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Laura Codruþa
Kovesi:
Nu mã voi prezenta
la ºedinþa comisiei
de anchetã
Laura Codruþa Kovesi,
procurorul ºef al DNA, a
respins invitaþia Comisiei de
anchetã a alegerilor din
2009, precizând cã procurorii nu pot fi citaþi ºi obligaþi
sã se prezinte în calitatea de
martori în faþa comisiilor
parlamentare. “La data de
27 mai 2007, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotãrât cã “procurorii
nu pot fi citaþi si obligaþi sã
se prezinte în calitate de
martori în faþa comisiilor
parlamentare, deoarece,
conform normelor constituþionale fac parte din autoritatea judecãtoareascã.”. Prin
decizia nr. 317 din 13 aprilie
2006 ºi decizia nr. 45 din 17
mai 1994, Curtea Constituþionalã a României a decis cã
dispoziþiile din regulamentele interne ale Senatului sau
ale Camerei Deputaþilor care
prevãd obligativitate persoanelor citate de a se prezenta
la comisia de anchetã sunt
neconstituþionale. Faþã de
aceste aspecte vã comunic
faptul cã nu mã voi prezenta
în data de 14 iunie 2017 la
ºedinta comisie de anchetã”,
se aratã în scrisoarea trimisã
de Laura Codruþa Kovesi
comisiei parlamentare.
Fostul procuror general în
2009, Laura Codruþa Kovesi,
a fost invitat pentru a fi
audiat sãptãmâna viitoare de
cãtre Comisia de anchetã a
alegerilor din 2009, a precizat, miercuri, preºedintele
acestui for, Mihai Fifor.
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actualitate

Klaus Iohannis: Întâlnirea cu Trump
va marca un moment important
în evoluþia relaþiilor bilaterale
Preºedintele Klaus Iohannis a afirmat la întâlnirea cu
comunitatea de români din Washington, cã întâlnirea de
astãzi cu preºedintele SUA Donald Trump este foarte
importantã pentru cã va marca ”un moment extrem de
important în evoluþia relaþiilor dintre cele douã þãri”.
“Peste douã zile ( n.r astãzi) voi
avea o întâlnire foarte importantã, cu preºedintele Trump, o întâlnire care, cu siguranþã, va marca un moment extrem de important în evoluþia relaþiilor dintre þãrile noastre dar, cu siguranþã, voi
avea ocazia sã vorbesc ºi despre
cum putem sã facem parteneriatul nostru mai profund, mai viu,
mai util pentru ambele þãri. Acest
parteneriat strategic despre care
vorbesc împlineºte în acest an 20
de ani de existenþã, iatã deci cã
vizita mea vine într-un moment
destul de potrivit”

Întâlnirea dintre Klaus Iohannis
ºi Donal Trump este elementul central al vizitei ºefului statului român
la Washington ºi va fi un prilej pentru a discuta perspectivele Parteneriatului Strategic dintre România ºi Statele Unite. “Întrevederea
celor doi înalþi oficiali va fi un excelent prilej pentru a discuta perspectivele de aprofundare ºi extindere a Parteneriatului Strategic dintre România ºi Statele Unite, pe
toate palierele relevante, inclusiv în
contextul în care în acest an se
împlinesc 20 de ani de la lansarea
acestuia. Astfel, Preºedintele Klaus

Iohannis va aborda prioritãþile de
acþiune în cadrul relaþiei bilaterale
ºi va reconfirma angajamentul
ferm al þãrii noastre de a rãmâne

un aliat predictibil, stabil ºi de încredere al Statelor Unite”, precizeazã într-un comunicat de presã
Administraþia Prezidenþialã.

Premierul Grindeanu s-a întâlnit la Paris
cu omologul sãu, Edouard Philippe
Premierul Sorin Grindeanu a declarat ieri cã aderarea României la Agenþia pentru Energie Nuclearã este un pas important
pentru a atinge obiectivul de a deveni membri în OCDE, ceea ce
va aduce þãrii noastre “respectabilitate”.
“Aderarea României la Agenþia pentru Energie Nuclearã este un pas important pentru a atinge obiectivul de a
deveni membri în OCDE. Am avut o
discuþie ºi cu secretarul general al
OCDE - suntem pe drumul cel bun.
Putem sã ne atingem acest obiectiv
extrem de important pentru þara noastrã. Am dat exemplu ãsta ºi asearã ºi
am sã fac o comparaþie - dacã aderarea la NATO ne-a adus nouã, României, securitate, aderarea la UE ne-a
adus prosperitate ºi creºtere economicã, aderarea la OCDE, care reprezintã
o þintã pe care o putem atinge, ne va
aduce respectabilitate”, a declarat premierul Grindeanu.

El a mai spus cã aderarea la OCDE
reprezintã prioritãþile politicii externe a
României. “Suntem cu dosarul ºi cu tot
ceea ce avem de fãcut foarte, foarte
aproape de linis de finish, ceea ce reprezintã o victorie ºi va reprezenta o victorie pentru þara noastrã”, a mai spus premierul român. Premierul Sorin Grindeanu a participat, miercuri, la Paris, la ceremonia dedicatã aderãrii României ºi
Argentinei la Agenþia pentru Energie
Nuclearã (NEA) a Organizaþiei pentru
Cooperare ºi Dezvoltare Economicã
(OCDE), eveniment la care au mai luat
parte secretarul general al OCDE, José
Ángel Gurría, ºi directorul general al
NEA, William D. Magwood.

Instanþa a decis cã Dan Voiculescu poate fi eliberat
Comisia de specialitate de la niînsã nu e suficient pentru a fi eliMagistraþii Judecãtoriei Sectorului 5 au admis, ieri,
velul penitenciarului Rahova a dat
berat condiþionat. Instanþa trebuaviz negativ solicitãrii lui Dan Voi- cererea de eliberare a lui Dan Voiculescu, condamnat la ie sã îºi creeze convingerea cã a
culescu de eliberare condiþionatã, 10 de ani de închisoare în dosarul ICA, decizia putând fi fost reeducat. A fost condamnat
contestatã în trei zile. La solicitarea fostului senator,
însã, chiar ºi în aceste condiþii, fospentru o infracþiune cu intenþie. A
tul senator s-a adresat judecãtori- acesta nu a fost adus la instanþã. Comisia de specialitate câºtigat 57 de zile din muncã, dar
lor. În susþinerea cererii, avocatul a penitenciarului a dat aviz negativ cererii. Dan Voicules- 330 de zile din cãrþile scrise. Luacestuia a susþinut cã nu a fost pecrãrile au fost realizate cu scopul
cu este încarcerat, dupã ce a fost condamnat în 2013 la
depsit disciplinar ºi a muncit. “…
vãdit de a induce în eroare comizece ani de închisoare pentru spãlare de bani.
Þin sã precizez cã a refuzat un resia ºi instanþã. Nu existã nicio
gim inferior din motive de siguranþã persodovadã cã lucrãrile au fost scrise în peniþinut avocatul în sala de judecatã.
nalã. Dan Voiculescu a depãºit fracþia cu
tenciar. Unul dintre manuscrise are 20 de
În replicã, procurorul DNA a susþinut cã
aproape opt luni, zile executate ºi câºtigate.
pagini, în timp ce varianta tehnoredactatã are
fãrã publicarea unor cãrþi nu ar fi îndeplinit
A avut un comportament conform, a partici40 de pagini… “, a spus procurorul de ºedinfracþia de o treime din pedeapsã, condiþie
pat la activitãþi în penitenciar, are 71 de ani si
þã al DNA.
necesarã pentru formularea unei cereri de
suferã de mai multe afecþiuni, care se regãLa începutul anului, instanþa a respins prieliberare, acesta precizând cã instanþa tresesc în documentele depuse. Dan Voiculescu
ma cerere fãcutã de Voiculescu, aceasta fibuie sã aibã în vedere împrejurãrile în care
nu trebuie îndreptat. El are o educaþie solidã,
ind a doua solicitare. Decizia Judecãtoriei
au fost realizate lucrãrile. “Petentul condamprobabil a înþeles cã a încãlcat legea”, a susSectorului 5 nu va fi definitivã.
nat a fost disciplinat, a fost recompensat,
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eveniment

Doi poliþiºti doljeni la judecatã pentru mitã
ºi favorizarea infractorului
ªeful Postului de Poliþie Daneþi, agentul Secþiei de Poliþie Ruralã Nr. 12 Daneþi, tehnicianul silvic cu care „lucrau” dar ºi cumnatul celui din urmã, au fost trimiºi în judecatã de procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj
pentru luare de mitã, favorizarea fãptuitorului, cumpãrare de influenþã ºi complicitate la
aceste infracþiuni. Este vorba despre cei doi
Reamintim cã, în urma unei anchete complexe a ofiþerilor de poliþie judiciarã din cadrul Serviciului Judeþean Anticorupþie (S.J.A.) Dolj, desfãºuratã sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, luni,
27 februarie a.c., doi poliþiºti doljeni, Viorel Minuþã, agent de poliþie în
cadrul Secþiei de Poliþie Ruralã Nr. 12
Daneþi ºi Aris Constantin Dincã,
ºeful Postului de Poliþie Daneþi, dar
ºi un tehnician silvic, Iulian Cîrjaliu,au ajuns dupã gratii pentru cã ceruserã 10.000 lei de la un doljean care ia denunþat.

ªpagã mascatã în … cotizaþie

Potrivit anchetatorilor, în cursul
lunii ianuarie 2017, agentul de poliþie Viorel Minuþã, din cadrul Secþiei
de Poliþie Ruralã Nr. 12 Daneþi, împreunã cu ºeful Postului de Poliþie
Daneþi, agentul Aris Constantin Din-

poliþiºti „sãltaþi” la sfârºitul lunii februarie a.c.,
dupã ce s-au „combinat” cu un tehnician silvic la
o ºpagã mascatã de 7.500 lei, pentru a „mãtrãºi”
un dosar penal deschis pe numele unui doljean
pentru tãiere ilegalã ºi furt de material lemnos.
Dosarul a intrat în camera preliminarã a Tribunalului Dolj, instanþã care marþi, 6 iunie a.c., i-a
menþinut pe inculpaþi sub control judiciar.

cã, l-au depistat pe M.C. în timp ce
transporta material lemnos fãrã a deþine documente de provenienþã, ocazie cu care i-au întocmit proces-verbal de constatare a infracþiunii flagrante, în baza cãruia s-a întocmit
dosar penal înregistrat la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craiova. Ulterior, la domiciliul doljeanului s-au
efectuat percheziþii, fiind descoperite cantitãþi importante de material
lemnos. Pentru inventariere, poliþiºtii au apelat la Iulian Cîrjaliu, tehnician silvic, care a constatat cã, din
cauza cantitãþii mari de material lemnos sustras ºi deþinut de M.C., acesta urmeazã sã fie cercetat penal pentru infracþiuni la regimul silvic. Însã
imediat dupã finalizarea inventarierii
ºi deschiderea dosarului penal, Iulian
Cîrjaliu l-a abordat pe M.C. (denunþãtor în cauzã) ºi i-a propus ca, pentru a nu fi tras la rãspundere penalã,
sã achite o „cotizaþie”, de fapt o

ºpagã mascatã, în contul Asociaþiei
Proprietarilor de Pãduri din Daneþi,
în cuantum de 10.000 lei, ºi amenzi
contravenþionale de 6.000 lei. Doljeanului i s-a pãrut destul de mare suma,
astfel cã, dupã mai multe discuþii, au
cãzut de acord pe un total de 10.000
lei, din care 2.500 lei sã fie amenzi.
Iulian Cîrjaliu a negociat apoi ºi cu
cei doi poliþiºti modificarea prejudiciului creat de doljean, care este ºi
recidivist, astfel încât sã fie coborât
sub limita infracþiunii ºi acesta sã
scape de rãspunderea penalã, iarM.C. sã fie sancþionat contravenþional cu suma de 2.500 lei, dar numai
dupã ce acesta va achita 7.500 lei cãtre
asociaþia indicatã. Numai cã nu existã nici o bazã legalã pentru ca Asociaþia sã încaseze bani de la persoane care nu sunt înscrise ºi nu au pãduri în proprietate. „Combinaþia” era
fãcutã pentru ºpagã mascatã sub forma unor cotizaþii.

Luni, 27 februarie a.c., casierul
asociaþiei a lipsit, iar denunþãtorul
M.C. s-a întâlnit cu agentul Viorel
Minuþã ºi cu Iulian Cîrjaliu la Postul
de Poliþie, fiind îndrumat cãtre casieria Primãriei Daneþi, unde i s-au eliberat chitanþe de încasare a amenzilor contravenþionale care totalizau
2.500 lei ºi o chitanþã de încasare
pentru suma de 7.500 lei, reprezentând „cotizaþie” pentru asociaþie, casierul primãriei neºtiind decât cã trebuie sã taie chitanþã pe suma respectivã. Cei doi poliþiºti ºi tehnicianul
silvic au fost reþinuþi pe 24 de ore,
apoi plasaþi în arest la domiciliu, ulterior ajungând sub control judiciar.
Între timp, anchetatorii au stabilit cã
ºi Tudor Dobrescu, cumnatul lui Iulian Cîrjaliu a intervenit pentru re-

stituirea cãruþei unui localnic, dând
ºpagã în schimb, astfel cã cei doi poliþiºti ºi cei doi cumnaþi au fost trimiºi
în judecatã. Dosarul s-a înregistrat pe
31 mai a.c. la Tribunalul Dolj, iar pe 6
iunie a.c. instanþa a menþinut mãsurile preventive faþã de inculpaþi: „Menþine mãsura controlului judiciar dispusa fata de inculpatii CÎRJALIU
IULIAN MINUÞÃ VIOREL, si DINCÃ
ARIS-CONSTANTIN, prin incheierea
nr 109/24.04.2017 a Tribunalului
Dolj, precum si fata de inculpatul
DOBRESCU TUDOR, dispusã prin
ordonanta nr 26/P/2017 din
17.03.2017 a Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj. Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la
pronunþare. Pronunþatã în camera
de consiliu din data de 06.06.2017”,

Irakian prins de poliþiºtii 12.000 de pacienþi vor beneficia
de frontierã doljeni
de tratament fãrã interferon
cu documente false
Poliþiºtii de frontierã doljeni au depistat un cetãþean irakian
care a încercat sã intre ilegal în România, pe la Punctul de
Trecere a Frontierei (PTF) Calafat, folosindu-se de o carte de
identitate greceascã falsificatã. Bãrbatul, care intenþiona sã
ajungã în Germania, a fost predat autoritãþilor bulgare pentru
continuarea cercetãrilor ºi dispunerea mãsurilor legale.
Conform reprezentanþilor Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF) Dolj, miercuri, 7 iunie
a.c. în jurul orei 01.00, la Punctul de
Trecere a Frontierei (PTF) Calafat,
judeþul Dolj, s-a prezentat pentru a
intra în þarã, cãlãtorind într-un autoturism condus de un cetãþean grec,
o persoanã de sex masculin care a
prezentat la controlul de frontierã o
carte de identitate cu însemnele autoritãþilor elene. Echipa comunã de
control, formatã din poliþiºti de frontierã români ºi bulgari, a avut suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului de cãlãtorie prezentat,
motiv pentru care au fost efectuate
verificãri suplimentare. Astfel, s-a
constatat cã respectiva carte de
identitate este falsificatã prin lipirea
unei alte fotografii peste cea origi-

nalã, iar ºtampila aplicatã pe aceasta este redesenatã. În continuarea
cercetãrilor, poliþiºtii de frontierã au
mai constatat cã bãrbatul este cetãþean irakian, se numeºte Mustafa M.,
are 40 de ani ºi a apelat la aceastã
metodã deoarece nu deþinea documente pentru trecerea frontierei ºi
intenþiona sã ajungã în Germania.
“Poliþiºtii de frontierã au procedat
la întreruperea cãlãtoriei persoanei în cauzã, iar conform protocolului româno-bulgar privind controlul comun la trecerea frontierei,
aceasta a fost preluatã de cãtre autoritãþile bulgare în vederea continuãrii cercetãrilor ºi dispunerii
mãsurilor legale ce se impun”, a
declarat comisar Dãnuþ Rudãreanu,
purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj.
CARMEN ZUICAN

Peste 12.000 de pacienþi vor beneficia de tratament fãrã
interferon, cu 7.000 în plus faþã de anul trecut, au anunþat
reprezentanþii Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
În acest sens, s-au alocat peste trei miliarde de euro pe
contractele cost-volum ºi cost-volum-rezultat.

Fondurile alocate de CNAS anul
trecut pentru tratamentele medicamentoase în ambulatoriu s-au ridicat la
aproape 1,8 miliarde de euro, ceea ce
reprezintã aproximativ 33% din fondul
de sãnãtate. Pentru anul în curs a fost
prevãzutã o creºtere de peste 24% a
sumei alocate medicamentelor utilizate în cadrul programelor naþionale de
sãnãtate.
Dupã succesul tratãrii fãrã interferon a 5.860 de pacienþi, în cadrul primului contract cost-volum-rezultat pe
aria terapeuticã hepatita cronicã viralã C, contract finalizat la 1 noiembrie
2016, negocierea ºi semnarea noilor
contracte cost-volum-rezultat, þintind
un numãr semnificativ mai mare de
pacienþi pe aceeaºi arie terapeuticã, a
reprezentat o prioritate pentru CNAS.
În acest scop, CNAS a fost autorizatã prin Legea Bugetului de Stat pe
anul 2017 sã încheie contracte în limita creditelor de angajament de 3,09
miliarde lei pentru medicamentele care
fac obiectul contractelor cost-volum/
cost-volum-rezultat.

Ce paºi trebuie urmaþi
de fiecare pacient
Pentru accesul la tratament fãrã interferon, pacientul, cu bilet de trimitere
de la medicul de familie ºi cardul de
sãnãtate, trebuie sã se prezinte pentru
consultaþie ºi evaluare la un medic
specialist din unul dintre centrele desemnate din þarã. În urma evaluãrii,
dacã acesta corespunde criterilor de
eligibilitate conform protocolului elaborat de comisia de specialitate a Ministerului Sãnãtãþii, pacientul va primi
voucherul pentru investigaþiile necesare la dosarul de aprobare. Voucherul
va fi utilizat pentru efectuarea setului

de investigaþii necesare în unul dintre
laboratoarele agreate de furnizorul tratamentului fãrã interferon. Rezultatul
primit de la laborator va fi înmânat medicului curant care, daca în urma investigaþiilor stabileºte cã pacientul corespunde criteriilor de eligibilitate, întocmeºte dosarul pentru aprobarea
tratamentului ºi îl înmâneazã pacientului. Pacientul va depune dosarul la casa
de asigurãri cu care se aflã în relaþie

contractualã medicul curant. Casa de
asigurãri judeþeanã va transmite dosarul la CNAS. Comisia de specialitate
din cadrul CNAS analizeazã dosarul ºi
transmite decizia casei de asigurãri
unde a fost depus dosarul de cãtre
pacient. Apoi, casa de asigurãri judeþeanã va transmite pacientului decizia
comisiei CNAS.
În cazul în care dosarul este aprobat, pacientul merge cu decizia de aprobare la medicul curant, care îi va elibera prescripþia medicalã.
Terapia fãrã interferon reprezintã o
speranþã pentru bolnavii care nu au
nicio altã alternativã în acest moment
pentru cã suferã de cirozã. Tratamentul, diferit de dubla terapie cu interferon, nu se poate cumpãra individual
de cãtre pacient, iar programul susþi-

nut de Casã se va derula pe durata a
cel puþin un an de zile.
Dubla terapie, cea cu interferon,
dureazã 48 de sãptãmâni, iar cea fãrã
interferon – 12 sãptãmâni. Pacientul
care va intra în noua terapie va trebui
sã þinã cont sã respecte întocmai schema de tratament.

România este þara cu cea mai
mare prevalenþã de hepatitã

România este þara cu cea mai mare
prevalenþã de hepatitã C – 3,2 la sutã
ºi 4,4 la sutã – hepatitã B din Europa.
Practic, unul din 13 români are unul
din aceºti viruºi. Acest lucru ar însemna circa 600 de mii de persoane infectate cu virus C în sânge, dar 85% au
infecþie activã, restul ºi-au eradicat
virusul prin propriile lor mijloace
imunitare. Dubla terapie, cea cu interferon, dureazã 48 de sãptãmâni,
iar cea fãrã interferon – 12 sãptãmâni. Pacientul care va intra în noua
terapie va trebui sã þinã cont sã respecte întocmai schema de tratament.
El va lua douã pastile pe zi timp de
12 sãptãmâni. Are foarte puþine reacþii adverse, în special renale.
România a tratat anual 5.000 de
bolnavi de hepatitã B ºi C, iar noile
tratamente oferã mult mai multe
ºanse pacienþilor. Dupã trei luni de terapie, 90-95 la sutã din cei care se trateazã cu aceste medicamente au ºansa
de a se vindeca definitiv de boalã.
Hepatitele virale ucid 1,5 milioane
de oameni din întreaga lume, în fiecare
an. La fel de multe decese ca ºi cele
prin HIV/SIDA. Pentru a opta cauzã
majorã de deces la nivel mondial, hepatita viralã este extrem de neglijatã.
De asemenea, hepatita viralã este principala cauzã de cancer hepatic, iar acesta este a doua cauzã de deces prin cancer. La nivel mondial, se estimeazã 1,4
milioane de cazuri noi de hepatitã viralã A anual ºi, chiar dacã nu se cronicizeazã, poate genera pierderi economice semnificative ºi consecinþe sociale
în comunitãþile afectate.
RADU ILICEANU
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Consiliul Concurenþei a generat peste 1 miliard
de euro economii pentru cetãþenii români
Timp de douã zile, miercuri ºi joi, o delegaþie a a
Consiliului Concurenþei, a întreprins o vizitã la
Craiova, în cadrul cãreia au fost organizate o serie
de întâlniri, atât cu autoritãþile locale, cât ºi cu
reprezentanþii mediului de afaceri ºi ai celui universitar. Ieri, reprezentanþii Consiliului Concurenþei au prezentat aspecte concrete ale politicii concurenþei ºi condiþiile în care pot fi accesate ajutoarele de stat sau fondurile europene. Seminarul a fost
urmat de o conferinþã de presã prilejuitã ºi de aniversarea a 20 de ani de activitate a instituþiei.
în favoarea cetãþeanului ºi consumatorului, bineîneþeles…”, a mai
spus reprezentantul Consiliului
Concurenþei.

În Dolj, amenzi în valoare
de 1,1 milioane de euro
Evenimentul a fost gãzduit de
cãtre Consiliul Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, ºeful administraþiei doljene, subliniind importanþa acestei
instituþii ºi impactul asuora mediului de afaceri. “Este o mare onoare pentru noi sã fim gazda unei instituþii deosebit de importantã, o
instituþie naþionalã, cu reverberaþii
în plan internaþional. Poate lumea
ºtie mai puþine lucruri despre Consiliul Concurenþei, dar în mod cert,
citeºte în presã când Consiliul Concurenþei amendeazã câte o firmã.
În fapt, Consiliul Concurenþei este
o instituþie fãrã de care investiþiile
mari nu pot sã meargã înainte. Neam lovit ºi noi de rigorile acestei
instituþii, am solicitat chiar sprijinul Consiliului Concurenþei, la Parcul Industrial ºi la Aeroport Internaþional Craiova. Reprezentanþii
Consiliului sunt astãzi ( n.r ieri) la
Craiova ºi pentru a aniversa un
moment jubiliar, fiind vorba de
împlinirea a a 20 de ani de activitate”, a subliniat Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

“Serbãm 20 de ani
de activitate”

În cei 20 de ani de activitate,
Consiliul Concurenþei a generat
peste 1 miliard de euro economii
pentru cetãþenii români, aratã un
studiu al Academiei de Studii Economice, care a evaluat impactul
politicii de concurenþã din România asupra 10 industrii-cheie din

economia naþionalã: servicii bancare, asigurãri de rãspundere civilã auto obligatorie, administrare de
fonduri de pensii private, producerea ºi comercializarea cimentului, telecomunicaþii mobile, farmaceuticã ºi servicii de sãnãtate, producerea ºi comercializarea energiei
electrice, distribuþia carburanþilor,
retail ºi respectiv profesii liberale.
Despre acest studiu, a vorbit ieri,
la Craiova, Laszlo Gyerko, consilier de concurenþã. “Serbãm 20 de
ani de activitate, cu aceastã ocazie
avem conferinþe aniversare organizate în regiunile dezvoltate. Totodatã, avem în derulare un proiect,
“Caravana Concurenþei”, care a
început de trei ani ºi care are ca
scop diseminarea culturii concurenþei în cadrul membrilor autoritãþilor publice din judeþe sau în
cadrul mediului de afaceri ºi asta
pentru cã acum câþiva ani am avut
o statisticã care arata cã 60% din
IMM-uri nu cunosc nimic despre
existenþa acestei instituþii, nu cunosc foarte multe aspecte despre
domeniul concurenþei ºi am considerat cã este foarte bine sã organizãm întâlniri cu mediul de afaceri, pentru a fi în temã atunci
când se semneazã anumite contracte de afaceri. În acest sens
vom avea chiar astãzi ( n.r ieri) o
întâlnire cu mediul de afaceri ºi cu
autoritãþile locale. Ieri (n.r miercuri), ne-am întâlnit cu conducerea Universitãþii Craiova, cu me-

diul universitar pentru a începe o
colaborare pe viitor, în vederea organizãrii unor seminarii pe tema
concurenþii sau organizarea. Consiliul Concurenþei a generat peste
1 miliard de euro economii pentru
cetãþenii români, aºa ne spune studiul Academiei ºi este un rezultat
care ne face mândri, pe noi, ca
instituþie…”, a precizat Laszlo
Gyerko, consilier de concurenþã.

“Eu sunt foarte mulþumit
de activitatea instituþiei”

În cei 20 de ani de activitate,
Consiliul Concurenþei a aplicat
amenzi în valoare de 574,8 milioane euro, cele mai mari amenzi fiind aplicate în anul 2011, 294,16
milioane euro. Peste 90 % din sancþiuni au fost aplicate pentru practici anticoncurenþiale, respectiv
înþelegeri între companii ºi abuz de
poziþie dominantã, ºi doar 1% pentru omisunea notificãrii unei tranzacþii. Din 1997 pânã în prezent,
Consiliul Concurenþei a emis 4028
decizii, din care 515 au fost decizii de sancþionare sau prin care au
fost acceptate angajamente din
partea companiilor.Trebuie menþionat faptul cã, pânã la sfârºitul
anului 2003, se emiteau decizii distincte pentru constatarea încãlcãrii legii ºi pentru sancþionarea companiilor. Din 2004, odatã cu modificarea Legii Concurenþei, aceastã
metodologie a fost schimbatã, fiind emisã o singurã decizie atât
pentru constatare, cât ºi pentru
sancþionare. Schimbarea de metodologie ºi eliminarea unor obligaþii
de notificare au condus la scãderea numãrului de decizii emise. “Eu
sunt foarte mulþumit de activitatea
instituþiei. Da, foarte multã lume
vede din ziare cã am dat amenzi.
Aceste amenzi sunt foarte mari de
la 0,5 pânã la 10% din cifra de afaceri. Eu consider cã nu amenzile
sunt scopul primordial al instituþiei noastre. În primul rând, noi
aplicãm o activitate de preventive,
sã avem dialog, sã fim cunoscuþi,
sã avem o piaþã economicã, funcþionalã ºi concurenþialã, care este

Laszlo Gyerko a vorbit ºi despre amenzile date de Consiliul
Concurenþei în judeþul Dolj, dar ºi
despre ajutorul de stat ºi modul în
care se clarificã astfel de investigaþii. “În judeþul Dolj am acordat
amenzi în valoare de 1,1 milioane
de euro. Sectoarele analizate de
colegii mei au fost lacuri ºi vopsele, adezivi, centrale termice, uºi interioare, etc. Avem în derulare ºi
acum câteva investiþii, din aceastã
regiune. Mã refer la un posibil abuz
de poziþie dominant la CEZ Distribuþie Craiova, piaþa GPL-ului ºi am

analizat câteva investigaþii sectoriale. Totodatã, am avut analize pe
compartimentul ajutorului de stat
ºi menþionez aici compania Ford,
care are în contract anumite elemente de ajutor de stat ºi noi ca
autoritate, suntem legãtura dintre
companie, Guvernul României ºi
Comisia Europeanã. Documentaþia este pregãtitã de noi, împreunã
cu autoritãþile care solicit în vederea obþinerii unui aviz de la CE. Aºa
s-a întâmplat ºi la Ford…”, a mai
completat Laszlo Gyerko.

“Trei moduri prin care se poate
solutiona un astfel de caz”

În present, Consiliul Concurenþei analizeazã tranzacþia prin care
activitatea de producþie ºi comercializare de prefabricate din beton
a Magnetti Building S.R.L este pre-

luatã de Grupul Baupartner, prin intermediul a douã companii Bauelemente Reinvest S.R.L. ºi Bauelemente S.R.L. Bauelemente Reinvest S.R.L. activeazã în domeniul
dÎne holding, iar Bauelemente
S.R.L. are ca obiect principal de
activitate fabricarea produselor din
beton pentru construcþii. Daniela
Bãdinã, directorul general al Consiliului Concurenþei a precizat ieri,
în cadrul conferinþei de presã cã
instituþia va evalua aceastã concentrare economicã în scopul stabilirii compatibilitãþii sale cu un mediu concurenþial normal ºi va emite o decizie în termenele prevãzute de lege. “Consiliul Concurenþei
este interesat în obþinerea de observaþii ºi puncte de vedere referitoare la modul în care concentrarea economicã, ce urmeazã a se

realiza, afecteazã sau poate afecta
concurenþa pe piaþã. Ca orice operaþiune de preluare a unei companii de cãtre altã companie sau preluarea unei active a altei companii,
dacã depãºeºte anumite praguri
valorice, se ratificã la Consiliul
Concurenþei ºi aceastã operaþiune
se analizeazã de cãtre noi ºi urmând ca la finalul analizei sã se
emitã o decizie. Dacã nu avem
nicio obiecþiune va fi o decizie de
neobiecþiune ºi concentrarea se
autorizeazã ºi poate fi pusã în
practicã, dacã avem obiecþiuni,
putem intra într-o procedurã de
angajamente sau putem refuza
operaþiunea. Acestea sunt cele trei
moduri prin care se poate solutiona un astfel de caz”, a consemnat Daniela Bãdinã, directorul
general al instituþiei.
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actualitate

Nici Donald Trump nu-i scutit de griji!
MIRCEA CANÞÃR
Ieri a fost o zi lungã, dar mai ales tensionatã, ºi pentru preºedintele american
Donald Trump, care astãzi urmeazã sã îl
primeascã, în Biroul Oval, pe Klaus Iohannis, preºedintele României. Aºteptãrile noastre sunt mari, în temeiul solidului parteneriat strategic cu Statele Unite,
dar la Washington „fierberea e mare”.
Dacã lãsãm deoparte dispreþul celor de
la „The Washington Post”, faþã de preºedintele american, nu putem face acelaºi lucru cu audierea, în Congres, a exdirectorului FBI, James Comey, începutã ieri dupã-amiazã, la ora 17, ºi transmisã în direct de canalele de televiziune,
ABC, CBS, NBS, ceea ce ilustreazã imensul interes suscitat de eveniment. James
Comey a relatat, deja, despre conversaþiile avute cu Donald Trump, în ianuarie
(dupã sosirea la Casa Albã) ºi presiunile
resimþite, în ancheta FBI, asupra prezumtivelor legãturi ale staff-ului republican
de campanie cu Moscova. ªedinþa de ieri,
dupã-amiazã, a fost condusã de preºe-

dintele Comisiei de informaþii a Senatului, Richard Burr, un senator american,
din Carolina de Nord. Audierea a fost centratã pe o temã întoarsã, de acum, pe
toate feþele: aceea dacã Donald Trump a
fãcut presiuni asupra fostului ºef al FBI,
pentru abandonarea sau reorientarea anchetei privind legãturile dintre echipa sa
de campanie ºi Moscova. Depoziþia expatronului FBI urma dupã ce, cu o zi înainte, înaintase un text de 7 pagini, în care
expusese detalii despre briefingul din 6
ianuarie, când l-a întâlnit, prima datã, pe
preºedintele ales în sala de conferinþe de
la Trump Tower, din New York (cu participarea ºefilor comunitãþii de informaþii – „Intelligence comunity” sau I.C.),
dineul din 27 ianuarie, din Sala verde a
Casei Albe, reuniunea din Biroul Oval, din
17 februarie a.c., apelurile telefonice din
30 martie ºi 11 aprilie a.c.. Întrebarea
cheie: dacã Donald Trump i-a cerut direct abandonarea anchetei privindu-l pe
fostul consilier pe probleme de securita-

te naþionalã, de acum demisionat, Michael
Flynn. Or, în depoziþia scrisã, confirmase cã Donald Trump îi ceruse sã abandoneze ancheta privindu-l pe Michael
Flynn, suspectat a fi amestecat în ingerinþa rusã în alegeri. La dineul tete-a-tete
din 27 ianuarie, Donald Trump s-ar fi
confesat cã are nevoie de loialitate ºi se
aºteaptã la loialitate. James Comey conducea FBI-ul de 10 ani. Deja, Donald
Trump l-a numit prefãcut ºi lãudãros,
într-un interviu TV, iar în cursul întâlnirii sale cu Serghei Lavrov ºi ambasadorul rus la Washington, l-a calificat „smintit”. Referitor la fostul consilier pe probleme de securitate naþionalã, Michael
Flynn, fostul director al FBI ar fi acceptat cã „este un tip de bine”. La câteva
zile, dupã demiterea lui Comey, ministrul
Justiþiei a numit un procuror special –
procedurã rarã – Robert Mueller, pentru
a conduce ancheta privind eventualele legãturi cu Rusia. „New York Times” susþine cã, dupã discuþia sa cu Donald

Trump, urmatã de demisia lui Flynn, James Comey i-ar fi cerut lui Jeff Session,
ministrul de Justiþie, sã nu mai fie lãsat
tete-a-tete cu preºedintele. Povestea este
lungã ºi încâlcitã ºi, în presa americanã,
are tot felul de ingrediente. James Comey ar fi ameninþat cu deþinerea de înregistrãri, ceea ce a declanºat iritarea presei, dar a ºi mãrit curiozitatea, la ceea ce
ex-patronul FBI ar mai putea spune. Audierea de ieri s-a derulat într-un context
particular. ªi dacã demiterea lui James
Comey a fost defavorabilã preºedintelui
Donald Trump, criticat pentru decizia sa,
ºi fostul director al FBI rãmâne un personaj controversat în opinia publicã. Un sondaj „Quinnipiac University” din 7 iunie
atestã cã 34% dintre persoanele intervievate au o imagine defavorabilã, 30% o
imagine favorabilã ºi 31% nu au nicio pãrere. Întrebat dacã preºedintele Donald
Trump i-a cerut sã opreascã investigaþiile
privind cyber-intruziunea Rusiei, James
Comey a fost tranºant: Nu.

Penultimul concert al „Friendship Season”:
Prietenie ºi muzicã din Luxemburg ºi Olanda
Stagiunea 2016-2017, în care Filarmonica
„Oltenia” transpune, prin intermediul muzicii, o nouã poveste, a prieteniei, pe care a numit-o, simplu, „Friendship Season – it never gets
old”, se apropie de final. Timp de aproape opt
luni, pe scena instituþiei au urcat prieteni muzicieni, concertele având un plus de încãrcãturã emoþionalã, datoritã legãturii speciale, de

«„Stagiunea Prieteniei” se
apropie de final, dupã un regal
oferit melomanilor olteni, cu
lucrãri simfonice pentru toate
gusturile muzicale. Artiºtii
invitaþi pe scena Filarmonicii
„Oltenia” sunt români stabiliþi
în strãinãtate, de talie internaþionalã, mulþi dintre ei însoþiþi de
prieteni pe linie muzicalã, din
þãrile de adopþie. Invitaþii
acestei sãptãmâni, penultima
din „Friendship Season”, vin
din Luxemburg ºi din Olanda»,
precizeazã reprezentanþii
Filarmonicii „Oltenia”.
Carlo Jans s-a perfecþionat
la Conservatoire Royal de Liege
(Belgia) – Diplome Superieur
de flute ºi la Conservatorul
Regal din Maastricht (Olanda) –
Soloist Diploma. Timp de doi
ani, a urmat un curs postuni-

dincolo de scenã, dintre protagoniºti. Penultimul concert din cadrul acestei stagiuni are loc
astã-searã, de la ora 19.00, ºi aduce în faþa
publicului invitaþi din Luxemburg – dirijorul
Carlo Jans ºi din Olanda – violoncelistul de
origine românã Mirel Iancovici ºi un repertoriu romantic, cu lucrãri de Camille Saint-Saens, Edward Elgar ºi Ludwig van Beethoven.

versitar în cadrul Academiei de
Muzicã din Koln (Germania),
studiile doctorale finalizându-le
la Academia de Muzicã din
Lodz (Polonia). Dirijatul de
orchestrã l-a studiat cu Jan
Stulen ºi Jean-Philippe Rieu, la
Academia Regalã de Muzicã din
Maastricht (Conducting Diploma with Honours), urmând ºi
un curs postuniversitar la Zuid
Nederlandse Hogeschool voor
Muziek.
Din 1984, Carlo Jans predã
flaut ºi muzicã de camerã la
Conservatorul din Luxemburg,
din 1999 coordonând ºi
dirijând orchestrele instituþiei.
Din 1997 este profesor-invitat
la Academia de Muzicã din
Riga (Letonia). A fost invitat sã
susþinã cursuri de mãiestrie în
Olanda, Belgia, Germania,

Republica Cehã, Polonia,
Franþa, Letonia, Grecia ºi
S.U.A. Din 2009 este membru
al orchestrei „Solistes Européens” – Luxembourg”. În
paralel cu activitatea sa pedagogicã a parcurs ºi o carierã
internaþionalã de solist ºi
dirijor. Discografia sa (peste
34 de CD-uri) a beneficiat de
cronici elogioase în presa
internaþionalã.
Nãscut în 1951, Mirel
Iancovici este violoncelist,
profesor, compozitor, aranjor ºi
dirijor. Dupã finalizarea studiilor
la Universitatea Naþionalã de
Muzicã din Bucureºti (clasa
prof. Serafim Antropov) ºi a
cursurilor de perfecþionare cu
Radu Aldulescu ºi Paul Tortelier, a câºtigat numeroase

concursuri internaþionale
importante, printre care „Gaspar Cassado” – Florenþa, Italia
(Premiul I), Imperial Tobacco
Cello Competition – Bristol,
Anglia (Premiul I ºi Medalia de
Aur), Centenarul „Pablo
Casals” – Barcelona, Spania
(Premiul I). De-a lungul
timpului, a susþinut o intensã
activitate concertisticã în
Europa, S.U.A. ºi Orientul
Îndepãrtat ºi a realizat înregistrãri pentru radio ºi televiziune.
Actualmente predã violoncelul
la Conservatorul din Maastricht

„Friendship Season – it never gets old” se
va încheia vineri, 16 iunie, cu un concert simfonic care îl va readuce la pupitrul dirijoral al
Orchestrei Filarmonicii craiovene pe Gian Luigi
Zampieri (Italia). Soliºti invitaþi sunt Andreea
Chira – o tânãrã naistã nãscutã în Bucureºti,
cunoscutã pentru colaborãrile sale cu orchestrele de tineret, dar ºi graþie concertelor susþinute peste hotare, în Austria având o activitate
extrem de extinsã, ºi Adrian Gaºpar – pianist
româno-austriac, compozitor ºi arrangeur, activ în domeniile jazz, clasic, gypsy ºi world
music (pian). Programul va cuprinde lucrãri de
Carl Stamitz, J.S. Bach, Ennio Morricone, Astor Piazzolla º.a., dar ºi compoziþii româneºti
de Grigoraº Dinicu – „Hora mãrþiºorului”, „Hora
staccato”. De asemenea, publicul va putea asculta o creaþie de Adrian Gaºpar: Concertino
pentru nai, pian ºi orchestrã.

ºi la Conservatorul Fontys din
Tilburg (Olanda).
Repertoriul abordat în concertul de astã-searã include compoziþiile Baccanale din opera
„Samson ºi Dalila” de Camille
Saint-Saens, Concertul în Mi
minor pentru violoncel ºi
orchestrã, op. 85 de Edward
Elgar ºi Simfonia nr. 2 în Re
major, op. 36 de Ludwig van
Beethoven. Biletele se gãsesc la
Agenþia Filarmonicii „Oltenia”, la
preþurile de 30 lei, 20 lei (pensionari) ºi 15 lei (elevi, studenþi).
MAGDA BRATU
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BÃNIA EUROPEANÃ
Oraº competitiv, cetãþeni mulþumiþi, viitor sigur
Proiectul ALDE pentru dezvoltarea ºi modernizarea CRAIOVEI
•
ªASE DIRECÞII DE ACÞIUNE
1. O nouã viziune asupra
banilor pentru Craiova
• Investiþiile sunt motorul de dezvoltare
al unui oraº. Banii investiþi corect de municipalitate vor crea o spiralã a investiþiilor
care va genera bunãstare, locuri de muncã,
securitate socialã ºi siguranþã personalã
pentru craioveni.
• Alocarea resurselor se va face în urma
unei abordãri coerente a aºteptãrilor legitime ale comunitãþii care sã permitã identificarea zonelor prioritare ºi a avantajelor
competitive ce trebuie stimulate.
• Reevaluarea bugetului local, astfel încât,
procentul alocat pentru investiþii sã fie majorat. Craiova este astãzi pe ultimul loc între
marile oraºe ale þãrii cu doar 14% din Bugetul Local alocat pentru investiþii (Sibiul, de ex.
alocã 38% !!!)
• Banii de la Fondul European pentru Investiþii Strategice sunt o cheie importantã
pentru modernizarea Craiovei. Timiºoara
realizeazã Centura ocolitoare cu bani de la
acest Fond. Craiova poate face cu aceºti bani
anveloparea termicã a blocurilor, Centura
Sud ºi modernizarea infrastructurii rutiere ºi de utilitãþi a oraºului (ex. conducta de
apã de la Izverna).
• Joncþiunea între banii europeni pe care
îi putem absorbi ºi creditele avantajoase luate prin Fondul European pentru Investiþii
Strategice este un avantaj pentru administraþia Craiovei, deoarece bugetul local îi va
rãmâne disponibil pentru alte obiective de
dezvoltare localã.
• Investiþii susþinute în educaþia preuniversitarã care vor crea premise pentru formarea unor generaþii dinamice, creative promotoare de viitor
• Investiþii în conectarea cetãþenilor la industriile creative ºi la tehnologia modernã
(programe de alfabetizare tehnologicã a tuturor generaþiilor din oraº).

2. Modernizarea
infrastructurii rutiere
ºi de utilitãþi
• Extinderea ºi reabilitarea sistemelor de
alimentare cu apã, canalizare, colectarea, reciclarea ºi depozitarea deºeurilor; creºterea siguranþei în alimentarea cu apã potabilã
a oraºului
• Anveloparea termicã a blocurilor ºi a caselor
• Un sistem modern de parcãri ºi creºterea
spaþiilor verzi din oraº;
• Eliminarea discrepanþelor semnificative
între cartierele oraºului în ceea ce priveºte
accesul la spaþii verzi ºi infrastructurã (locuri de parcare, mijloace moderne de transport - de exemplu)
• Fluidizarea traficului; Îmbunãtãþirea infrastructurii care conecteazã oraºul cu zonele înconjurãtoare.
• Modernizarea iluminatului public – stâlpi
”inteligenþi” dotaþi cu hotspot pentru internet wi-fi;
• O mai bunã respectare a planurilor urbanistice, corelarea acestora cu strategia de dezvoltare localã in materia infrastructurii.

3. Reindustrializarea
oraºului; dezvoltarea
economiei locale
• Preocuparea realã a administraþiei pentru atragerea de noi investitori fãrã condiþionãri de ordin geopolitic; Creºterea atractivitãþii oraºului pentru investiþii strategice prin rezolvarea infrastructurii rutiere,
de transport;

• Crearea, în sfârºit, a unui Parc industrial ºi asigurarea, în fapt, a unui sistem
integrat de facilitãþi -economice (terenuri)
fiscale (impozite ºi taxe), administrative (utilitãþi de ex.) pentru atragerea ºi menþinerea
în oraº a investitorilor ºi crearea astfel de
locuri de muncã durabile mai bine plãtite.
• Stabilirea unor ºinte cantitative în procesul de dezvoltare astfel încât progresele
sã fie mãsurate anual (ex. Creºterea anualã
de PIB/ locuitor în Craiova; creºterea cifrei
de afaceri a companiilor craiovene; creºterea nivelului exporturilor companiilor craiovene)
• Valorificarea excelenþei învãþãmântului craiovean în domeniul cercetãrii tehnologiilor de vârf ºi lansarea unui Centru pentru Tehnologii Moderne; un raport mai
strâns între mediul academic ºi zonele de
productie
• Dezvoltarea componentelor economiei
sociale prin care sã se genereze venituri
pentru categoriile defavorizate
• Dezvoltarea componentelor economiei
circulare ca un instrument economic, o modalitate de a îmbina protecþia mediului ºi promovarea unei societãþi echitabile. Centrele
de colectare a deseurilor care prelucreazã
materiale diverse (textil, aparate electrice
ºi electronice, mobilã, etc.) pot genera sute
de locuri de muncã în Craiova, cu diverse
niveluri de calificare
• Implicarea mediului local de afaceri
într-o manierã instituþionalizatã/consultare periodicã în procesul de stabilire a strategiei de dezvoltare a oraºului;
• O nouã atitudine faþã de mediul universitar craiovean; aºezarea mizei pe regenerarea învãþãmântului superior craiovean ca
factor de identitate localã ºi promotor de
dezvoltare economicã.

4. Reabilitarea
sistemului de sãnãtate
ºi siguranþã publicã
• Realizarea Spitalului regional de urgenþã într-un timp cât mai scurt.
• Colaborarea între sectorul public, sectorul privat ºi societatea civilã în realizarea
strategiei de promovare a sãnãtãþii la nivelul municipiului Craiova, precum ºi identificarea de surse de finanþare pentru punerea acesteia în aplicare;
• Reabilitarea infrastructurii existente
la nivelul unitãþilor de îngrijiri de sãnãtate;
• Accesarea de surse multiple de finanþare în vederea informatizãrii la nivelul unitãþilor care oferã servicii de îngrijiri de sãnãtate, precum ºi în instruirea personalului medical cu privire la utilizarea tehnologiei informaþiei
• Susþinerea cadrelor medicale; asigurarea de medici buni în oraº pentru toate
specializãrile; Colaborarea între sectorul
public ºi sectorul privat în vederea dezvoltãrii unei strategii de formare, atragere, retenþie ºi motivare a personalului medical din
unitãþile de îngrijiri de sãnãtate din municipiul Craiova;
• Curãþenie în spitale; dotarea cu aparaturã medicalã necesarã; punerea în slujba
pacienþilor craioveni a tehnologiei medicale moderne nefolosite.
• Întreþinerea permanentã a curãþeniei
oraºului ºi rezolvarea durabilã a problemei
gunoaielor menajere/deseurilor ca factori
de prevenþie ºi ocrotire a sãnãtãþii publice.
• Siguranþa pe strãzi, în case ºi în mijloacele de transport în comun; o strategie
mai eficientã pentru combaterea fenomenelor de risc specifice (creºterea criminalitãþii, infracþionalitãþii, delicvenþei juvenile,
prostituþiei, cerºetoriei, consumului de dro-

guri la nivelul oraºului)
Sãnãtate publicã înseamnã ºi un oraº
capabil sã aibã grijã de toþi cetãþenii sãi.
Incluziunea socialã a persoanelor vulnerabile (bãtrâni, ºomeri, persoane cu dizabilitãþi), a grupurilor dezavantajate ( inclusiv
educarea ºi integrarea romilor) ºi reducerea sãrãciei vor fi prioritãþi ale ALDE pentru Craiova;
• PROMOVAREASÃNÃTÃÞII COPIILOR
(preºcolarilor, elevilor ºi adolescenþilor) va fi
un domeniu prioritar. Deºi este un mare consumator de resurse umane ºi materiale, acþiunile de promovare a sãnãtãþii sunt mai ieftine ºi mai eficiente pentru întreaga populaþie.
• Includerea în bugetul local a cheltuielilor eligibile pentru PROMOVAREA SÃNÃTÃÞII pentru preîntâmpinarea apariþiei factorilor de risc comportamentali în rândurile
populaþiei
• Susþinerea asistenþei medicale în comunitãþile defavorizate, derularea de campanii de
prevenþie prioritar în aceste comunitãþi, creºterea accesibilitãþii serviciilor pentru aceste
categorii ale populaþiei, precum ºi dezvoltarea serviciilor medico sociale ºi de îngrijiri
la domiciliu.
• Finanþarea unor programe pentru consumul alimentar sãnãtos
• Finanþarea unor programe de sport de
masã atât pentru prezervarea sãnãtãþii publice cât ºi ca bazã pentru selectarea sportivilor
de performanþã atât pentru jocurile de echipã
cât ºi pentru cele individuale; refacerea faimei sportive a Craiovei.

5. Un nou mod
de lucru al Primãriei Craiova. Transformarea oraºului într-un smart city; sistem
informatic performant
la nivelul întregului oraº
• Dezvoltarea unui set de indicatori ai calitãþii vieþii ºi serviciilor care sã fie urmãriþi/
monitorizaþi constant de cãtre primãrie în parteneriat cu instituþii de tip Observatorul Urban. Aceºti indicatori sunt: accesul la servicii
publice de calitate • coeziunea la nivelul comunitãþii • oportunitãþi de petrecere a timpului liber • accesul la evenimente culturale • accesul
la viaþa sportivã ºi facilitãþi sportive • nivelul
de prosperitate economicã • calitatea sistemului educaþional local • calitatea sistemului de
sãnãtate publicã localã • calitatea mediului • coerenþa dezvoltãrii urbane ºi accesul la locuinþe
• calitatea sistemelor de transport • impactul
comunitãþii asupra deciziilor politice/administrative; calitatea sistemulul local de justitie.
• Management mai bun al regiilor din
subordinea Primãriei ºi a Consiliului Local
Craiova
• Constituirea zonei metropolitane Craiova presupune în continuare noi provocãri pentru administraþia localã. Comunitãþi locale diferite vor fi integrate sub o umbrelã administrativã obligatã sã gestioneze eficient eforturile de dezvoltare a infrastructurii ºi nu numai. De aceea la nivelul primãriei este nevoie
de o structurã administrativã funcþionalã, flexibilã, ne-birocraticã ºi transparentã, cu obiective clare de performanþã.
• Crearea pe lângã instituþia primarului a
unui Consiliu Consultativ IT pentru Modernizare Comunitarã/funcþional.
• Transparenþa maximã în activitatea primãriei ºi Consiliului Local; transmiterea video a ºedintelor; rapoarte anuale de guvernare localã
• Emiterea certificatelor de urbanism ºi
prelungirea autorizaþiilor de construire/
desfiinþare, alte avize, plata diferitelor taxe
vor putea fi achitate ºi în format electronic.
(de ex. taxele de urbanism - online pe site-ul
primãriei)
• Sesizãrile cetãþenilor la o diversitate de
probleme din oraº (ex. gropi, trafic, alte dis-

functionalitãþi în medii cu relevanþã socialã
mare-educaþie, sãnãtate) se vor putea face online, direct cãtre serviciile de specialitate din
cadrul primãriei, servicii care în max. 48 de
ore vor da un rãspuns la aceste sesizãri.
• Vor fi operaþionalizate aplicaþii cu ajutorul cãrora cetãþenii Craiovei sã ºtie, în
orice moment, locurile disponibile din parcãrile oraºului ºi sã le poatã achita prin
sms sau sã îºi programeze servicii în domeniile medicale, frumuseþe, culturã, sport
ºi relaxare.
• Buget participativ ca parte a democraþiei participative locale; dezvoltarea unei aplicaþii prin care craiovenii vor putea vota în
fiecare an destinaþia unei pãrþi semnificative
a Bugetului Local.
• Susþinem ideea alocãrii unor sume importante din buget (la nivelul a milioane de
euro) pentru proiecte pe care cetãþenii sã le
propunã în vederea dezvoltãrii ºi modernizãrii oraºului, pe diverse domenii: parcãri, spaþii verzi, locuri de joacã, strãzi, alei ºi trotuare, puncte gospodãreºti-deºeuri, spaþii publice, clãdiri publice, modernizarea de ºcoli
si gradinite etc.
• Prin intermediul aplicaþiei inteligente
pentru telefoane mobile ºi calculator, craiovenii se vor putea înscrie pentru a propune
proiecte ºi pentru a evalua proiectele trimise
de alþi cetãþeni.
• Craiovenii vor putea sã îºi facã o campanie pentru promovarea unui anumit proiect, în diverse zone ale oraºului. Primele
5 proiecte din fiecare domeniu vor fi ierarhizate ºi supuse din nou unei campanii publice de mediatizare ºi informare pentru
votul final.
• În aceastã etapã finalã, toþi cetãþenii înscriºi pe platformã vor putea vota un singur
proiect dintre toate cele existente iar, în ordinea numãrului de voturi, proiectele vor fi
incluse în planificãrile de buget ale anului
urmãtor, pentru a fi finanþate de Primãria ºi
Consiliul Local Craiova.

6. Valorificarea moºtenirii
culturale ºi istorice
• “Bãnia Europeanã” ºi “Craiova-Praga
Sudului” sunt cele douã concepte pe care le
vom promova pentru afirmarea Craiovei ca
spaþiu complementar, atractiv ºi competitiv,
de identitate româneascã ºi dezvoltare europeanã.
• Împreunã cu ong-urile de specialitate,
cu parlamentarii ALDE vom milita pentru
adoptarea în Parlament a unui Cod de Patrimoniu care sã ne permitã reabilitarea ºi mai
buna valorificare turisticã a clãdirilor ºi vestigiilor istorice ale vechii Bãnii.
• Valorificarea potenþialului cultural ºi
istoric al Craiovei prin conservarea ºi promovarea identitãþii locale – aºezarea mizei
pe o industrie turisticã competitivã prin punerea într-un circuit de succes a celor 1.300
de case boiereºti din Craiova ºi a vestigiilor
ei istorice/Poveºtile de Aur ale Bãniei
• Toate instituþiile culturale care au adus
prestigiu Craiovei vor fi repuse pe ordinea
de prioritãþi a oraºului; sustinerea prin programe de finanþare a producþiei de noi conþinuturi ºi forme culturale de exprimare publicã. Reputaþia unui oraº se construieºte
în mod esenþial prin culturã; dezvoltarea industriilor culturii.
• Cultura craioveanã - factor de transformare socialã ºi regenerare urbanã ( Crearea unui mare Festival anual la Craiova
care sã atragã vizitatori români ºi strãini ºi
care sã stimuleze mândria localã); Dezvoltarea cooperãrii internaþionale, europene,
regionale a domeniului cultural craiovean.
• Creºterea participãrii ºi accesului la
culturã, dezvoltarea publicului; Dezvoltarea
culturii utilizãrii spaþiului public.
• Adoptarea ºi asumarea unei noi strategii de marketing ºi crearea unei identitãþi
vizuale puternice a Craiovei.
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Autobuzul electric Solaris Urbino 12,
testat gratuit de craioveni
Firma Solaris a prezentat, ieri, în curtea
Regiei Autonome de Transport Craiova, un
model de autobuz, 100% electric. Furnizorul de mijloace de transport în comun
va menþine pe strãzile Craiovei, timp de o
sãptãmânã, acest autovehicul nepoluant.
Acesta va rula, gratis, pe traseele R.A.T.
Craiova nr. 24, 25, 1, 9, 3, E1R ºi E1T.
Autobuzul electric Solaris Urbino 12, votat anul trecut Autobuzul
Anului 2017 de cãtre membrii juriului International Bus of the Year
în Bruxelles, unde a concurat cu
Ebusco, Irizar, Van Hool, ºi Mercedes-Benz, va circula în aceastã
sãptãmânã pe strãzile Craiovei.
Detalii legate de acest autobuz au
fost prezentate, ieri, la sediul Regiei Autonome de Transport Craiova, de cãtre Administratorul public al municipiului Craiova, Sorin Manda, directorul RAT Craiova, Marcel Tãnãsescu ºi Florin Chivu, director de vânzãri al firmei
Solaris.
„Este un mijloc de transport 100% electric, o podea
coborâtã, o funcþionarea silenþioasã, fãrã ºocuri sau vibraþii în timpul mersului.
Transmisia este una modularã cu douã motoare în puntea spate sincronizate de
panoul de tracþiune. Are un timp
de rãspuns foarte bun. Autonomia
de deplasare este de 200 de km.
Consumul energetic pe care l-am
înregistrat a fost 1,29 kwh/km la

Autoritatea localã are în lucru achiziþionarea a 30 de autovehicule de transport public cu consum electric ºi a altor 20 cu alimentare tradiþionalã. Potrivit reprezentantului Solaris, avantajul utilizãrii autobuzelor electrice este reducerea cu 75% a cheltuielilor actuale generate de achiziþia combustibilului lichid.

Oradea; 1,28 în Baia Mare. La Iaºi
am avut cel mai mic consum:
1,149 kwh/km. Preþul acestui autobuz ar putea ajunge la 450.000
de euro. Lucrãm cu douã tipuri de
baterii. Cel prezentat acum este
echipat cu baterii de energie care
se încarcã lent, noaptea, în autobazã, în 5-6 ore la o intensitate a
curentului de 63 amperi. Dacã intensitatea e de 32 de amperi, tim-

pul se dubleazã, dacã intensitatea
e de 125 de amperi, timpul se înjumãtãþeºte”, a precizat Florin
Chivu, reprezentant al Solaris România S.R.L.

Acelaºi autobuz a fost testat
ºi la Paris
În România nu au fost probleme cu alimentarea de curent, au
dat asigurãri reprezentanþii Solaris.
Acest model a fost dezvoltat pe
baza modelului Urbino, numãrul de
locuri pe scaune este de 30 ºi în
picioare 40 de locuri. Viteza maximã e de 80 km/h. În prezent sunt
în circulaþie în opt state
europene: Polonia, Germania, Italia, Franþa, Spania,
Austria, Suedia, iar în Finlanda s-a optat pentru
combustibil lichid. În actuala configuraþie are un
pachet de ºase baterii, patru în consola spate, douã
deaspra punþii. Autobuzul
este pregãtit ºi pentru pantograf, dacã localitatea
doreºte, ulterior, sã apeleze ºi la încãrcarea rapidã.
„Sunt printre tipurile de
autobuze ce pot fi achiziþionate pe
fonduri europene. Primãria lucreazã acum la depunerea proiectelor pentru finanþare europene.
Vorbim de 30 de autobuze cu

combustibil netradiþional. Încã nu
am ales formula pe care vom
merge ºi acesta este motivul pentru care am apelat la cei de la Solaris ca, în periplul lor prin þarã,
sã ne aducã la Craiova un model
electric. Achiziþia este cuprinsã în
strategia de dezvoltare ºi în planul de mobilitate. Cofinanþarea
este foarte micã. Proiectul este
uºor de scris ºi implementat. Preþul este foarte mare ºi, în prezent,
RAT Craiova nu-ºi poate permite
sã facã aceste achiziþii, motiv pentru care vom face tot posibilul sã
cumpãrãm cu fonduri europene”,
a explicat Sorin Manda, Administratorul public al municipiului
Craiova.
Timp de o sãptãmânã, acest
autobuz electric va fi în exploatarea RAT Craiova. „Am ales traseele mai lungi: cele douã expres E1T
ºi E1R, dar ºi traseele 3, 9, 24, 25,
1. Transportul o sã fie gratuit. Azi
(n.r. - ieri) vom începe cu traseul

nr. 9 Craioviþa – Metro. Încãrcarea dureazã exact cât s-a prezentat înainte, circa ºase ore. A existat
o micã problemã de amperaj, la un
panou, care era de competenþa
CEZ-ului. Am comunicat cu dânºii ºi problema s-a rezolvat. Avem
varianta sã se încarce ºi la secþia 2
Tramvai”, a precizat Marcel Tãnãsescu, directorul RAT Craiova.
În prezent, autobuzul electric
Solaris Urbino 12 se aflã într-un
turneu de promovare ce cuprinde
opt þãri balcanice, dar timp de 5
luni de zile va sta în România. Ultimele contracte încheiate de producãtorul polonez sunt cele cu
Oslo, capitala Norvegiei (300 de
autobuze) ºi cu cea a Italiei (100
autobuze). Ar mai fi de adãugat cã,
fondatorul companiei este un fost
angajat al companiei germane
MAN, care a primit încrederea statului polonez ºi, printr-o echipã de
profesioniºti, a reuºit sã devinã un
jucãtor important pe acest segment în Europa.
VALENTIN CEAUªESCU

cut ºi nu a fost simplu pentru cã
programul a avut o dinamicã extraordinarã. În plus, s-a modificat
ºi legea achiziþiilor publice. A fost
destul de complicat ºi atunci Guvernul României a fost nevoit sã
asigure resurse umane ºi materiale pentru a se finaliza cu success
acele proiecte. Programul 20142020 s-a aprobat de cãtre Comisia
Europeanã în martie 2015. A exista ºi un decalaj în acest sens, dar
nu suntem o þarã codaºã. Mã deranjeazã sã aud mai mereu la televizor cã România pierde fonduri
europene. Nu este aºa. Astfel de
decalaje au avut ºi celelalte state
europene. În plus, România a tre-

buit sã asigure o platform electronicã. În sfârºit s-a vorbit despre
eliminarea birocraþiei ºi acest lucru s-a ºi întâmplat dupã cum bine
se vede. Beneficiarii noºtri depuneau documente pe suport de hârtie, în cutii mari. ªi asta doar la
depunere. Nu mai vorbim de documentele care veneau pe parcursul implementãrii. Aceastã platform
ajutã la introducerea datelor online
ºi toatã evaluarea se face electronic. Fiind o platformã atât de complexã, sigur ea nu a funcþionat de
la început…”, a explicat directorul Agenþiei de Dezvoltare Regionalã, Marilena Bogheanu.
MARGA BULUGEAN

Testat gratuit de cãlãtori

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dol:

“Craiova
“Craiova––Cetate,
Cetate,în
înlinie
liniedreaptã”
dreaptã”
Sevil Shhaideh, ministru al Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fondurilor Europene, a semnat
miercuri contractul de aproape 170 milioane lei, finanþat
prin POR, pentru modernizarea DJ 552 Craiova-Cetate.
Valoarea totalã a investiþiei este de 169.355.115,16 de lei,
din care valoarea finanþãrii nerambursabile alocate de
MDRAPFE – AM POR este de 165.434.908,36 de lei
(reprezentând 98% din valoarea eligibilã a proiectului).
“Este un proiect extrem de important atât pentru judeþul Dolj, cât
ºi pentru Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vest Oltenia, de acest drum
judeþean beneficiind nu doar cei
peste 300.000 de locuitori care au
acces direct la infrastructura rutierã din zonã, dar ºi agenþi economici ºi potenþiali investitori, operatori de transport, participanþi la
trafic, turiºti. Mã bucur cã putem
finanþa proiecte care vin în sprijinul autoritãþilor publice locale prin
crearea de condiþii optime pentru
dezvoltarea comunitãþilor ºi a infrastructurii de bazã’, a afirmat
Shhaideh, citatã în comunicat.

“Acum intrãm în linie dreaptã”

Ion Prioteasa, preºedintele Con-

siliului Judeþean Dolj a precizat ieri,
cã în cadrul acestui proiect, care
vizeazã modernizarea a 67,571 km
din DJ 552, Craiova – Mofleni –
Bucovãþ – Terpeziþa – Sãlcuþa –
Vîrtop – Caraula – Cetate , drum
conectat la reþeaua transeuropeanã de transport (TEN-T), vor fi
construiþi ºi 21,23 km de piste pentru bicicliºti, 14 staþii de autobuz
pentru transport public de persoane, precum ºi elemente suplimentare destinate creºterii siguranþei
rutiere. “Un proiect la care se munceºte de peste 3 ani. Începusem
sã ne pierdem speranþele. Am dat
cred cã 5-6 Hotãrâri de Consiliul
Judeþean. Acum intrãm în linie
dreaptã ºi aºteptãm ca în zilele urmãtoare sã semnãm ºi la Craiova

acest proiect. Dupã…vom trece
la urmãtoarea fazã ºi anume, licitaþiile. Acest proiect, exceptând
Masterplanul de Deºeuri este cel
mai mare proiect pe care îl implementeazã Consiliul Judeþean.
Ne dorim o firmã foarte bunã ºi
serioasã, un consorþiu de firme
care sã poatã sã lucreze tronsionat, în aºa fel încât sã se poatã
lucra mai repede ºi sã nu mai
avem probleme cu insolvenþa…”,
a subliniat Ion Prioteasa.

Avem platformã electronicã…
Marilena Bogheanu, directorul
ADR SV Oltenia, a explicat de ce
s-a întârziat cu absorbþia de fonduri în exerciþiul 2014-2020 ºi ce
aºteptãri sunt în materie de proiecte europene la nivelul judeþului
Dolj. “La Ministerul Dezvoltãrii se
semneazã foarte multe proiecte în
aceastã perioadã. Vorbim de programul 2014-2020, toatã lumea se
aºtepta ca din 2015-2016 sã demareze ºi chiar sã avem proiecte
implementate. Lucrurile nu au stat
chiar aºa. Toatã lumea s-a concentrat pe încheierea programului tre-
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Craiova, din nou pe harta istoriograficã a României
Aflatã deja la cea de-a IV-a ediþie, Conferinþa Internaþionalã ”Politicã. Diplomaþie. Culturã”, devine tradiþie pentru Craiova, reuºind
sã atragã atenþia prin diversitatea culturalã pe
care o propune participanþilor. Deschiderea
lucrãrilor de comunicare s-a fãcut, ieri, într-un
mod aparte, la Muzeul de Artã fiind întâmpinaþi înalþi oaspeþi polonezi cu care, dupã cum
Organizatorii acestei ediþii – Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” ºi Fundaþia „Alexandru ºi Aristia Aman”, în parteneriat cu Ambasada Republicii Polone la Bucureºti, Academia Oamenilor de ªtiinþã din România – Secþia de ªtiinþe Arheologice ºi Istorice ºi Universitatea din Craiova (Facultãþile de ªtiinþe Sociale ºi Teologie Ortodoxã) – au deschis evenimentul cu o secþiune specialã
care a fost dedicatã poporului polonez, cu care Craiova are o relaþie specialã de prietenie, începutã
în perioade dificile de rãzboi. Înalþii oaspeþii polonezi au fost întâmpinaþi, de altfel, la Muzeul de Artã,
cea mai frumoasã clãdire din Craiova, care are ºi o simbolisticã
aparte pentru aceastã þarã, aici fiind gãzduit, în 1939, preºedintele
Poloniei, Ignacy Moscicki, împreunã cu familia ºi suita sa.

se ºtie, Craiova are o frumoasã relaþie de prietenie, datoritã ospitalitãþii pe care, în vremuri
grele de rãzboi, craiovenii au arãtat-o refugiaþilor din aceastã þarã Ambasadorul Poloniei în
România, Excelenþa Sa, Marcin Wilczek, a fost
prezent la eveniment ºi a scos în evidenþã prezentul ºi viitorul pe care românii ºi polonezii
ºi-l construiesc împreunã.

contribui ca faptul cã se vor cunoaºte mai bine relaþiile dintre România ºi Polonia ºi va aduce informaþii noi”, a mai spus Excelenþa
Sa, Marcin Wilczek.

”Centenarul Unirii, moment de
examen pentru clasa politicã
ºi societate”

Secretarul de stat în Departamentul „Centenar” al Guvernului
României, Cristian Ioan-Videscu, a
fost prezent la evenimentul de la
Muzeul de Artã ºi a vorbit despre
importanþa manifestãrilor dedicate
împlinirii a 100 de ani de la actul
Unirii de la 1918. „Centenarul Unirii este un moment istoric pe care

cut-o ºi mai puternicã. ”Evenimentul de astãzi este un mod de a sãrbãtori o relaþie de apropiere care a
traversat veacurile, rãmânând la fel
de puternicã. Iar dovada o avem
inclusiv prin faptul cã, în aceste
zile, aniversãm trei ani de remarcabilã activitate a Centrului de Limbã ºi Culturã Polonezã din Craiova, o altã punte pe care am aºezato pe calea unei mai bune cunoaºteri reciproce”, a declarat vicepreºedintele Oana Bicã.
Prefectul de Dolj, Dan Narcis
Purcãrescu, a declarat cã legãtura
Craiovei cu Polonia nu poate fi contestatã sub nici o formã, iar conferinþa de astãzi nu reprezintã decât o
reconfirmare a acestui lucru. ”Uni-

„Modernitatea noastrã
se datoreazã intelectualilor
polonezi din secolul al XVII-lea”

Ambasadorul Poloniei a deschis
lucrãrile acestei ediþii

Ambasadorul Republicii Polonia
în România, Excelenþa Sa, Marcin
Wilczek, este însoþit de mai mulþi
oameni de culturã din þara sa – distinºi profesori universitari, cercetãtori ºi istorici, care au susþinut
prelegeri în cadrul conferinþei
”1918: Polonia ºi România: destine paralele”. Înaltul diplomat polonez a mãrturisit cã nu se aflã la prima vizitã în Craiova ºi cã revine
întotdeauna cu plãcere aici datoritã
rolului pe care oraºul nostru l-a avut
în istoria þãrii sale. ”Nu este prima
mea vizitã în Craiova, întotdeauna
revin aici cu emoþii mari pentru cã
sunt conºtient cât de importantã
este Craiova în istoria Poloniei, dar
ºi în istoria popoarelor noastre. Ne
întâlnim într-o clãdire foarte frumoasã, cea a Muzeului de Artã, în
care în cele mai diferite momente
din istoria noastrã a gãzduit Guvernul polonez. La cimitirul din Craiova se aflã mormintele soldaþilor polonezi ºi la un pas de aniversarea a
100 de ani de la anul 1918, trebuie
sã ne amintim despre câteva fapte
din istorie care ne-au legat relaþia
de prietenie”.
Înaltul diplomat polonez a evidenþiat apoi faptul cã între Craiova ºi Polonia nu este legatã doar
de trecutul istoric, fiind legate ºi
printr-o strânsã relaþie de cooperare care se desfãºoarã în prezent.
„La Universitatea din Craiova este
Centrul de Limbã ºi Culturã Polonezã, Polonia ºi România sunt prezenþi în UE ºi NATO, armatã românã este prezentã astãzi în Polonia, iar în curând un detaºament
polonez va fi prezent ºi aici în Craiova. Sunt convins cã relaþiile noastre vor continua ºi vor avea o bazã
foarte solidã. Îmi doresc ca aceste relaþii sã se bazeze pe respect ºi
pe prietenie, pe cooperarea noastrã. Sper ca acest eveniment va

celente în plan diplomatic, fie cã
artiºtii noºtri ºi polonezi au realizat
împreunã lucruri minunate, istoria
puncta de fiecare datã momente
memorabile. Continuã ºi în zilele
noastre cu o excelentã colaborare
între soldaþii români ºi polonezi, în
cadrul misiunii NATO, gestionate
impecabil de Brigada 2 Infanterie
Rovine din Craiova, împreunã cu
omologii dumnealor din Polonia”.

avem ºansa sã îl trãim cu toþii ºi pe
care îl împãrtãºim cu alte popoare,
printre care ºi poporul polon, prieten ºi aliat. Îl privim ca pe un moment de bilanþ ºi ca pe un punct
zero pentru ceea ce poporul român
ºi noi toþi ne dorim sã facem de
acum înainte. Lumea se schimbã
ºi trebuie sã þinem pasul cu ceea ce
se întâmplã, din toate punctele de
vedere. Sunt vremuri uneori mai
tulburi, alteori mai agitate, lumea
este alertã, astfel de evenimente au
un mare rol de a ne atrage atenþia
cu privire la schimbãrile care se
petrec ºi modul cum noi trebuie sã
þinem pasul cu ele. Centenarul României, din acest punct de vedere,
este un moment zero în care, dincolo de ceremonii ºi de manifestãri
culturale, este ºi momentul nostru
de examen, de maturitate politicã.
Nu a Guvernului, ci a întregii clase
politice ºi a întregii societãþi”.

Oficialitãþile oraºului au salutat
prezenþa oaspeþilor din Polonia

Oficialitãþile oraºului au salutat
prezenþa oaspeþilor din Polonia,
scoþând în evidenþã relaþiile de prietenie care se pãstreazã între cele
douã popoare, ºi în mod special
cu municipiul Craiova. Vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Oana Bicã, a salutat prezenþa oaspeþilor polonezi ºi a vorbit despre
legãtura tot mai puternicã pe care
timpul o sudeazã dintre cele douã
popoare. scos în evidenþã relaþia
de prietenie pe care timpul a fã-

versitatea din Craiova, prin Facultatea de Litere, cu sprijnul Ambasadei Poloniei la Bucureºti, a reuºit sã
creeze, în urmã cu trei ani, încã o
punte de legãturã între capitala Olteniei ºi statul polonez, prin Centrul
de limbã ºi culturã polonezã. Îmi

exprim speranþa cã relaþiile româno-poloneze vor dãinui peste timp,
iar craiova va deveni un centru de
interes al oamenilor din mediul economic, dar ºi cultural al Poloniei”.
Viceprimarul Craiovei, cu atribuþii de primar, Adrian Cosman a spus
despre evenimentul cultural cã este
un prilej special pentru autoritãþi ºi
comunitatea culturalã, deopotrivã,
de a evoca excelentele relaþii dintre
cele douã þãri. „Relaþiile dintre România ºi Polonia au continuat, de-a
lungul tmpului, pe diverse planuri,
fie cã este vorba de colaborãri ex-

Conferinþa care se desfãºoarã la
Craiova pe parcursul a douã zile,
continuând aºadar ºi astãzi, are în
centrul sãu comunitarea universitarã craioveanã, care se aflã întrun dialog cultural cu profesori din
mai multe centre universitare din
þarã - Bucureºti, Constanþa, ClujNapoca, Târgu Mureº, Suceava,
Târgoviºte.
Prorectorul Universitãþii din Craiova, prof. univ. dr. Nicolae Panea,
a plasat contactele româno-poloneze mult înaintea rãzboaielor mondiale, vorbind despre rolul pe care
societatea polonezã a secolului
XVII-lea l-a avut asupra modernizãrii statului român. ”La prima vedere, Craiova nu ar avea foarte
mari legãturi istorice cu Polonia,

exceptând migraþia provocatã de
cel De-al Doilea Rãzboi Mondial ºi
ospitalitatea craiovenilor faþã de
refugiaþii polonezi. Nu este aºa,
pentru cã, dacã ne gândim cã prima modernitate a românilor se datoreazã, în principiu, Poloniei. Primii intelectuali de marcã, cronicarii secolului al XVII-lea, au fost
ºcoliþi în Polonia, în Iovul care
acum nu mai este în Polonia. Ne
gândim cã numai prin culturã, lumea care începe sã derapeze poate sã fie cunoscutã. Relaþiile dintre
noi ºi Polonia nu pot fi adâncite
decât prin educaþie ºi culturã”, a

accentuat prof. univ. dr. Nicolae
Panea, care a mãrturisit cã activitatea Universitãþii din Craiova, în
raport cu universitãþile poloneze sa intensificat în ultima perioadã.

„Relaþiile de alianþã au existat
ºi meritã sã le analizãm
din perspectivã istoricã”

Decanul facultãþii de ªtiinþe Sociale, prof. univ. dr habil. Sorin
Liviu Damean, a mãrturisit cã, la
ediþia a IV-a, s-a venit cu o secþiune aparte consacratã relaþiilor româno-poloneze, datoritã colaborãrii existente între Ambasada
Poloniei la Bucureºti, oficialitãþile
oraºului Craiova, Universitatea din
Craiova ºi Centrul de Limbã ºi
Culturã polonezã.
”Ne bucurãm cã avem acest prilej deosebit de a colabora ºi rememora momente aparte din istoria
celor douã popoare. Colegii noºtri
de la universitãþile din Polonia sau concentrat asupra anului 1918
ºi câþiva dintre colegii noºtri de la
Facultatea de ªtiinþe Sociale, mai
ales de la Specializarea Istorie, sau concentrat asupra relaþiilor româno-polone în perioada interbelicã ºi în perioada ulterioarã. Astfel de relaþii au existat, au fost relaþii de bunã vecinãtate, de colaborare, de alianþã la un moment
dat, ºi meritã sã ne aplecãm asupra acestor momente ºi sã le analizãm din perspectivã istoricã”.
Decanul Facultãþii de ªtiinþe Sociale a punctat perioada interbelicã, drept una dintre cele mai bogate la nivelul cooperãrii între cele
douã state. ”Mareºalul Jozef Pilsudski a venit în România ºi în
1922, ºi în 1928, ºi în 1931, iar
preºedintele Poloniei, Ignacy Moscicki, s-a aflat în România ºi în
1937”, a spus istoricul craiovean.
***
În holul de la etajul muzelui, sa putut vizita o interesantã expoziþie de fotografie istoricã. Pregãtitã
de Biblioteca Judeþeanã, expoziþia
a surprins pe hârtie fotograficã albnegru vizitele delegaþilor polonezi
în România în decursul istoriei.
Participanþii au fost invitaþi apoi în
„Sala Oglinzilor”, unde s-au desfãºurat sesiunile de comunicãri ale
primei conferinþe,”1918: Polonia ºi
România – destine paralele”, susþinute de profesori universitari polonezi – Krzysztof Nowak, de la
Universitatea Silesia din Katowice;
Jan Stanislaw Ciechanowksi, de la
Universitatea din Varºovia ºi Agata
Stolarz, de la Institutul Europei
Centrale ºi de Est din Lublin.
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Theresa May n-a crezut cã Jeremy Corbyn
îi poate tulbura somnul. Acum s-a convins!
La 18 aprilie, când premierul Theresa
May, dupã consultarea consilierilor personali, Nick Timothy ºi Fiona Hill, suprindea þara, dar ºi Europa, anunþând alegeri
legislative anticipate pe 8 iunie a.c., „Daily Mail” dãdea tonul campaniei, sub titlul
„Distrugeþi sabotorii”. Laburiºtii, democraþii, partidele independentist-progresiste din Scoþia ºi Þara Galilor erau desemnate ca o ameninþare la ordine, securitate
ºi voinþa popularã. Dar Theresa May reclama un plebicist ºi nu doar o simplã
majoritate parlamentarã, pentru punerea în
operã a proiectului sãu dur, post-Brexit.
Momentul era unul favorabil. Laburiºtii
erau anesteziaþi, conduºi de un lider nepopular, iar conservatorii, cu 24 procente
avans în sondaje, aveau în faþã un bulevard deschis. În aceste circumstanþe conservatorii au adoptat o linie de atac puþin
subtilã, dar ºi mai puþin scrupuloasã. Impresia generalã era cã Regatul Unit traverseazã o crizã existenþialã: securitatea
internã este în pericol, iar apocalipsa pândea la colþul strãzilor. Ieri s-a votat. Se
discutã, de acum, de votanþii UKIP – extremã dreaptã –, 3,8 milioane în 2015,
unde s-au dus. S-a întâmplat ceva neprevãzut: Corbynmania. Institutele de sondare

au remarcat mobilizarea tinerilor ultrafavorabili laburiºtilor. Mai exact, cei sub 25
de ani, au generat Corbynmania, stârnind
perplexitatea presei conservatoare. Nicio
anchetã anterioarã nu a indicat o majoritate laburistã ºi intrarea lui Jeremy Corbyn la Downing Street. Dar nici nu a prevãzut o mobilizare a tinerilor cu vârste
între 18 ºi 25 de ani. ªi apoi, revenirea
spectaculoasã a vechilor militanþi laburiºti,
consideraþi acum o lunã, inclusiv de aleºii
partidului „looseri”. Jeremy Corbyn este
creditat oricum cu cea mai bunã campanie electoralã. În 2015 conservatorii au obþinut 36,9%, cu David Cameron lider, faþã
de 30,4% cât obþineau laburiºtii lui Ed Miliband (dat câºtigãtor în multe sondaje),
adicã un avans de 6,5%, ceea ce însemna
obþinerea a peste 350 de locuri, din 650
în Camera Comunelor. În cursul zilei de
astãzi vom ºti rezultatele definitive. Ele vor
avea consecinþe în politica internã. Dacã
Jeremy Corbyn obþine un rezultat onorabil, proiectul deputaþilor laburiºti de a se
debarasa de el intrã la apã. Dacã însã se
înregistreazã o înfrângere categoricã, deloc prevãzutã, atunci se pune problema
scindãrii partidului, din el desprinzânduse o aripã centristã, pro-europeanã. Mai

complicat stau lucrurile cu Theresa May:
cu o victorie scontatã, are mânã liberã în
negocierile cu „cei 27”. Deloc uºoare. Un
lucru este însã sigur: cã va câºtiga sau
nu, majoritatea confortabilã este greu de
atins ºi actualul lider al conservatorilor nu
va mai participa la legislativele urmãtoare. Dorea un plus de 80 de locuri în Camera Comunelor, pentru a repeta isprava
lui Margaret Thatcher în 1987. Pentru asta
trebuia sã renunþe, prin remaniere la ministrul Finanþelor, Philip Hammond ºi ministrul Afacerilor Externe, Boris Johnson.
Se prefigura, ieri, ºi un parlament, ca în
2010, suspendat, fãrã o majoritate clarã
din partea unui partid, formarea unui guvern care sã legifereze, bazându-se pe o
alianþã cu unioniºtii nord-irlandezi. Jeremy Corby conteazã la rândul sãu pe o
alianþã cu Scottish National Party. Un
seism politic major ar fi acela ca laburiºtii
sã câºtige, la numai doi ani dupã ce Jeremy Corby a preluat conducerea partidului, fiind permanent contestat. Într-o asemenea situaþie, chiar astãzi, s-ar înregistra demisia premierului britanic. Sondajele nu dãdeau o victorie a laburiºtilor, dar
nici nu prefigurau o majoritate categoricã
la conservatorii jinduiau.

Iranul a catalogat drept “respingãtoare” afirmaþiile
lui Donald Trump despre atacurile de la Teheran
Ministrul iranian de Externe,
Javad Zarif, a catalogat drept
“respingãtoare” afirmaþiile preºedintele american Donald Trump
în legãturã cu atacurile teroriste
de miercuri de la Teheran, în
urma cãrora cel puþin 13 persoane au fost ucise, iar alte 43 au
fost rãnite. Donald Trump a condamnat atacurile teroriste de la
Teheran ºi a precizat cã se roagã
pentru victime, dar a adãugat cã
“statele care sponsorizeazã terorismul riscã sã devinã victime ale
rãului pe care îl promoveazã”.
Javad Zarif a precizat cã Iranul “respinge
astfel de afirmaþii de prietenie din partea
SUA” ºi a subliniat cã atacatorii de la Teheran, recrutaþi de organizaþia teroristã Stat
Islamic, au fost “susþinuþi de protejaþi ai
americanilor”, cu trimitere la Arabia Saudi-

tã, cu care Statele Unite au semnat un acord
pentru armament în valoare de miliarde de
dolari. “Respingãtoare afirmaþia Casei Albe
ºi sancþiunile din partea Senatului, în timp
ce iranienii combat terorismul susþinut de
protejaþi ai americanilor. Despoþii care spon-

sorizeazã terorismul ameninþã sã aducã lupta în þara noastrã. Reprezentanþii atacã ceea ce ºefii lor dispreþuiesc
cel mai mult: democraþia”, a mai spus
ºeful diplomaþiei iraniene, pe contul de
Twitter. Patru atacatori necunoscuþi
au deschis focul în incinta clãdirii Parlamentului din Teheran, apoi au atacat Mausoleul Ayatollahului Khomeini,
fondatorul Republicii Islamice Iran,
monument situat la câþiva kilometri de
sediul legislativului. Atacurile au fost
revendicate de organizaþia teroristã
Stat Islamic. Gãrzile Revoluþionare
Iraniene, responsabile cu securitatea
în Iran, au anunþat miercuri cã Arabia Sauditã s-a implicat în atacurile teroriste de la
Teheran. Ulterior, autoritãþile iraniene au precizat cã atacatorii erau iranieni care s-au alãturat reþelei extremiste sunnite Stat Islamic
din mai multe regiuni din Iran.

Suedia ia mãsuri pentru combaterea terorismului
Reprezentanþi ai Guvernului suedez au declarat miercuri cã au
ajuns la un consens cu principalele
partide din opoziþie în ceea ce priveºte adoptarea unor legi care sã
ajute la combaterea terorismului.
Suedia a luat mãsuri în ultimii ani
pentru combaterea extermismului,
însã Guvernul îºi doreºte sã schimbe o parte a legislaþiei. Aceste reacþii vin în urma unui incident terorist produs în luna aprilie, când
un camion a intrat într-un grup de
oameni aflaþi pe o stradã aglomeratã din Stockholm, lãsând în urmã
cinci morþi. Guvernul susþine cã
printre noile mãsuri se numãrã
creºterea monitorizãrii persoane-

lor considerate o posibilã ameninþare, creºterea cooperãrii între serviciile de informaþii ºi creºterea
securitãþii în spaþiile publice intens
populate. “Cel mai important lucru este ca toate entitãþile politice
din Suedia sã fie unite împotriva
terorismului”, a declarat ministrul
de Interne suedez, Anders Ygeman. “Intenþionãm sã întãrim
securitatea naþionalã în aºa fel încât operaþiunile teroriste sã fie dificil de pus în practicã”, a adãugat
Ygeman. Noile mãsuri au nevoie
de aprobarea Parlamentului, însã
acest aspect nu reprezintã o piedicã, þinând cont de consensul la care
au ajuns principalele forþe politice.
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Alte trei persoane au fost reþinute
de poliþia britanicã în legãturã
cu atentatul de la Londra
Cei trei indivizi au fost reþinuþi în
estul Londrei, doi dintre aceºtia fiind
suspectaþi cã ar fi plãnuit acte de
terorism, în timp ce al treilea a fost
reþinut sub suspiciunea cã ar fi fost
implicat în traficul de droguri, a
anunþat poliþia. Ofiþerii din cadrul
diviziei antiteroriste a poliþiei au
reþinut doi bãrbaþi pe o stradã din
Ilford, în estul Londrei, iar un altul a
fost reþinut dupã o descindere la o casã
din apropiere. În presa britanicã ºi în
mediul online au apãrut o serie de
înregistrãri cu momentul în care
poliþia a intervenit pentru neutralizarea celor trei atacatori în timpul
atentatului de sâmbãtã seara de la
Londra. Cotidianul The Times a
comunicat cã a obþinut înregistrãri cu
autorii atacului în timp ce aceºtia
discutau ºi râdeau în faþa unei sãli de
sport cu cinci zile înainte de atentat.
Atacurile comise sâmbãtã searã în
centrul Londrei s-au soldate cu ºapte
morþi ºi peste 48 de rãniþi, dintre care
18 sunt în stare criticã. Cei trei presupuºi autori ai atentatului au fost
împuºcaþi mortal de agenþii serviciilor
de securitate. Reþeaua teroristã Stat
Islamic a revendicat atacurile.

Autorii atentatelor de la Teheran
au fost recrutaþi din Iran de organizaþia
teroristã Stat Islamic
Autorii atacurilor teroriste de la
Teheran erau iranieni care s-au
alãturat reþelei extremiste sunnite Stat
Islamic din mai multe regiuni din
Iran, a declarat Reza Seifollahi,
adjunctul liderului Consiliului Naþional Suprem al þãrii. Într-un interviu
pentru televiziunea de stat, oficialul a
declarat cã atacatorii “s-au alãturat
Daesh (Stat Islamic, n.red.) din o serie
de regiuni al Iranului”. Patru atacatori
necunoscuþi au deschis focul în incinta
clãdirii Parlamentului 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 organizaþiei 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. Toþi atacatori au fost
uciºi în timpul luptelor cu forþele de
securitate, iar alte cinci persoane
suspectate cã ar fi pregãtit un al treilea
atac au fost reþinute, au anunþat
oficiali iranieni. Gãrzile Revoluþionare
Iraniene, responsabile cu securitatea în
Iran, au anunþat miercuri cã Arabia
Sauditã s-a implicat în atacurile
teroriste de la Teheran, în urmã cãrora
cel puþin 12 persoane au fost ucise, iar
alte 43 au fost rãnite. “Acest atac
terorist s-a întâmplat la o sãptãmânã
dupã întrevederea dintre preºedintele
american Donald Trump ºi liderii
saudiþi care susþin terorismul. Faptul
cã Stat Islamic a revendicat acest atac
este o dovadã cã Arabia Sauditã s-a
implicat în atacul brutal”, se aratã
într-un comunicat al forþelor de elitã
iraniene. Atât Statele Unite, cât ºi
Arabia Sauditã, principala rivalã a
Iranului în regiune, au condamnat
atacurile teroriste de la Teheran.
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SPITALUL ORÃªENESC „ AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI”
ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR SPECIFICE
COMITETULUI DIRECTOR (DIRECTOR MEDICAL SI DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL), IN DATA DE 27.06.2017
I. Locul desfãºurãrii concursului:
Sediul Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni
II. Condiþii de participare:
a) Condiþii generale :
- au domiciliul stabil în România;
- nu sunt condamnaþi penal sau în curs de urmãrire penalã;
- sunt apþi din punct de vedere medical (fizic ºi neuropsihic);
- nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul
public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale.
b) Criterii specifice:
a) pentru directorul medical:
- sunt absolvenþi de învãþãmânt universitar de lungã duratã, cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în profil medicinã;
- sunt confirmaþi ca medic specialist sau primar;
- au cel puþin 5 ani vechime ca medic specialist sau au competenþã/atestat în managementul
serviciilor de sãnãtate ori sunt absolvenþi ai cursului de management spitalicesc;
b) pentru directorul financiar-contabil:
- sunt absolvenþi de învãþãmânt universitar de lungã duratã, cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în profil economic;
- au cel puþin 10 ani vechime în specialitatea studiilor;
- deþin certificatul de atestare a cunoºtinþelor dobândite în domeniul Sistemului European de conturi, precum ºi de cunoaºtere a reglementãrilor europene în domeniu.
III.
Locul ºi perioada de înscriere:
Înscrierea candidaþilor se face la sediul Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti”
Dãbuleni, din str. Unirii nr. 1, Dãbuleni, judeþul Dolj. Data limitã pentru depunerea dosarelor
este 22.06.2017.
IV. Conþinutul dosarului de înscriere:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizatã de pe diploma de licenþã sau de absolvire, dupã caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinþa care atestã vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, dupã
caz;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii ºi alte acte care atestã efectuarea unor specializãri,
cursuri, stagii, competenþe/atestate etc., în funcþie de postul pentru care concureazã;
h) declaraþia pe propria rãspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
i) adeverinþa din care sã rezulte cã este apt medical, fizic ºi neuropsihic;
j) proiectul/lucrarea de specialitate;
k) aprobarea managerului;
l) avizul Consiliului de Administraþie al spitalului;
m) chitanþa de platã a taxei de participare la concurs, în sumã de 150 lei.
Notã:
- Pentru documentele care se solicitã în copie, în momentul înscrierii, candidaþii vor
prezenta ºi originalele, în vederea certificãrii conformitãþii acestora.
- Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, se dezvoltã într-un volum
de maximum 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14.
Taxa de participare la concurs este de 150 lei, ºi se achitã la casieria spitalului.
Condiþiile de participare la concurs, precum ºi documentele dosarului de înscriere, sunt
publicate pe site-ul spitalului: www.spitalulorasenescdabuleni.ro, precum ºi afiºate la sediul
unitãþii.
Dosarele de înscriere vor fi analizate de cãtre Comisia de concurs, iar lista candidaþilor
admiºi va fi publicatã conform metodologiei de organizare ºi desfãºurare a concursului pentru
ocuparea funcþiilor specifice comitetului director.
Temele-cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitate, precum ºi bibliografia pentru
concurs, sunt publicate pe site-ul www.spitalulorasenescdabuleni.ro, ºi sunt afiºate la
sediul spitalului.
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Anunþul tãu!
S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocuparea a douã posturi de dispecer,
pe perioadã nedeterminatã, în cadrul compartimentului Dispecerat.
Dosarele de concurs se depun la
sediul societãþii, la Compartimentul Resurse Umane, pânã la data
de 23.06.2017, ora 12.00. Informaþii suplimentare se pot obþine la
telefon 0251/412.628, interior 119.
U.J.C.C. DOLJ, cu sediul în
Craiova, strada Unirii, nr.50 închiriazã spaþii pretabile pentru cabinet stomatologic, medic de familie, sediu firmã,salã fitness etc.
Relaþii la telefon: 0251/533.830, între orele 8.00-16.00, sau la telefon:
0769/016.925.
PRIMÃRIA comunei Cernãteºti, cu sediul în localitatea Cernãteºti, str. Principalã, nr. 98, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante de: Muncitor calificat,
compartiment go spodãrire comunalã, 1 post de buldoexcavatorist,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfãºura la sediul
instituþiei astfel: Proba scrisã în
data de 04.07.2017, ora 10.00, proba practicã în data de 04.07.2017,
ora 12.30. Pentru participarea la
concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
studii medii, permis categoria B ºi
C, nu necesitã vechime. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul instituþiei. Relaþii suplimentare la sediul: Consiliului Local Cernãteºti, persoanã
de contact: Popescu Natalia, telefon/ fax: 0251.445.072.
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

CONVOCATOR S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT S.R.L. prin administrator ºi director general MICULA IOAN, acþionar al S.C. STAR
S.A. cu sediul în municipiul
Craiova, strada România Muncitoare nr.65, judeþul Dolj, înregistratã la Oficiul Registrului Comerþului sub nr. J16/45/
1991, C.U.I. 3871408, autorizat
sã convoace AGA societãþii
Star SA, în baza Deciziei cu nr.
381/10.05.2017 pronunþatã de
Curtea de Apel Craiova, în dosarul nr. 6376/63/2016, în conformitate cu prevederile Legii
nr 31/1990 republicata ºi al
actului constitutiv al Societãþii, convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor
S.C. STAR S.A. Craiova, care
va avea loc la reprezentanþa
societãþii din municipiul Oradea, Strada Teatrului, nr.1-2,
camera 126, judeþul Bihor, în
data de 12 iulie 2017, ora 9, cu
urmãtoarea ordine de zi: 1. Alegerea membrilor Consiliului
de Administraþie al S.C. STAR
S.A. CRAIOVA, conform nominalizãrii: Bota Alina -Felicia,
Ciordaº Elena -Voichiþa ºi Suciu Silvia. 2.Aprobarea remuneraþiei membrilor noului Consiliu de Administraþie. Data de
referinþã pentru acþionarii îndreptãþiti sã fie înstiinþati ºi sã
voteze în cadrul adunarilor generale, prevãzutã de art.123
alin.2 Legea31/1990 este data
de 15.06.2017. Având în vede-

re cã pe ordinea de zi figureazã numirea adminsitratorilor,
menþionãm cã lista cuprinzând informaþii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu ºi calificarea profesionalã
a persoanelor propuse pentru
funcþia de adminsitrator se
aflã la dispoziþia administratorilor la locul þinerii ºedinþei
AGA din strada Teatrului, nr.
1-2, camera 126, judeþul Bihor,
putând fi consultatã ºi completatã de aceºtia. Acþionarii
înregistraþi la data de referinþã pot participa ºi vota la adunarile generale direct sau pot
fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe
baza de procura speciala.
Procurile de reprezentare a
acþionarilor se vor trimite
pânã în data de 10 iulie 2017,
la sediul societãþii din Craiova, strada România Muncitoare nr. 65, judeþul Dolj, ºi la
locul þinerii ºedinþei Adunãrii
Generale Ordinare a Acþionarilor din Oradea, strada Teatrului, nr. 1-2, camera 126, judeþul Bihor, cu menþiunea pe
plic Pentru Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor S.C.
STAR S.A. Craiova. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societãþii ºi la numãrul de telefon 0259-407278
între orele 8-16,30, în zilele de
luni pânã vineri. /S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT
EXPORT S.R.L.

OFERTE DE SERVICIU

Spãlãtorie auto, angajez
personal. Salariu 1.100
RON, carte de muncã,
duminica liber. Relaþii telefon: 0762/652.556.
Angajez recepþioner hotel.
Telefon: 0766/481.842.

PRESTÃRI SERVICII

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Craiova - vând apartament 4 camere parter,
zonã ultracentralã, exclus
agenþii. Telefon: 0723/
868.991.

CASE
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate
utilitãþile, teren 1023 mp.
Telefon: 0766/242.092
sau 0749/129.000.
Vând casã comuna Calopãr (sat Dîlga) – Dolj,
la strada principalã 3
corpuri a câte 2 camere,
2 sãli beci, pãtul, magazie, teren 2000 mp. Telefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construcþiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospodãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în curte
ºi posibilitate de racordare la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Telefon: 0744/810.932.
Casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

TERENURI

VÂND parcele teren,
stradal, com. Bucovãþ,
sat Leamna de Sus. Telefon: 0730/432.924.
Vând teren intravilan la 10
km de Craiova, fiind zonã
metropolitanã, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.
Vând teren intravilan Piaþa Chiriac 418 mp 250
E/mp negociabl ºi semicasã. Telefon: 0723/
013.004
Vând teren arabil 2.500
ha Nord 233, Spate
Metro. Telefon: 0251/
548.870.
Vând teren intravilan
Câcea 6030 mp, deschidere 30 m la asfalt, utilitãþi, cadastru. Preþ negociabil. Telefon: 0767/
263.391.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Albeni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 5000 mp la Gara
Pieleºti lângã Fabrica Q
Fort. Telefon: 0752/
641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Telefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova, cartier ªimnicu de
Jos, utilitãþi - la DJ, cadastru. Telefon: 0744/
563.823.
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Vând douã chioºcuri
de presã.
Telefon: 0251/412.457.
AUTO
ROMÂNEªTI
VÂND Dacia Papuc,
motor pe injecþie. Telefon: 0747/398.673.

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

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã – placã metalicã 2 locuri. Telefon: 0744/
208.585.
Lãmâi, dafin aromat pretabil restaurantelor, televizor color. Telefon:
0351/422.179.
VIN de buturugã, 2 butoaie salcâm, aparat sudurã. Telefon: 0749/
012.505.
Vând convenabil un automatizor APOLLO 3WF
- 2,6 nou - nefolosit. Telefon: 0720/231.610.
Vând bicicletã pliabilã.
Telefon: 0723/055.342.
Vând douãsprezece (12)
taburele din pal melaminat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în stare bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu rafturi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând maºinã cusut electricã 200 lei, epilator HOMEDICS ELOS LASER
epilare definitivã 800 lei.
Telefon: 0751/136.216.

Vând 40 de familii de albine (stupi puternici). Telefon: 0763/156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric nou
- 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând þuicã, podea Dacia 1310, maºinã de cusut PAFF. Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Romaneºti. Telefon: 0744/
846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumulatori 200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Telefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator
12 ºi 24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci, ghete
militare noi, frigider. Telefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã nichelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire baie
0,5x0,5m cu giurgiuvele duble. Telefon: 0351/
809.908.
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Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bucata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Telefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut 250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Telefon: 0770/298.240.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, reductor oxigen sudurã, alternator 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de rezervã nouã, discuri cu
muzicã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã metalicã 100 lei, polizor electric 100 lei, bicicletã copii - 50
lei. Telefon: 0732/
128.320; 0351/181.202.
Vâna maºinã de spãlat
Alba-Lux - 100 lei, expresor cafea – 100 lei. Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând 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.

SCHIMBURI APARTAMENTE

Calorifere fontã, aspirator, telefon mobil EBODA, cutii pãstrare armament mic ºi cartuºe, piese Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combinã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Telefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w. Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, frigider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, centralã termicã Bosch, saltea dublã, cãrucior handicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioare schelã metalicã. Telefon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, comodã, masã, saltea relaxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Sãpun de casã 5 lei/
kg. cruce albã scrisã
1200/400- 80 lei, covor
persan 200/800 bine
întreþinut – 100 lei, televizor color cu telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, centralã Bosch, sobã teracotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Schimb apartament 2 camere 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 comercial, central, 40 mp,
pretabil pentru diferite
activitãþi. Telefon: 0751/
219.152.

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

PIERDERI

MÃDÃLIN TRANS INTERNAÞIONAL SRL
declarã pierdut certificat
de înregistrare în scopuri
TVA seria B, nr.
8800599/ 24.01.2011
emis de ANAF Dolj. Se
declarã nul.
PIERDUT carnet de student eliberat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, aparþinând ªoancã Alexandra
Maria. Se declarã nul.

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

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

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Campionii nu concep sã piardã Supercupa
Câºtigãtoarea Ligii Elitelor under 17, Universitatea
Craiova, întâlneºte deþinãtoarea Cupei României
under 17, Dinamo, mâine, de la ora 10, la Chiajna
La câteva zile dupã ce s-a încoronat campioanã naþionalã,
dupã finala câºtigatã cu 3-2 contra lui Dinamo, echipa de juniori
under 17 a Universitãþii Craiova
disputã Supercupa României, tot
cu Dinamo, sâmbãtã, de la ora 10,
pe pe terenul sintetic de la Chiajna. Teoretic, craiovenii ar trebui
sã fie avantajaþi, deoarece s-au
pregãtit tot anul ºi au jucat pe teren artificial, însã, paradoxal, singurul eºec din cele 3 dispute directe cu Dinamo a survenit tocmai pe terenul sintetic de la „Aeroport”. Pentru finalã, Vladimir
Screciu nu face parte din lot, el
revenind la lotul naþional under 21.
„Îi mulþumim, ºi-a fãcut datoria,
sperãm sã ºi-o facã ºi pentru naþionala under 21. Aº dori sã remarc gestul de maturitate din partea lui Screciu, cãruia i s-a oferit
banderola de cãpitan în finala cu
Dinamo, însã el a decis la rândul
lui sã îi ofere acest privilegiu lui
Constantinescu, cel care fusese
pânã în semifinale cãpitanul de
drept al echipei. Vladimir are un
caracter deosebit ºi cu siguranþã
va ajunge un mare fotbalist” a
spus Silviu Bogdan, care s-a referit astfel la meciul de mâine: „Ar
fi încã o performanþã mare a
acestor copii extraordinari sã câº-

tige ºi Supercupa. Noi vom încerca sã învingem, însã nu vreau sã
punem presiune pe ei sau pe alte
grupe de copii ºi juniori. Rezultatele vin din munca asiduã din
aceºti ani de zile. Eu mi-aº dori
sã þinem acest grup unit ºi în câþiva ani sã dãm aproape o echipã
întreagã cãtre prima ligã”. Antrenorul Daniel Mogoºanu a adãugat:
„E o performanþã pentru noi ºi
vreau sã felicit copiii pentru rezultatul ºi jocul din finala de sãptãmâna trecutã. Dinamo va veni
rãnitã ºi mi-am avertizat jucãtorii
în privinþa acestui lucru, fiindcã
vrem sã câºtigãm ºi Supercupa.
Avem un grup închegat în care
relaþiile de joc sunt foarte bune ºi
ne dorim sã realizãm aceastã performanþã împreunã. Sunt sigur cã
nu vom avea probleme cu terenul
de joc, deoarece în 95% dintre
meciuri am evoluat numai pe terenuri artificiale, similare celui de
la Chiajna”.
Cel mai bun jucãtor al finalei
de sãptãmâna trecutã, Vali Mihãilã, a declarat: „Dinamoviºtii vor
veni foarte motivaþi, dupã ce au
pierdut finala, dar noi suntem cea
mai bunã echipã din þarã la aceastã
categorie ºi mergem sã confirmãm acest lucru. Sunt sigur cã
vom câºtiga ºi Supercupa. Nu ºtiu

câte goluri am dat anul acesta, dar
cele mai importante au fost ultimele trei, douã în semifinala cu
UTA ºi cel din finalã. Sper sã debutez cât mai curând ºi la echipa
mare, ne-au motivat prezenþele lui
Screciu ºi Markovic la seniori”.
Portarul Andrei Bobonete a adãugat: „Toatã lumea m-a felicitat
pentru câºtigarea titlului, ne mândrim cu acest trofeu. Va fi un
meci greu în Supercupã, dar sunt

sigur cã vom câºtiga, mã bazez
pe colegii mei sã aducem încã o
cupã în Bãnie. Sper cât de curând
sã fac pasul la echipa mare, miam îndeplinit visul de a juca la
Universitatea Craiova, dar nu va
fi complet acest vis pânã când nu
voi evolua ºi la prima echipã”.
Silviu Bogdan s-a plâns cã este
ignorat de antrenorul echipei secunde, Corneliu Papurã ºi l-a pârât atât presei, cât ºi patronului

Rotaru: „A fost o lipsã de comunicare în campionatul trecut între centrul de copii ºi juniori ºi
echipa a doua ºi aº vrea sã nu mai
existe astfel de probleme, fiindcã
nu este normal. Aceastã problemã de comunicare a venit din partea antrenorului echipei secunde.
Dacã el nu rezolvã aceste probleme, atunci conducerea clubului
trebuie sã ia mãsuri” a declarat
Silviu Bogdan.

Piþurcã: „Mititelu nu mai poate folosi
Bucuricã ºi Dumitraº,
numele Universitatea Craiova”
primii plecaþi de la Universitatea
Chiar dacã Victor Piþurcã, este
interesat ca Mititelu Adrian sã câºtige procesul cu fotbalul românesc
ºi sã primeascã despãgubiri, fostul selecþioner al României spune
cã nu crede cã Mititelu va avea
câºtig de cauzã ºi oricum, chiar
dacã îºi mai face vreodatã echipã
nu va putea folosi numele Universitatea Craiova, întrucât acesta
este acontat de echipa care evo-

lueazã acum în Liga I. ”Echipa asta
a lui Mititelu nu mai existã ºi nu mai
poate exista! Asta de acum e echipa originalã a Craiovei, ãsta e clubul la care eu am crescut. Mititelu
nu va mai putea folosi numele Universitãþii Craiova. Mititelu a distrus
totul. Numai câþiva oameni, care nu
ºtiu ce au în cap, se mai uitã în gura
lui, ºi ãia de prin galerie, pe care îi
minte el. Eu am fost þepuit de Miti-

telu. El era stãpânul acestei planete,
pur ºi simplu el a hotãrât cã eu nu
mai trebuia sã fiu antrenor dupã ce
cheltuisem de la mine un milion ºi
jumãtate de euro. De la Craiova am
de luat vreo 7 milioane de euro, dar
nu cred cã îi voi lua. Am fost mare
tâmpit! Tâmpit mare de tot, am fost
tâmpit cã mi-am bãgat banii mei la
Craiova. Mititelu m-a jecmãnit”, a
spus Piþurcã.

Doi dintre jucãtorii de pe lista
de disponibilizaþi anunþatã în Cuvântul Libertãþii, Andrei Dumitraº ºi Bogdan Bucuricã, ºi-au
reziliat ieri contractele cu Universitatea Craiova. Andrei Dumitraº (29 de ani) a fost adus de
la Ceahlãul acum un an ºi jumãtate, dar a jucat destul de puþin,
fiind accidentat sau suspendat de
club pentru indisciplinã. El mai

avea contract pânã în iarnã. Fundaºul stânga Bogdan Bucuricã,
în vârstã de 31 de ani, a venit în
iarna trecutã de la Concordia
Chiajna, dar n-a dat satisfacþie,
aºa cã Universitatea nu a mai
activat clauza de prelungire a
contractului sãu. Totodatã, fostul atacant al Craiovei, Nuno Rocha, a semnat în Rusia pentru
nou-promovata FK Tosno.

Preliminariile CM Rusia 2018
Grupa A (astãzi, ora
21.45): Belarus – Bulgaria,
Olanda – Luxemburg, Suedia
– Franþa.
Clasament: 1. Franþa 13p,
2. Suedia 10p, 3. Bulgaria 9p,
4. Olanda 7p, 5. Belarus 2p,
6. Luxemburg 1p.

Grupa B (astãzi, ora 21.45):
Andorra – Ungaria, Insulele
Feroe – Elveþia, Letonia –
Portugalia.
Clasament: 1. Elveþia 15p, 2.
Portugalia 12p, 3. Ungaria 7p,
4. Insulele Feroe 5p, 5. Letonia
3p, 6. Andorra 1p.

Grupa C (mâine, ora 21.45):
Azerbaidjan – Irlanda de Nord
(ora 19), Germania – San Marino, Norvegia – Cehia.
Clasament: 1. Germania 15p,
2. Irlanda de Nord 10p, 3. Cehia
8p, 4. Azerbaidjan 7p, 5. Norvegia 3p, 6. San Marino 0p.

Grupa D (duminicã): Moldova – Georgia (ora 19), Irlanda –
Austria (ora 19), Serbia – Þara
Galilor (ora 21.45).
Clasament: 1. Serbia 11p, 2.
Irlanda 11p, 3. Þara Galilor 7p,
4. Austria 7p, 5. Georgia 2p, 6.
Moldova 1p.

Grupa F (mâine): Scoþia –
Anglia (ora 19), Slovenia – Malta (ora 19), Lituania – Slovacia
(ora 21.45).
Clasament: 1. Anglia 13p, 2.
Slovacia 9p, 3. Slovenia 8p, 4.
Scoþia 7p, 5. Lituania 5p, 6.
Malta 0p.

Grupa G (duminicã, ora
21.45): Macedonia – Spania, Israel – Albania, Italia – Liechtenstein.
Clasament: 1. Spania 13p, 2.
Italia 13p, 3. Israel 9p, 4. Albania 6p, 5. Macedonia 3p, 6.
Liechtenstein 0p.

Grupa H (astãzi, ora
21.45): Bosnia – Grecia, Estonia – Belgia, Gibraltar –
Cipru.
Clasament: 1. Belgia 13p,
2. Grecia 11p, 3. Bosnia 10p,
4. Cipru 4p, 5. Estonia 4p, 6.
Gibraltar 0p.

Grupa I (duminicã): Finlanda – Ucraina (ora 19), Islanda –
Croaþia (ora 21.45), Kosovo –
Turcia (ora 21.45).
Clasament: 1. Croaþia 13p, 2.
Islanda 10p, 3. Ucraina 8p, 4.
Turcia 8p, 5. Finlanda 1p, 6.
Kosovo 1p.

Grupa E (mâine): Kazahstan
– Danemarca (ora 19), Muntenegru – Armenia (ora 21.45),
Polonia – România (ora 21.45).
Clasament: 1. Polonia 13p, 2.
Muntenegru 7p, 3. Danemarca
7p, 4. România 6p, 5. Armenia
6p, 6. Kazahstan 2p.
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