions League”. Un rezultat extraordi-
nar, care, pentru necunoscãtori, se înscrie în
linia ascendentã a procesului educaþional, pe
toate palierele, desfãºurat de LTA. Mai mult,
una dintre eleve, chiar cãpitanul de echipã,
va merge, zilele urmãtoare, pentru a da pro-
be la „Atletico Madrid”.

Zece fete pentru istorie
Cele care au fost prezente la

competiþie meritã sã le fie cunos-
cute numele:  Roxana Rotaru,
Andreea ªtefanovici (portar),
cea din urmã apãrând ºi cu disfunc-
þionalitãþi fizice – Alina Beia, Ge-
noveva Roºie, Alina Beia, Cris-
tina Vîlceanu, Amelia Bobîrneci,
Ionela Strache, Mihaela Stan,
Roxana Sorescu, Izabela Dinu (în
finala cu adversarele din Cluj Na-
poca având ºi o accidentare, dar a
rãmas pe teren – n.r.). Cu toate am
reuºit sã luãm contact, singura care
nu a fost prezentã fiind Roxana
Rotaru, dar din motive pe care le
dorim cât mai dese – convocarea
la Lotul naþional. Fiecare are poves-
tea ei, însã toate au un punct co-
mun: iubesc fotbalul. Au început cu
bãieþii, în curtea casei sau a ºcolii,
cu fraþi sau veri care le luau pe lân-
gã ei,  dar nu se dau la o parte din
faþa provocãrilor. Sunt cât se poate
de adevãrate ºi nu vor sã renunþe
nici la învãþãturã.

Redãm câteva dintre declaraþii:
„Cred cã au fost cele mai frumoa-
se momente ale noastre, atunci când
am ajuns la faza finalã. Cu toate ne-
am dorit aceastã prezenþã ºi chiar
visam. Am absolvit clasa a XII-a,
mulþumesc tuturor ºi îmi doresc sã
urmez cursurile Facultãþii de Edu-
caþie Fizicã ºi Sport” – Alina Beia.
„Eram la Drobeta-Turnu Severin,
am participat la un meci, iar cei de
la Craiova mi-au fãcut propunerea
sã vin aici ºi nu regret. Sunt în cla-

sa a XI-a, ºi vreau sã merg mai
departe. Am gãsit aici un colectiv
extraordinar. Sigur, aº vrea sã joc
în strãinãtate, dar sã vedem ce va
veni” – Cristina Vîlceanu.

„Cãpitãneasa” va da probe
de joc la Atletico Madrid

Am lãsat la o parte, dar din con-
siderente obiective, chiar pe „cãpi-
tãneasã” – Genoveva Roºie. Este
o fatã dezinhibatã total, care nu are
complexe ºi, alãturi de Mihaela Stan,
s-a constituit în principalele „guri
de tun” pentru porþile adverse. Zi-
lele urmãtoare va merge în probe la
Atletico Madrid. Nici n-am început
bine interviul ºi am ºi primit replica
„Ia, ce vreþi sã aflaþi, cã vã spun
orice vreþi!” Au fost secunde lipsi-
te de replicã, dar ne-am revenit
când am vãzut-o pe fatã foarte vo-
lubilã: „Eu sunt din Roºiorii de Vede
ºi am venit, aici, la Craiova, de la
11 ani. Eram, atunci, singura fatã
în ciclul gimnazial, dar m-am des-
curcat foarte bine, având în vedere
cã ºi bãieþii au fost aproape de mine.
Eu sunt o fire sociabilã, îmi place
sã vorbesc, cred cã aþi ºi observat,
(foarte adevãrat – n.r.). Voi merge
în probe la Atletico Madrid, chiar
dacã þin cu Real, dar vom vedea...
Mai vreau sã adaug ceva – nu mã
voi lãsa de ºcoalã”.

Doi antrenori fericiþi
Aceste performanþe nu puteau

fi obþinute fãrã sprijinul antrenori-
lor – Sorin Popescu ºi Petriºor
Bondrea. Ambii au experienþe  ºi

au lucrat ºi cu bãieþii. Sorin Po-
pescu are specialitatea „baschet”
ºi a lucrat mai mult cu tinerii. „A
fost o provocare pentru mine ºi am
vãzut cã trebuie sã ai tact ºi diplo-
maþie când lucrezi cu fetele. Cred
cã am reuºit. De multe ori, este
greu sã lucrezi cu fetele, dar dacã
ºtii sã intri în mentalul lor ai rezul-
tate ”, a spus Sorin Popescu.

Celãlalt antrenor, Petriºor Bon-
drea, este binecunoscut în activi-
tatea sa, sau aºa ar fi normal, prin
munca sa în creºterea copiilor apã-
rând Alexandru Bãluþã (CSU Cra-
iova, convocat pentru „dubla” cu
Polonia ºi Chile, la „Naþionala”
României), ªtefan Vlãdoiu (debu-
tant în Liga I sub culorile CSU
Craiova), ªtefan Popescu (fotba-
list care a trecut prin Italia – la
Cesena, sau prin Franþa – la Ajac-
cio, coleg cu Adi Mutu), ca sã

amintim numai câþiva dintre copii.
„În toatã cariera mea, de peste

25 de ani, nu am întâlnit o deschi-
dere ca aici, din partea manageria-
tului. Este o plãcere sã lucrezi cu
aceste fete. Trebuie sã intri în
mentalul lor, sã fii diplomat ºi apoi
le cucereºti ºi vin spre tine. Eu
sunt, de multe ori, foarte aprins,
la bãieþi, cred cã lumea ºtie, dar
cu aceste fete am fost foarte pon-
derat. ªtiam cã nu trebuie sã þipi la
ele, sã nu le vorbeºti urât. Pentru
mine, a fost o adevãratã plãcere
sã lucrez cu aceste tinere. În anul
urmãtor, dacã foarte multe dintre
echipierele de acum, au finalizat
cursurile liceale, ne vom axa pe
cele care au rãmas ºi vom face o
selecþie riguroasã, deoarece vrem
sã ducem mai departe faima liceu-
lui”, a menþionat Petriºor Bondrea.

CRISTI PÃTRU
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La Secþia de Etnografie a Muzeului Olte-
niei (Casa Bãniei) are loc astãzi, ora 11.00,
vernisajul expoziþiei temporare „Fierul etno-
grafic”, care aduce în atenþia publicului pes-
te 80 de obiecte confecþionate din fier ce apar-
þin registrului meºteºugãresc (cleºti, cioca-
ne, nicovale, foale etc.), casnic (cãni, curã-
toare de porumb, dãrace de lânã, cuiere, ba-

Arta prelucrãrii fierului,
într-o expoziþie la Casa Bãniei

Potrivit unui comunicat de pre-
sã al Muzeului de Artã Craiova, ex-
poziþia marcheazã încheierea unui
ciclu de lucrãri, început de artist la
mijlocul anilor 1990, al cãrui lait-

Muzeul de Artã din Craiova vã invitã astãzi, ora 18.00,
la vernisajul expoziþiei „hARTA. TERITORII PORTABILE”

a artistului Cosmin Paulescu. Cu acest eveniment, muzeul
craiovean aduce în atenþia publicului o direcþie foarte prezen-

tã în arta contemporanã româneascã – arta angajatã ºi pe
unul dintre cei mai cunoscuþi reprezentanþi ai acestui curent.
Expoziþia va putea fi vizitatã pânã pe data de 14 iulie, zilnic,

de marþi pânã  duminicã, între orele 10.00-17.00. 

motiv este harta României, ºi ne
vorbeºte despre transformãrile pro-
funde prin care þara noastrã a tre-
cut în toatã aceastã perioadã. „În-
tregul proiect se configureazã ca o
instalaþie complexã, construitã ºi
modelatã în jurul elementului cen-
tral – harta, care se regãseºte în toate
componentele ansamblului: instala-
þie, obiect, video, print digital, per-
formance, lansând subiecte de im-
pact cu referire permanentã la mo-
dele, la valorile societãþi ºi, nu de
puþine ori, la zona politicã”, se mai
precizeazã în comunicat.

Cosmin Paulescu este decan al
Facultãþii de Arte Decorative ºi De-
sign Bucureºti. Din 1997 este mem-
bru al Uniunii Artiºtilor Plastici din
România – secþia Picturã, iar din
2006 este membru al Centrului de
Cercetare ºi Creaþie Artisticã „Arta
în spaþiul public”. În 2015 a câºti-
gat Premiul pentru Secþiunea In-
stalaþie în cadrul Bienalei Naþiona-
le de Artã Contemporanã „Aegys-
sus, ediþia a II-a, Tulcea. Are la
activ peste 150 de expoziþii în Ro-
mânia, Olanda, Ungaria, Germania,
Grecia, Turcia, Croaþia, Belgia,

Bulgaria, Franþa, Italia ºi SUA.
La vernisajul expoziþiei de la

Craiova va fi lansat ºi catalogul
„hARTA. TERITORII PORTABI-
LE”, care documenteazã diversele
faze ale proiectului, de la lansarea

acestuia în 1996 pânã în prezent,
susþinut de texte critice semnate de
Mihaela Velea, Cãtãlin Davidescu
ºi Diana Savu ºi o prezentare gra-
ficã de þinutã aparþinând Corinei
Gabriela Duma.

Un performance pornind de la poemele ºi
corespondenþa lui Paul Celan, intitulat „Paul
Celan: Fuga morþii / Timp al inimii” ºi regi-
zat de Alina Hiristea, va fi prezentat la „Adu-
narea Poeþilor ºi SpectActorilor craioveni”,
mâine, 9 iunie, de la ora 18.00, în Sala „Ia te
uitã!” a Teatrului Naþional „Marin Sorescu”.
În distribuþie – studenþii anului II Actorie din
cadrul Departamentului de Arte al Facultãþii
de Litere din cadrul Universitãþii din Craiova:
Cristina Albiºoru, Ionuþ Bãnicã, Alexandru
Ciontu, Ellis Dinculeanã, Andrei ªchiopu,
Radu Ureche, Victoria Zubenco. Light design:
Dodu Ispas. Videoproiecþie: Florin Chirea.
Spectacolul va fi precedat de o introducere
în poezia ºi viaþa marelui poet german aparþi-

nând lui Nicolae Coande.
 Paul Celan, considerat de cunoscãtori

drept cel mai mare poet de limbã germanã al
secolului XX, s-a nãscut în 1920, la Cernã-
uþi, într-o familie de evrei vorbitori de limbã
germanã. Familia va fi deportatã în Trans-
nistria, în iunie 1942. Viitorul poet scapã cu
viaþã din lagãrele de muncã forþatã româneºti,
dar pãrinþii mor într-un lagãr german de ex-
terminare din Ucraina. În aprilie 1945, Celan
se refugiazã la Bucureºti, unde scrie ºi este
prieten cu Nina Cassian, Alfred Margul Sper-
ber, Al. Philippide, Dumitru Solomon. Ulti-
mul, va scrie o carte excepþionalã despre
scurta perioadã româneascã a poetului: „Paul
Celan. Dimensiunea româneascã”.

Debutul absolut al lui Celan s-a produs cu
trei poeme în limba germanã, în revista „Ago-
ra”, condusã de poetul Ion Caraion, în anul
1947. Celan a scris ºi opt poezii ºi opt poeme
în prozã în limba românã. În 1947, poetul se
refugiazã în Occident. La Viena, unde va pu-
blica prima sa carte, „Nisipul din urne” (1948),
o cunoaºte pe Ingeborg Bachmann, iubirea
vieþii sale, cãreia îi dedicã numeroase poezii ºi
cu care, dupã plecarea sa la Paris, va întreþine
o asiduã ºi deznãdãjduitã corespondenþã. Pa-
siunea, dar ºi confruntãrile dintre cei doi pot fi
descoperite în corespondenþa lor, întinsã pe
durata a 19 ani (1948-1967), strânsã în volu-
mul „Timp al inimii”, apãrut în ediþia româ-
neascã în 2010, la Editura Art.

lamale de uºi, balanþe, pirostrii) ºi vânãtoresc
(clupse, capcane, cornuri pentru praf de puº-
cã etc.). Exponatele sunt rodul meºteºugu-
lui, talentului ºi pasiunii meºterilor fierari din
zona Olteniei: Amãrãºti, ªimnicu de Sus,
Desa, Dãbuleni (Dolj), Dãneºti (Gorj).

Potrivit organizatorilor, expunerea aces-
tor obiecte din patrimoniul etnografic apar-
þinând Casei Bãniei va reitera importanþa ºi
frumuseþea acestui meºteºug în gospodãria
ruralã olteneascã, încercând sã  ducã mai
departe ºi sã  confere valenþe contemporane
meºteºugului fierarului. „Arta prelucrãrii fie-
rului, mai puþin reprezentativã din punctul
de vedere al prezenþei zãcãmântului, dar pu-
ternic reprezentatã în obiecte ºi unelte folo-
site în uzul casnic gospodãresc ºi personal,
dar ºi în activitãþile rurale cele mai impor-
tante, precum agricultura, creºterea anima-
lelor, viticultura, pescuitul ºi vânãtoarea, va
determina, în fapt, specificul local, repre-
zentativ al meºteºugului fierului din Oltenia.

Obiectele expuse au capacitatea de a pre-
zenta sinteze referitoare la cultura materialã
ºi spiritualã a þãranului român, fiind orna-
mentate cu elemente florale stilizate, repre-
zentãri antropomorfe sau incizii similare ci-
frului lui Carol al II-lea, simboluri ce au avut,
din timpuri strãvechi, un loc aparte în cultu-
ra ºi economia umanã”, se precizeazã într-
un comunicat de presã al muzeului.

Astãzi ºi mâine, 9 iunie, Centrul de restaura-
re, conservare patrimoniu ºi vizualizare al Arhi-
episcopiei Craiovei va gãzdui conferinþa inter-
naþionalã cu tema „Martiriu ºi mãrturisitori ai
dreptei credinþe din perioada 1948-1989”.

Deschiderea are loc la ora 12.00, cu cu-
vântul ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi
Mitropolitul Olteniei, urmat de prelegeri sus-
þinute de Preasfinþitul Pãrinte conf. dr. Emi-
lian Loviºteanul (Facultatea de Teologie Or-
todoxã  a Universitãþii din Craiova), cu te-
ma „Mãrturisirea ortodoxã ºi suferinþa mo-
nahilor români în perioada regimului comu-
nist”, pr. conf. dr. Octavian Moºin (Univer-
sitatea de Stat a Republicii Moldova) –
„Martiri ºi mãrturisitori basarabeni din a

Despre mãrturisitori ai dreptei credinþe în perioada
comunistã, într-o conferinþã internaþionalã

doua jumãtate a secolului  al
XX-lea”, pr. prof. Constan-
tin Pãtuleanu (Facultatea de
Teologie Ortodoxã „Justinian
Patriarhul” a Universitãþii din
Bucureºti) ºi pr. conf. dr.
Claudiu Cotan (Facultatea de
Teologie Ortodoxã a Univer-
sitãþii „Ovidius” din Constan-
þa). De asemenea, vor fi pre-
zenþi ºi membri ai Asociaþiei
Foºtilor Deþinuþi Politici din
România.

Manifestarea „Martiriu ºi
mãrturisitori ai dreptei credin-

þe din perioada 1948-1989” reprezintã o
secþiune a Conferinþei Internaþionale „Po-
liticã. Diplomaþie. Culturã”, organizatã pe
8 ºi 9 iunie de Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” ºi Fundaþia „Alexandru
ºi Aristia Aman”, în parteneriat cu Ambasa-
da Republicii Polone la Bucureºti, Academia
Oamenilor de ªtiinþã din România – Secþia
de ªtiinþe Arheologice ºi Istorice ºi Univer-
sitatea din Craiova – Facultãþile de ªtiinþe
Sociale ºi Teologie Ortodoxã. Potrivit orga-
nizatorilor, peste 70 de profesori ºi cercetã-
tori, specialiºti ºi doctoranzi în domeniile
ºtiinþelor umaniste, ºtiinþelor sociale sau stu-
diilor culturale s-au înscris în cadrul confe-
rinþei cu titluri dintre cele mai interesante.
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Guvernul german a anunþat
ieri 7 iunie a.c., retragerea tru-
pelor sale de la baza Incirlik din
Sudul Turciei ºi desfãºurarea lor
în Iordania, din cauza tensiuni-
lor germano-turce crescânde, a
fãcut cunoscut agenþia germa-
nã DPA. Consiliul de miniºtrii a
aprobat planul ministrului Apã-
rãrii, Ursula von der Leyen, dupã
ce Turcia interzisese parlamen-
tarilor germani sã viziteze aceas-
tã bazã NATO, unde circa 260
de soldaþi ai Bundeswehr – ar-
mata germanã – se aflã în ca-
drul coaliþiei internaþionale con-
tra organizaþiei jihadiste Statul
Islamic, din Siria ºi Irak. În consecinþã,
Germania va suspenda timp de douã luni
zborurile aparatelor de recunoaºtere Tor-

Atac armat în Parlamentul

iranian ºi la Mausoleul

Ayatollahului Khomeini:

Cel puþin 12 morþi

ºi 42 de rãniþi
Cel puþin 12 persoane au fost

ucise, iar alte 42 au fost rãnite, în
urma atacurilor teroriste asupra
Parlamentului iranian ºi a Mauso-
leului Ayatollahului Khomeini din
sudul Teheranului, în timp ce patru
teroriºti au fost uciºi de serviciile de
securitate iraniene. Niciunul dintre
parlamentarii iranieni nu a fost
rãnit. Adjunctul ministrului iranian
de Interne, Hossein Zolfaqari, a
anunþat cã teroriºtii care au atacat
clãdirea Parlamentului purtau haine
pentru femei. „Atacatorii purtau
rochii ºi au intrat în Parlament pe la
poarta specialã pentru vizitatori.
Imediat, au început sã împuºte
oamenii din acea zonã, provocând
fricã ºi groazã. În primele minute ale
atacului, forþele iraniene au preluat
controlul asupra parterului clãdirii
Parlamentului”, a spus Zolfaqari.
Oficialul iranian a mai precizat cã
membrii unui grup terorist au fost
arestaþi înainte de a acþiona, iar
forþele de securitate iraniene au
reuºit sã dezamorseze o bombã aflatã
în interiorul mausoleului. Patru
atacatori necunoscuþi au deschis
focul în incinta clãdirii Parlamentu-
lui din Teheran, apoi au atacat
Mausoleul Ayatollahului Khomeini,
fondatorul Republicii Islamice Iran,
monument situat la câþiva kilometri
de sediul legislativului. Atacurile au
fost comise de combatanþi ai organi-
zaþiei teroriste Stat Islamic, conform
unui anunþ al agenþiei de ºtiri Amaq,
afiliatã la Stat Islamic. Totodatã, doi
atentatori sinucigaºi ar fi acþionat în
cadrul mausoleului. Ministrul
iranian de Externe a condamnat
atacurile teroriste de la Teheran ºi a
avertizat cã situaþia în regiune este
foarte gravã, având în vedere proble-
mele de securitate actuale.

Turcia grãbeºte

legislaþia cu privire

la alocarea de trupe

în Qatar
Oficiali din partea Partidului AK

aflat la guvernare, dar ºi din partea
opoziþiei au declarat cã parlamentul
turc va grãbi legislaþia existentã cu
privire la alocarea de trupe cãtre baza
militarã turcã din Qatar. Acest act
pare sã vinã în sprijinul regimului de
la Doha care se aflã în prezent într-o
izolare diplomaticã ºi comercialã
fãrã precedent în raport cu statele
arabe din zona Golfului Persic, dupã
ce Arabia Sauditã, Emiratele Arabe
Unite, Bahrain ºi Egipt au întrerupt
luni relaþiile diplomatice cu Qatarul
ºi au închis în prealabil spaþiul
aerian pentru zboruri comericale.
Qatar este suspectat cã oferã sprijin
militanþilor islamici ºi Iranului.
Aceasta reprezintã cea mai gravã
crizã din ultimii ani la nivelul
relaþiilor diplomatice dintre statele
din Golf.

Donald Trump, preºedintele Statelor Unite, l-a
numit, ieri, pe avocatul Christopher A. Wray în
funcþia de director al Biroului Federal de Investi-
gaþii (FBI). „Am decis sã îl numesc pe Christop-
her A. Wray, un om cu o credibilitate impecabilã,
în funcþia de director al FBI. Vor urma detalii”, a
transmis Donald Trump prin Twitter. Christopher
Wray a fost adjunct al procurorului general al SUA
în perioada 2003-2005, în mandatul Administraþiei
George W. Bush. James Comey a fost destituit re-
cent din funcþia de director al FBI pentru cã ar fi
încãlcat principii ºi proceduri judiciare dezvãluind
public detalii despre investigaþia care o viza pe Hil-
lary Clinton. Demiterea sa a avut loc în contextul
în care demarase o investigaþie privind contactele
între apropiaþi ai lui Donald Trump ºi oficiali ruºi.

Britanicii sunt chemaþi, astãzi, la urne în
cadrul alegerilor parlamentare anticipate.
Avansul Partidului Conservator din Marea
Britanie s-a redus simþitor în faþa Partidul
Laburist, în ultimele sãptãmâni de campa-
nie, astfel cã existã riscul ca partidul The-
resei May sã piardã majoritatea în Camera
Comunelor ºi chiar funcþia de premier al
Marii Britanii în urma scrutinului parlamen-
tar anticipat convocat din ambiþia de a-ºi
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nado, staþionate la Incirlik, dupã care vor
deveni operaþional la baza Azrag, în Ior-
dania, lângã frontiera sirianã. Decizia a

survenit în urma eºecului
din weekend al unei misi-
uni de conciliere în Turcia,
a ministrului de Externe
german, Sigmar Gabriel,
care dorea sã convingã An-
kara sã lase parlamentarii
germani sã viziteze baza,
demers la care guvernul
turc s-a opus încã de luna
trecutã. Ankara a justificat
interdicþia acuzând Berlinul
de acordarea de azil politic
uneor resortisanþi turci, în-
tre care ºi militari, acuzaþi
de preºedintele Recep Ta-
yyip Erdogan, cã ar fi par-

ticipat la tentativa de puci de anul trecut.
Tensiunile diplomatice germano-turce
dateazã de peste un an.

Alegeri în Marea Britanie. Partidul Conservator
în declin, dar pe primul loc în sondaje

consolida legitimitatea în perspectiva ne-
gocierilor dure cu Uniunea Europeanã pe
tema Brexit. Într-un gest imprevizibil, The-
resa May a anunþat în aprilie un plan de
convocare a alegerilor parlamentare anti-
cipate pe 8 iunie, argumentând, dupã o serie
de critici intense, cã este necesar un gu-
vern puternic pe fondul incertitudinii ge-
nerate de ieºirea Marii Britanii din Uniunea
Europeanã. „Am ajuns la concluzia cã sin-
gura modalitate de garantare a certitudinii
ºi siguranþei pentru anii care urmeazã este
organizarea acestor alegeri”, a declarat

Theresa May, supusã presiunilor din
partea colegilor din Partidul Conser-

vator ºi din partea opoziþiei laburiste
ºi liberal-democrate în contextul ac-

tivãrii procedurii Brexit. „Întreaga
þarã este unitã în jurul deciziei Bre-

xit, mai puþin membrii Parlamen-
tului. Disensiunile din Parlament

riscã sã afecteze capacitãþile
de a transforma Brexit în

succes”, explica Theresa
May. Theresa May nu a

devenit prim-ministru în

urma alegerilor. Dupã referendumul din iu-
nie 2016, prin care britanicii au decis la li-
mitã ieºirea din UE, premierul David Ca-
meron, care organizase plebiscitul din ra-
þiuni populiste deºi pleda pentru rãmâne-
rea în Blocul comunitar, a demisionat. Pe
fondul criticilor intense, Boris Johnson,
unul dintre liderii taberei pro-Brexit, nu a
putut fi numit premier, astfel cã Theresa
May a fost desemnatã de Partidul Conser-
vator, probabil ca soluþie de compromis,
în fruntea Guvernului. Noul Cabinet nu a
avut nevoie de votul Parlamentului, dar
probabil l-ar fi putut obþine, dat fiind cã
Partidul Conservator are majoritate. În
contextul disputelor din ce în ce mai in-
tense, premierul Scoþiei, Nicola Sturgeon,
a contestat recent legitimitatea decizio-
nalã a Theresei May. „Eu am fost aleasã
în funcþia de prim-ministru al Scoþiei pe
baza angajamentului clar privind un nou
referendum. Dar premierul nu este încã
aleasã de nimeni”, declara Nicola Stur-
geon. Dincolo de argumentaþia anunþatã
public, Theresa May miza pe calcule elec-
torale simple. În acea perioadã, sondajele
arãtau cã Partidul Conservator avea un
avans considerabil comparativ cu labu-
riºtii, iar primul-ministru spera sã profite
de aceastã situaþie favorabilã.

Donald Trump l-a numit pe Christopher Wray în funcþia de director FBI
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Anunþul tãu!
SC BACRIZ IMPEX SRL anunþã

publicul interesat asupra elaborãrii
PLAN URBANISTIC ZONAL – pentru
‘CONSTRUIRE LOCUINÞE COLECTI-
VE D+P+5-8E CU PARCÃRI LA DEMI-
SOL, CU SPAÞII COMERCIALE  LA
PARTER  ªI  LOCUINÞE LA ETAJE’ ,
mun. Craiova, bd. Decebal nr. 12.
PUBLICUL ESTE INVITAT SÃ
TRANSMITÃ OBSERVAÞII IN SCRIS
PE ADRESA PRIMÃRIEI Mun. CRA-
IOVA, DEPARTAMENTUL URBA-
NISM, IAR CEI INTERESAÞI SUNT RU-
GAÞI SÃ NOTIFICE PREZENÞA LA
DEZBATEREA PUBLICÃ, DEZBATE-
RE CARE VA AVEA LOC LA PRIMÃ-
RIA MUN: CRAIOVA, STR. A.I.CUZA,
NR.7. Documentaþiile sunt expuse ºi
disponibile la sediul Primãriei Mun.
CRAIOVA, din str.  A. I. CUZA , nr. 7 ºi
pe site-ul Primãriei mun. Craiova.

SPITALUL Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizeazã concurs
la sediul din localitatea Craiova, str.Fi-
lantropia, nr.1 pentru ocuparea urmã-
torului post vacant, conform HG 286/
2011- cu modificãri ºi completãri: ªofer
autosanitarã II- Birou Aprovizionare-
Transport- 1 post. Concursul se va
desfãºura astfel: proba scrisã în data
de 30.06.2017, ora 10.00, proba inter-
viu în data de 05.07.2017, ora 10.00.
Pentru participare la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: -diploma de bacalau-
reat sau diploma de absolvire a liceu-
lui; permis de conducere pentru ºofer
profesionist valabil pentru autovehi-
cule din categoriile B ºi C; concurs
pentru ocuparea postului; 3 ani ve-
chime ca ºofer (conducãtor auto) pro-
fesionist. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs pânã
la data de 22.06.2017, ora 10.00, la se-
diul Spitalului din str. N. Titulescu, nr.
40. Relaþii suplimentare la sediul Spi-
talului din str. N. Titulescu, nr. 40- Ser-
viciul RUONS, tel. 0251.307.500.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!

OFERTE DE SERVICIU
Spãlãtorie auto, angajez
personal. Salariu 1.100
RON, carte de muncã, du-
minica 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 avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Doamnã serioasã fac me-
naj ºi îngrijesc bãtrâni. Tele-
fon: 0764/171.101.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Craiova - vând apartament
4 camere parter, zonã ultra-
centralã, exclus agenþii. Te-
lefon: 0723/868.991.

CASE
Vând casã 3 camere, bucã-
tãrie, baie ºi toate utilitãþile,
teren 1023 mp. Telefon:
0766/242.092 sau 0749/
129.000.
Vând casã comuna Calo-
pãr (sat Dîlga) – Dolj, la stra-
da 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 construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în curte
ºi posibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.

SPITALUL Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizeazã concurs
la sediul din localitatea Craiova,
str.Filantropia, nr.1 pentru ocuparea
urmãtorului post vacant, conform
HG 286/2011- cu modificãri ºi com-
pletãri: Muncitor calificat IV (liftier)-
Atelier de întreþinere ºi reparaþii- 1
post. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în data de
03.07.2017, ora 10.00, proba interviu
in data de 06.07.2017, ora 10.00. Pen-
tru participare la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã cumulativ
urmãtoarele condiþii: Autorizaþie IS-
CIR; nu necesitã vechime; Concurs
pentru ocuparea postului. Candida-
þii vor depune dosarele de participa-
re la concurs pânã la data de
22.06.2017, ora 10.00, la sediul Spita-
lului din str.N.Titulescu, nr.40. Rela-
þii suplimentare la sediul Spitalului
din str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizeazã concurs
la sediul din localitatea Craiova, str.
Filantropia, nr. 1 pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG
286/2011- cu modificãri ºi completãri:
Muncitor calificat III (telefonist)- Biroul
Administrativ- 1 post. Concursul se
va desfãºura astfel: Proba scrisã în
data de 04.07.2017, ora 10.00, Proba
interviu în data de 07.07.2017, ora 10.00.
Pentru participare la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã cumu-
lativ urmãtoarele condiþii: Certificat de
calificare pentru meseria de telefo-
nist; concurs pentru ocuparea postu-
lui; 3 ani vechime în activitate. Candi-
daþii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs pânã la data de
22.06.2017, ora 10.00, la sediul Spita-
lului din str. N. Titulescu, nr. 40. Relaþii
suplimentare la sediul Spitalului din
str. N. Titulescu, nr. 40- Serviciul RU-
ONS, tel.0251.307.500.

DIRECÞIA pentru Agriculturã
Judeþeana Dolj, cu sediul în Craio-
va, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei contractuale de
execuþie vacante, pe perioadã ne-
determinatã, de Consilier, grad pro-
fesional IA, în cadrul Compartimen-
tului Resurse Umane, Financiar
Contabilitate, juridic, achiziþii pu-
blice, administrativ ºi relaþii publi-
ce. Concursul pentru ocuparea
postului vacant în regim con-
tractual se organizeazã astfel: Pro-
ba scrisã: 30.06.2017, ora 10.00; In-
terviu-  03.07.2017, ora 10.00. Infor-
maþii suplimentare se pot obþine la
sediul instituþiei sau la nr. de tele-
fon 0251.411.037.

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



14 / cuvântul libertãþii joi, 8 iunie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 8 iunie 2017

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

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

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

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere 2400
mp teren satul Ghizdãveºti
- Celaru, cadastru, carte fun-
ciarã, unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate utilitãþi-
le super-îmbunãtãþitã în co-
muna 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 fã-
cut. Telefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând teren intravilan Piaþa
Chiriac 418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semicasã. Te-
lefon: 0723/013.004
Vând teren arabil 2.500 ha
Nord 233, Spate Metro. Te-
lefon: 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. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 5000 mp la Gara Pie-
leºti lângã Fabrica Q Fort.
Telefon: 0752/641.847.
Vând teren intravilan Comu-
na ªimnicul de Sus – sat Al-
beºti. Telefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi - la DJ, cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.

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 schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.
Vând Cielo al doilea proprie-
tar din anul 1995. Telefon:
0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de veci Ro-
boaica, groapã boltitã – pla-
cã metalicã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
VIN de buturugã, 2 butoaie
salcâm, aparat sudurã. Te-
lefon: 0749/012.505.
Vând convenabil un auto-
matizor APOLLO 3WF - 2,6
nou - nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând bicicletã pliabilã. Tele-
fon: 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 eta-
jere cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând 40 de familii de albine
(stupi puternici). Telefon:
0763/156.760.
Vând masã metalicã 140/
70/75 cm – 150  lei, polizor
electric nou - 100 lei. Tele-
fon: 0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând þuicã, podea Dacia
1310, maºinã de cusut
PAFF. Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci – gropi fã-
cute cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.

Vând saltea aproape nouã
1,20x 2 m. Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºinã cusut electri-
cã 200 lei, epilator HOME-
DICS 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 SAM-
SUNG + acumulatori 200 lei
DVD portabil, adaptor auto 200
lei. Telefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris elec-
tricã, transformator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi, bocanci,
ghete militare noi, frigider.
Telefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã, calo-
rifer electric nou 11 elemenþi,
trotinetã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiuve-
le duble în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri, tele-
vizor color 100 lei bucata,
maºinã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºinã de cusut - 250
lei, aspirator - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã exten-
sibilã - 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 su-
durã, alternator 12V pickup
Tesla cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri cu
muzicã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând presã hidraulicã mase
plastice, ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, cârlige
jgheaburi de apã la casã
noi. Telefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic din
þeavã D 200 mm, menghi-
nã instalator, apometru apã
normal, aragaz 3 ochiuri.
Telefon: 0767/153.551.
Vând masã metalicã - 100
lei, polizor electric - 100 lei,
bicicletã copii - 50 lei. Tele-
fon: 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 aparat de facut pâine
electric Alasca – 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. 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. Tele-
fon: 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.
Vând maºinã de cusut, as-
pirator, fotolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.
Sãpun de casã 5 lei/kg. cru-
ce albã scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan 200/800
bine întreþinut – 100 lei, tele-
vizor color cu telecomandã.
Telefon: 0770/303.445.

Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor 2500
W, diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii
pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite, com-
binã 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 nego-
ciabil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, 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, aspira-
tor, masã, saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând 2 TV Color Nei, Roy-
al, telecomandã, defecte -
100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2 ca-
mere 59 mp etaj 3 Casa
Albã -cu similar aceeaºi
zonã etaj parter sau etaj 1,
plus diferenaþã. Telefon:
0723/ 013.004.

SPAÞII COMERCIALE
ÎNCHIRIEZ spaþiu comer-
cial, central, 40 mp, pretabil
pentru diferite activitãþi. Tele-
fon: 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 abonament trans-
port handicap eliberat
D.G.A.S.P.C. Olt pe numele
CIOCHINÃ BOGDAN- VASI-
LE. Se declarã nul.
Pierdut certificat de înregis-
trare în scopuri de TVA pen-
tru IF MATEI MIOARA , Se-
ria B Nr. 0878425. Se de-
clarã nul.
Pierdut autorizaþie de funcþi-
onare CECCAR Nr. 9051
pentru S.C. KLASS AUDIT
SRL. Se declarã nulã.



cuvântul libertãþii / 15joi, 8 iunie 2017 sp    rtsp    rtsp    rtsp    rtsp    rt
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Curãþenia de varã stã sã încea-
pã la Universitatea Craiova, iar
mesajele de mulþumire vor curge
pe site-ul oficial al clubului faþã de
jucãtorii care urmeazã sã pãrãseas-
cã echipa. În aproape fiecare com-
partiment vor fi modificãri impor-
tante, începând cu cel de portar.
Aici, veteranul Pedro Mingote (37
de ani) are ºanse mici sã mai rã-
mânã, dacã Laurenþiu Popescu nu
va mai fi împrumutat unei alte for-
maþii, dupã ce va reveni de la Pan-
durii. În plus, ºi tânãrul Andrei Vlad
a demonstrat cã se poate miza pe
el între buturi.

Din defensivã, Apostol Popov va
pleca, dupã doi ani petrecuþi în
Bãnie. În vârstã de 34 de ani, bul-
garul a avut evoluþii medii, impre-
sionând prin determinarea ºi sacri-
ficiul sãu, dar desele probleme
medicale, care au culminat cu re-
centa operaþie de menisc, i-au de-
terminat pe olteni sã renunþe la el.

Tot din cauza accidentãrilor
multiple acuzate, într-o scurtã pe-
rioadã petrecutã în Bãnie, se va
renunþa ºi la francezul Alexandre
Jean-Luc Barthe (31 de ani).

Un alt fundaº de care Craiova
se va debarasa dupã doar câteva

Mingote, Popov, Barthe, Dumitraº, Fajic, Mãzãrache,
Jazvic ºi Bucuricã sunt aproape de a pãrãsi

Universitatea Craiova

Românca a revenit de la 3-6, 1-5 ºi s-a impus cu 6-0
în setul decisiv contra Svitolinei

Simona Halep s-a calificat în
semifinalele turneului de Mare
ªlem de la Roland Garros, dupã
o revenire neverosimilã contra
ucrainencei Elina Svitolina (22 de
ani, numãrul 6 WTA), 3-6, 7-6
(8-6 în tie-break), 6-0. Halep,
numãrul 4 mondial, a fost domi-
natã net în primele douã seturi,
fiind condusã cu 6-3, 5-1 de Svi-
tolina. Numai cã din acel moment
Halep a câºtigat nu mai puþin de
12 ghemuri ºi nu a mai pierdut
decât unul, calificându-se în pen-
ultimul act. Svitolina, care o în-
vinsese pe Halep în finala turneu-
lui de la Roma, acum 3 sãptã-
mâni, a avut 5-0 în primul set.
Halep a dat impresia cã ar putea
reveni, reducând din handicap,

scor 3-5, însã ucraineanca a în-
cheiat setul cu 6-3, ajutatã în ghe-
mul decisiv de serviciul puternic
ºi precis. ªi setul secund a avut
cam aceeaºi desfãºurare, dar fi-
nalul a fost diferit. Debutul a fost
la discreþia Svitolinei, care s-a
desprins la 5-1. Simona pãrea
resemnatã, însã a câºtigat la li-
mitã douã ghemuri ºi s-a agãþat
de un meci care pãrea pierdut. A
câºtigat 5 ghemuri la rând, iar la
6-5 a avut ºansa de a egala la
seturi. Numai cã adversara a re-
venit ºi a împins al doilea parþial
în tie-break. Acolo, Svitolina a
avut minge de meci, la 6-5, însã
Halep a revenit câºtigând 3 punc-
te la rând ºi setul secund. Cel
decisiv a fost la discreþia ei, fi-

indcã Svitolina a cãzut din punct
de vedere psihic, cedând cu 0-6.

„Nu ºtiu cum am revenit, nu
mai credeam cã pot întoarce sco-
rul de la 3-6, 1-5, dar sunt feri-
citã cã am câºtigat. Am întâlnit o
adversarã foarte puternicã, a ju-
cat foarte bine, a prins liniile la
început, a fost mai agresivã de-
cât la Roma. Am decis sã schimb
puþin ritmul, am alergat-o mai
mult, am înãlþat puþin mingea ºi
astfel am întors meciul” a spus
Halep la final. Românca va juca
astãzi în semifinale cu Kristina
Pliskova, care a învins-o pe Ca-
roline Garcia (Franþa), scor 7-6,
6-4. În cealaltã semifinalã se vor
întâlni letona Jelena Ostapenko ºi
elveþianca Timea Bacsinsky.

Rezerve: L. Popescu, A. Vlad
– R. Petre, Gustavo, Manea,
Bârzan, Drãghici, Markovic.

Primul unsprezece al Craiovei
în acest moment: Calancea –
Dimitrov, Kelic, Screciu, Briceag
– Mateiu, Zlatinski – Bancu,
Bãluþã, Burlacu – Ivan.

luni ºi foarte puþine apariþii în alb-
albastru este Bogdan Bucuricã.
Adus în iarnã de la Concordia
Chiajna, apãrãtorul stânga de 31 de
ani a dezamãgit în meciurile jucate
pentru olteni, el însuºi exprimân-
du-ºi dorinþa de a pãrãsi Bãnia.

ªi Andrei Dumitraº (29 de ani)
are zilele numãrate la Craiova. Lui
îi expirã contractul în iarnã, dar
conducãtorii încearcã sã i-l rezi-
lieze încã de pe acum, dacã ºi ju-
cãtorul ºi acceptã ºi îºi gãseºte
un alt angajament. Dumitraº a
avut apariþii episodice ºi nereu-
ºite în ultimul sezon, în care a
fost ºi accidentat, dar ºi suspen-
dat de club pentru o perioadã lun-
gã, alãturi de Mateiu.

Alþi doi jucãtori transferaþi în
iarna trecutã ºi care nu au confir-
mat în play-off vor fi puºi pe liber.
Atacanþilor Nusmir Fajic (31 de
ani) ºi Filip Jazvic (27 de ani) nu li
se vor activa clauzele de prelungi-
re a contractelor, dupã ce n-au reu-
ºit nici un gol pentru Universita-
tea. Totodatã, Simon Mãzãrache
(24 de ani) este unul dintre indezi-
rabili, dupã ce a fost contestat ve-
hement de suporterii olteni aproa-
pe la fiecare apariþie. Mãzãrache

ar putea fiîmprumutat pentru un
sezon, dar asta numai dacã oltenii
vor reuºi sã transfere jucãtorii do-
riþi pentru linia ofensivã, altfel va
rãmâne ca o soluþie de avarie.
Mãzãrache a marcat 5 goluri în
ediþia trecutã de campionat ºi nu
are o vârstã înaintatã, de aceea
Craiova nu ar renunþa definitiv la
el. Majoritatea celor puºi pe lista
de transferuri sunt trecuþi de 30
de ani, iar clubul din Bãnie îºi do-
reºte ca veteranii sã facã diferen-
þa, nu sã doar completeze lotul.

6 jucãtori ar trebui sã vinã
În locul celor 8 jucãtori care

pleacã, Universitatea îºi doreºte sã
transfere 6 fotbaliºti, în condiþiile
în care vor mai fi promovaþi ºi ti-
neri de la echipa a doua sau di-
rect de la juniori, aºa cum s-a mai
întâmplat în sezonul precedent.
Clubul din Bãnie cautã un fundaº
dreapta, doi stoperi, un mijlocaº
ºi doi atacanþi. Bugetul de trans-
feruri este însã inexistent, craio-
venii cautând doar jucãtori liberi
de contract, aºa cum au urmãrit
ºi în precedentele perioade de
transferuri. Fotbaliºtii români cu
cotã sunt prea scumpi pentru po-
sibilitãþile clubului, în timp ce
strãinii nu sunt atraºi de Craiova,
dupã cum declarã cu orice prilej
Marcel Popescu. Totuºi, craiove-
nii se îndreaptã spre piaþa exter-

nã, mai ofertantã ºi, de ce nu, mai
ieftinã. Din România, jucãtorii
doriþi în Bãnie se aflã atacanþii
Adrian Petre (19 ani), de la UTA,
dar care este destul de scump, în
jur de 500.000 de euro, ºi Adrian
Bãlan (27 de ani), de la FC Volun-
tari, pe care oltenii au vrut sã-l
transfere ºi în iarnã, stoperul
croat Hrvoje Spahija (29 de ani),
tot de la FC Voluntari, mijlocaºul
Cristi Bãrbuþ (22 de ani), de la
ACS Poli.

Se aºteaptã oferte pentru
Bãluþã ºi Ivan

Anunþând ºi pentru sezonul vi-
itor un buget de 5,5 milioane de
euro, la fel ca ºi anul trecut, Cra-
iova trebuie sã ºi-l acopere ºi din
vânzãri de jucãtori. Andrei Ivan
are promisiunea cã va fi lãsat sã
plece, dupã ce în iarnã i-a fost
blocat transferul la FC Bruges.
Preþul minim solicitat pentru el
este de 3 milioane de euro. Cel mai
ofertat jucãtor al Universitãþii din
vara aceasta este însã Alex Bãluþã

(24 de ani). Cu propuneri de la
FCSB, Dinamo Zagreb, dar ºi câ-
teva echipe din Rusia, mijlocaºul
Craiovei a fost convocat ºi la echi-
pa naþionalã de Christoph Daum,
fiind al doilea oltean de la lot, alã-
turi de Andrei Ivan. Un alt jucãtor
aflat în vizorul unor formaþii de
peste hotare este Vladimir Scre-
ciu, dar care va mai rãmâne cel
puþin încã un an în Bãnie, þinând
cont cã abia în vara aceasta îm-
plineºte 17 ani. Clubul craiovean
ºi-a impus o strategie de a vinde
maxim un jucãtor important pe
sezon, aºa cã doar unul dintre Ivan
ºi Bãluþã îºi poate face bagajele de
plecare în vara aceasta.
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