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O lege
a tuberculozei,
aºteptatã
de pacienþi

În fiecare zi, trei români
mor din cauza tuberculozei.
TBC nu e boala sãracilor, lo-
veºte pânã ºi în cele mai pro-
tejate medii: 12 mii de români
se îmbolnãvesc anual. În aces-
te condiþii, asociaþiile de pa-
cienþi cer urgentarea proiectu-
lui privind legea tuberculozei,
la un an de când acesta a fost
depus în Parlament, astfel în-
cât acesta sã fie dezbãtut ºi
votat în sesiunea parlamenta-
rã din toamnã.
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reportaj / 5De ce trebuie
relecturate
alocuþiunile
preºedinþilor
Trump ºi Iohannis!

Pornind de la simpla percep-
þie, pânã la decriptarea subtili-
tãþilor alocuþiunilor preºedinþi-
lor Dondald Trump ºi Klaus Io-
hannis, pe peluza din Rose Gar-
den, dupã rendez-vous-ul tete-a-
tete din Biroul Oval, al Casei
Albe – în preambul realizându-
se ºi o întâlnire a liderului de la
Bucureºti cu ºeful diplomaþiei
americane, Rex Tillersson –, vi-
zita din SUA a fost bine pregãti-
tã. Cu maximã minuþiozitate. ªi
detaliul nu putea scãpa atenþiei.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cu grãmada asta de hârtii care
se cer acum, mã mir, Popescule, cã
încã n-au obligat cerºetorii sã dea
chitanþã pentru banii ce-i primesc.

Social-democraþii au
votat pentru continuitate

actualitate / 7

Alegeri pentru Primãria Craiovei

Candidaþii de dreapta au
votat pentru transparenþã
ºi dezvoltare economicã

actualitate / 6

Interes scãzut pentru alegerile loca-
le parþiale desfãºurate ieri, în Craio-
va. Asta pentru cã prezenþa la vot a fost
micã pe tot parcursul zilei. Astfel, din
cei 259.193 de craioveni înscriºi pe lis-
tele electorale, la închiderea urnelor în
cele 175 de secþii îºi exprimaserã opþi-
unea 49.363 de persoane, însemnând
un procent de 19,04%. Dintre acestea,
1.636 de persoane au votat pe liste su-
plimentare, iar 465 au solicitat urna
mobilã. Nu s-au înregistrat nici inci-
dente legate de procesul electoral. Po-
trivit exit-poll-urilor realizate la ieºi-
rea de la urne, câºtigãtorul alegerilor
parþiale pentru funcþia de primar al mu-
nicipiului Craiova este Mihail Genoiu,
fost viceprimar al oraºului. În cea de-a
doua localitate doljeanã unde s-a des-
fãºurat scrutin electoral, Iºalniþa, la
ora 21.00 prezenþa a fost de 54,50%,
exprimându-ºi votul 1.859 de persoa-
ne, din 3.411, câte erau pe liste.
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Preºedintele Klaus Iohannis
se va întâlni cu Angela Merkel
ºi Emmanuel Macron în a doua
parte a lunii iunie

Preºedintele Klaus Iohannis se va
întâlni, în a doua parte a lunii iunie, cu
cancelarul german Angela Merkel ºi cu
preºedintele Franþei, Emmanuel Ma-
cron, au precizat, sâmbãtã, pentru
MEDIAFAX, surse oficiale. Astfel,
preºedintele României va efectua în
perioada 19-20 iunie o vizitã la Berlin,
unde va avea întrevederi cu cancelarul
Angela Merkel ºi preºedintele german
Frank Steinmeier, au arãtat sursele ci-
tate. Totodatã, potrivit aceloraºi sur-
se, în marja Consiliului European de la
Bruxelles (22-23 iunie), preºedintele
României va avea o întrevedere cu pre-
ºedintele Franþei, Emmanuel Macron.

Turcan, despre demisiile
în alb ale miniºtrilor:
E cãmãtãrie politicã;
PSD ar trebui exclus din PES

Faptul cã liderul PSD Liviu Drag-
nea a luat demisiile în alb ale premieru-
lui ºi miniºtrilor din Guvernul Grindea-
nu reprezintã un act de „cãmãtãrie po-
liticã”, care ar trebui sã ducã la exclu-
derea PSD din PES, a precizat, ieri, pre-
ºedintele interimar al PNL, Raluca Tur-
can. „Totuºi, cred cã nu trebuie trecut
cu vederea un fapt de o gravitate ex-
cepþionalã. Sã iei demisia în alb primu-
lui-ministru al Guvernului României ºi
întregului Guvern, votaþi de Parlament,
este nu doar o încãlcare flagrantã a
democraþiei ci un act de cãmãtãrie poli-
ticã. În ce altã þarã membrã a Uniunii
Europene ºeful de partid ia ostatic un
Guvern întreg asupra cãruia exercitã
un ºantaj permanent?”, a scris Turcan
pe Facebook. „Ar trebui sã indice dom-
nul Dragnea în ce þãri mai existã o ase-
menea situaþie. E un model al stângii
europene sau domnul Dragnea s-a in-
spirat din filmul La Piovra? Cui a mai
luat astfel de jurãminte de supunere
domnul Dragnea? Comisarului euro-
pean Corina Creþu, europarlamentari-
lor PSD? Ar trebui sã ºtim toate aceste
lucruri. În mod normal, un astfel de
comportament ar trebui sã ducã la ex-
cluderea PSD din Partidul Socialist
European”, a adãugat Turcan. Liderul
PSD Liviu Dragnea a anunþat, vineri,
cã toþi miniºtrii, inclusiv premierul So-
rin Grindeanu, au depuse la partid de-
misiile în alb încã din momentul formã-
rii Cabinetului, el menþionând cã nu are
de gând sã le activeze, întrucât nu i se
pare o procedurã corectã.
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Ambasadorul României în SUA,
George Maior, este aºteptat astãzi
de dimineaþã la Parlament, pentru
a fi audiat, în calitate de fost di-
rector al SRI, de cãtre Comisia par-
lamentarã de anchetã a alegerilor
prezidenþiale din 2009. Iniþial, Co-
misia de anchetã a alegerilor din
2009 i-a transmis lui Maior o invi-
taþie pentru a se prezenta la audieri
în data de 6 iunie, dar la acel mo-
ment nu se cunoºtea încã despre
vizita pe care preºedintele Klaus
Iohannis urma sã o întreprindã în
SUA. Maior a transmis preºedin-
telui Comisiei, senatorul PSD Mi-
hai Fifor, o scrisoare în care l-a
informat cã va reveni în þarã ºi se va putea
prezenta la audieri în data de 12 iunie.

Astfel, azi de dimineaþã, la Comisie sunt
aºteptaþi, conform programului, George
Maior, director SRI în 2009, ºi Virgil Voi-
neag, preºedintele INS la data alegerilor.
Pentru mâine, Comisia a stabilit sã îi au-
dieze pe Robert Cazanciuc, Gheorghe Ne-
þoiu, Cãtãlin Voicu ºi Dumitru Iliescu. Tot

Premierul Sorin Grindeanu are
programate sãptãmâna aceasta în-
trevederi cu 4 premieri ºi un ºef
de stat, în condiþiile în care lide-
rul PSD, Liviu Dragnea, a anun-
þat cã finalizeazã raportul de eva-
luare a Guvernului, fiind aºtepta-
tã ºi o reuniune a CExN pentru a
decide mãsurile de luat.

Astfel, premierul Sorin Grin-
deanu va efectua astãzi o vizitã ofi-
cialã în Croaþia, în cadrul cãreia
va avea întrevederi cu preºedin-
tele Republicii Croaþia, Kolinda
Grabar, prim-ministrul croat, An-
drej Plenkovic, ºi cu preºedintele
Parlamentului, Gordan Jandroko-
vic. Mâine, 13 iunie, premierul
Grindeanu are programatã o în-
trevedere cu prim-ministrul Fin-
landei, Juha Sipilä, la Palatul Vic-
toria, iar miercuri, 14 iunie, parti-
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pentru aceastã sãptãmânã, Comisia a re-
transmis o invitaþie lui Emil Boc, pentru
miercuri, acesta neonorând prima invitaþie
din cauza unei deplasãri în China. Comisia a
transmis, pentru miercuri, o invitaþie la au-
dieri ºi procurorului ºef DNA, Laura Codruþa
Kovesi, care însã a respins invitaþia preci-
zând cã procurorii nu pot fi citaþi ºi obli-
gaþi sã se prezinte în calitatea de martori în

faþa comisiilor parlamentare.
Comisia de anchetã a alegerilor

din 2009 a fost înfiinþatã la solici-
tarea PSD ºi ALDE pentru clarifi-
carea aspectelor ce þin de organi-
zarea alegerilor din 2009, dar ºi de
rezultatul scrutinului prezidenþial,
dupã dezvãluirile fãcute de Dan
Andronic cu privire la noaptea ale-
gerilor ºi persoane aflate în antura-
jul lui Traian Bãsescu. Solicitarea a
venit în contextul în care jurnalis-
tul Dan Andronic a publicat un ar-
ticol în evz.ro în care susþinea cã
în seara celui de al doilea tur al ale-
gerilor prezidenþiale din 2009 a
mers la locuinþa lui Gabriel Oprea,

în calitate de consultant politic, unde se aflau,
printre alþii, George Maior, ºef al SRI la mo-
mentul respectiv, Florian Coldea, prim-ad-
junct al directorului SRI, ºi Laura Codruþa
Kovesi, la momentul acela procuror general
al României.

Dan Andronic scria cã Florian Coldea ºi La-
ura Codruþa Kovesi erau preocupaþi, în seara
alegerilor, de victoria lui Traian Bãsescu.

Sorin Grindeanu, întrevederi cu un preºedinte ºi patru premieri
în sãptãmâna în care Dragnea vrea evaluarea Guvernului

cipã la reuniunea Consiliului Naþi-
onal pentru pregãtirea preluãrii de
cãtre România a preºedinþiei Con-
siliului UE, care va avea loc tot la
sediul Guvernului.

În programul lui Grindeanu fi-
gureazã, pentru joi, 15 iunie, o în-
trevedere cu prim-ministrul Lan-
dului Saxonia, Stanislaw Tillich,
urmatã de o întrevedere cu pre-
ºedintele Comitetului Economiei
germane pentru Europa de Est,
Wolfgang Büchele, ambele eveni-
mente urmând a se desfãºura la
sediul Guvernului. Grindeanu are
programatã vineri, 16 iunie, o în-
trevedere cu prim-ministrul Lu-
xemburgului, Xavier Bettel. Ast-
fel, sãptãmâna aceasta premierul
Grindeanu are un program încãr-
cat, fiind programate întâlniri cu
un ºef de stat, un preºedinte de

Parlament ºi 4 premieri.
Liderul PSD Liviu Dragnea a

anunþat, sãptãmâna trecutã, cã ra-
portul de evaluare a implementã-
rii programului de guvernare va fi
finalizat duminicã seara, el menþi-
onând cã va merge în CExN al
PSD sãptãmâna viitoare, cu o pro-
punere, iar CExN va decide pri-
vind mãsurile care vor fi luate.
„Duminicã seara sper ca raportul
sã fie gata. Este un raport amplu.
Nu este evaluarea miniºtrilor, este
evaluarea implementãrii programu-
lui de guvernare, care este de fapt
obiectivul acestei evaluãri ºi luni,
marþi, miercuri vom discuta pro-
babil ºi cu miniºtrii ºi cu primul-
ministru ºi la finalul discuþiilor
vom prezenta o decizie în CExN”,
a spus Dragnea.

El a arãtat cã existã întârzieri
în implementarea programului ºi
trebuie identificate cauzele. „Cel
mai important este programul de
guvernare, sã vedem dacã sunt
întârizeri în implementarea pro-
gramului – ºi din pãcate se pare
cã sunt. Sã vedem care sunt ca-
uzele – dacã sunt generate de
unii membri ai Guvernului, de
mecanismele interne de funcþi-
onare a Guvernului, de anumiþi
funcþionari din ministere. Dupã
ce vedem cauzele, atunci o sã
propunem ºi mãsuri, pentru cã
dacã ne concentrãm doar la
schimbarea unor membri ai Gu-
verului, ºi cauzele rãmân ace-
leaºi, o sã fim în aceeaºi situa-
þie”, a spus Dragnea.

El a spus cã sãptãmâna viitoa-
re va avea loc CExN al PSD, fiind
o „sãptãmânã importantã”. „Nu
plec în Turcia, nu plec nicãieri.
Sãptãmâna viitoare este o sãptã-
mânã importantã. CExN cred cã
ar trebui sã aibã loc sãptãmâna
viitoare, de asta nu discut despre
nicio vizitã”, a mai spus Dragnea,

care a arãtat cã va merge în CExN
cu o propunere ca urmare a fina-
lizãrii raportului de evaluare.

„Deocamdatã nu ºtim dacã
vom propune schimbãri în Gu-
vern, indiferent despre cine ar fi
vorba din Guvern”, a mai susþi-
nut liderul PSD. Dragnea a susþi-
nut, totodatã, cã schimbarea Gu-
vernului Grindeanu nu va genera
o crizã politicã, dar a adãugat:
„Dar nu cred cã ajungem acolo.
Sau... cine ºtie?”.

Liderul PSD i-a transmis, tot
sãptãmâna trecutã, preºedintelui
Klaus Iohannis, asigurãri în mod
„direct ºi public” privind faptul cã
nu se va întâmpla nimic în þarã în
timpul vizitei acestuia în SUA, asi-
gurãrile fiind fãcute în contextul
informaþiilor privind remanieri sau
chiar schimbarea Guvernului.

Primarul general Gabriela Fi-
rea a descris, sâmbãtã, la Româ-
nia TV, un scenariu privind
schimbarea integralã a Guvernu-
lui Grindeanu, în care majorita-
tea parlamentarã actualã îi va pre-
zenta ºefului statului un nou can-
didat de premier, care ar putea fi
o femeie din actualul Executiv sau
din Parlament.

Firea a precizat cã actualul pre-
mier, Sorin Grindeanu, nu a mai
participat de câteva luni la ºedin-
þele de partid ºi cã relaþia dintre
acesta ºi liderul PSD Liviu Drag-
nea s-a „rãcit”. „La început (So-
rin Grindeanu, n.r.) a înþeles rolul
sãu – anume cã reprezintã o func-
þie numitã. A înþeles cã trebuie sã
aibã o relaþie puternicã cu coali-
þia, cu Liviu Dragnea ºi domnul
Tãriceanu. Ulterior, a fost un mo-
ment, un declic, nu a mai simþit
aceastã nevoie. Probabil a umplut
golul lãsat de consultarea cu dom-
nii Dragnea ºi Tãriceanu cu alt-
ceva. Rãmâne sã aflãm ce e acel
altceva”, a spus Firea.
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Conducerea SC Pieþe ºi Târguri Craiova
a scos la licitaþie achiziþia sistemului de ba-
riere care va fi montat în parcarea din Piaþa
Centralã. Potrivit caietului de sarcini, bra-
þul barierei trebuie sã aibã o lungime de 4
metri, fiind prevãzut ºi cu telecomandã
portabilã ºi receptor. Pentru cazurile în care
sistemul se blocheazã, va avea ºi soluþia
tehnicã de remediere manualã, printr-un
sistem cu cheie. În cerinþele tehnice, se mai
solicitã ca bariera sã reziste la uz intens, de
700 de ridicãri în 24 de ore, iar timpul de
închidere dupã trecerea unei maºini sã fie
de maximum 4 secunde.

Tichete vor fi eliberare de un automat
La intrarea în parcare, înainte de ridi-

carea barierei, ºoferii vor trebui sã-ºi pro-
cure un tichet de la un aparat automat. „Se
doreºte modernizarea sistemului de acces
în actuala parcare cu platã, prin instalarea

Piaþa Centralã va avea
parcare cu cartelã

Administraþia pieþelor schimbã sistemul de parcare în Piaþa
Centralã. La intrarea dinspre nord, pe strada „Vasile Alec-

sandri”, se vor monta bariere care vor fi acþionate pe bazã de
cartele. Noutatea va fi cã, în contul taxei de parcare de 2 lei, se

va sta o singurã orã, ºi nu o zi întreagã, cum se obiºnuieºte
acum, când nu existã tarif pe ora de parcare.

unui sistem de acces cu bariere auto cu
taxare. La intrarea în parcare, înainte de
ridicarea barierei, vei primi automat un ti-
chet, care va avea memoratã ora intrãrii.
La ieºire, tichetul va fi înmânat casierei
care îl va introduce într-un aparat ºi va
calcula timpul cât a stat în parcare. Pe baza
acestui tichet i se emite bon fiscal pentru
perioada de staþionare”, a explicat modul
cum se va face accesul Adrian Dinu, pur-
tãtor de cuvânt al SC Pieþe ºi Târguri.

Afiºaj cu locurile libere
La pachet cu barierele, conducerea SC

Pieþe cumpãrã ºi sistemul auto de taxare a
persoanelor care folosesc parcarea. Po-
trivit datelor din caietul de sarcini, acesta
va fi compus dintr-o unitate de intrare ºi
eliberare card, care va folosi carduri de
proximitate cu memorie refolosibile. Au-
toritãþile au cerut ca sistemul sã poatã sã

defineascã ºi carduri de tip abonat ºi sã
deþinã un contor de locuri libere în parca-
re. Prin intermediul unui afiºaj, clienþii vor
ºti ºi numãrul de locuri disponibile în par-
care. Sistemul va fi cumpãrat ºi cu 150 de
carduri de parcare, confecþionate din ma-
terial PVC, cu calitatea de a fi refolosibile.

Tarif de 2 lei pe ora de parcare
Tot în Piaþa Centralã a mai existat un

sistem asemãnãtor de acces cu bariere,
care a fost instalat la intrarea maºinilor
dinspre strada „Nicolae Bãlcescu”, dar a

fost dezafectat. Administraþia pieþelor este
decisã însã ca acum sã pãstreze perma-
nent sistemul cu bariere dinspre strada
„Vasile Alecsandri”, pentru a putea regle-
menta modul cum se face parcarea.
Acum, în baza unei taxe de 2 lei, orice
maºinã care intrã poatã sã rãmânã în par-
care chiar ºi o zi întreagã, fiindcã nu existã
un sistem de contorizare a timpului. Dupã
ce va fi introdusã parcarea pe bazã de
tichete, cei 2 lei vor reprezenta tariful pe
ora de staþionare.

LAURA MOÞÎRLICHE

MIRCEA CANÞÃR

Pornind de la simpla percepþie, pânã
la decriptarea subtilitãþilor alocuþiuni-
lor preºedinþilor Dondald Trump ºi
Klaus Iohannis, pe peluzã din Rose
Garden, dupã rendez-vous-ul tete-a-
tete din Biroul Oval, al Casei Albe –
în preambul realizându-se ºi o întâl-
nire a liderului de la Bucureºti cu ºeful
diplomaþiei americane, Rex Tillersson
–, vizita din SUA a fost bine pregãtitã.
Cu maximã minuþiozitate. ªi detaliul
nu putea scãpa atenþiei. Oarecum sur-
prinzãtor, deºi se afla la numai o zi,
dupã audierea în Senat a fostului di-
rector al FBI, James Comey, fiind re-
almente „vânat” de ziariºtii americani,
Donald Trump a gãsit resursele unei
corecte evaluãri a pro-americanismu-
lui Bucureºtiului, etalând o curtoazie,
care nu ne-a lãsat indiferenþi. ªi tre-
buie sã recunoaºtem asta. Parcã ne-a
mângâiat pe creºtetul capului, aºa cum
o face un pãrinte cu copiii sãi majori.
La rândul sãu, Klaus Iohannis a vor-
bit liber, într-o englezã fluentã, ex-
trem de relaxat, cu mesaje puternice
pe securitate, NATO, colaborarea UE-
SUA ºi anticorupþie. Mulþumindu-i lui
Donald Trump pentru „vremea super-
bã din Washington”, ne-a reamintit
de vizita din noiembrie 2002, la Bu-
cureºti, a preºedintelui George W.
Bush, pomenitã de acesta, într-o car-
te de memorii, cu apariþia curcubeu-
lui pe un cer înnourat, dupã o ploaie
persistentã, fãcându-l sã exclame „As-
tãzi Dumnezeu ne-a zâmbit”. Nu ºtim
dacã a fost ziua astralã a lui Klaus
Iohannis, dar i-a ieºit totul, stãpânin-

du-ºi impecabil inerentele emoþii.
Moment important ºi pozitiv în rela-
þiile bilaterale româno-americane,
care au tradiþie, ranforsate prin par-
teneriatul strategic, regãsit în formu-
le strânse de colaborare pe teme de
securitate, între cele douã þãri, vizita
se constituie într-o paginã de istorie.
Contextul internaþional ºi geopolitic
este, aºa cum s-a spus, unul special.
Recenta întâlnire a preºedintelui ame-
rican, cu ceilalþi lideri, la summitul
G7 de la Taormina (Sicilia) a lãsat
urme. Fiindcã nu s-a prea înþeles cu
ceilalþi... 6. Urmãtoarea întâlnire G20
de la Hamburg. Dacã Donald Trump,
în alocuþiunea sa, lecturatã dupã foi-
le avute în faþã, a spus ceea ce chiar
doream sã auzim, evitând cu tact ori-

ce reproº, fie el ºi insignifiant, neezi-
tând sã elogieze România, a avut, în
schimb, referiri nuanþate la criza di-
plomaticã dintre Qatar ºi þãrile ara-
be, dupã ce în cursul zilei se întreþi-
nuse telefonic cu omul forte de la Abu
Dhabi, ºeicul Mohammed bin Zayed Al
Nahyan, propunând ajutor diferitelor
pãrþi, pentru reglarea diferendumu-
lui, inclusiv o întâlnire la Casa Albã,
dacã este nevoie. Anterior, susþinuse
izolarea Qatarului. Preºedintele ame-
rican a dat un semnal, pe peluza din
Rose Garden, destul de interesant. De
ce? Qatarul a investit, prin fondul
Qatar Investement Authority, 46 de
miliarde de euro în Regatul Unit în
ultimii ani, într-o reþea de magazine
de lux (Sainsbury’s), deþine 17% din

capitalul Volkswagen, iar în Franþa de-
þine hoteluri de cinci stele la Paris, Nisa
ºi nu numai. Este acþionar majoritar
în grupul Accor Hotel, proprietarul a
mii de metri pãtraþi pe Champs Ely-
see, ºi investiþiile nu se opresc aici. În
orice caz, relaþia cu Parisul este una
specialã, nu doar pentru faptul cã este
proprietarul clubului de fotbal PSG ºi
al canalului de televiziune beIN Sports
France, ci ºi din alte raþiuni. ªi Do-
nald Trump, dar ºi Klaus Iohannis, au
refuzat predicatele dure la adresa Ru-
siei, iar la sesiunea de întrebãri, „me-
ciul” preºedintelui american cu ziariºtii
din þara sa, despre James Comey a lã-
sat impresia cã fiecare are propriile
griji. Cã SUA rãmân ataºate art. 5 din
Tratatul NATO, care prevede cã dacã o
þarã aliatã este þinta unei agresiuni,
toate celelalte þãri membre vor lupta
alãturi de ea ºi combaterea terorismu-
lui, deºi teme acroºate, nu au fost cele
mai importante pe agenda discuþiilor,
Donald Trump ne-a dat de înþeles cã
suntem importanþi ºi prin ceea ce se
întâmplã în Turcia. Ce vom face cu
aceastã investiþie de încredere, a celui
mai puternic om al lumii, rãmâne de
vãzut. Oricum, România trebuie sã
rãmânã apropiatã de SUA ºi Germa-
nia, douã opþiuni strategice esenþiale
ale þãrii, cea pro-atlantistã (NATO ºi
SUA) ºi cea pro-europeanã, fiind inse-
parabile. Relecturate atent, discursu-
rile celor doi preºedinþi reþin atenþia
prin nuanþe interesante, buna calibra-
re a ideilor ºi evitarea a tot ceea ce
putea fi sensibil.
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Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj l-au trimis în judecatã, în
lipsã, la sfârºitul lunii septem-
brie 2015, pe craioveanul Florin
Cristian Nisipaºiu, de 29 de ani,
recidivist (având la activ o con-
damnare pentru vãtãmare corpo-
ralã gravã ºi nerespectarea regi-
mului armelor ºi muniþiilor), acu-
zat cã l-a înjunghiat de mai mul-
te ori pe Vasile Cosmin ªtefan,
de 29 de ani, din Craiova, dar ºi
de tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice, nerespectarea regimu-
lui armelor ºi muniþiilor, uz de
armã neletalã fãrã drept ºi portul
fãrã drept de obiecte periculoa-
se ºi folosirea fãrã drept de ob-
iecte periculoase.

Conform anchetatorilor, în
noaptea de 16 spre 17 iunie 2015,
în jurul orei 3.30, craioveanul Va-
sile Cosmin ªtefan, împreunã cu
cei doi fraþi ai sãi ºi alþi prieteni,
a ajuns la un club de pe bulevar-
dul „Nicolae Titulescu”, din zona
„Groapã”. Acolo era ºi Nisipaºiu
care a venit la masa lor ºi a înce-
put sã-i reproºeze lui Vasile Cos-
min ªtefan cã i-a fãcut avansuri
unei prietene de-a lui. Discuþiile
au continuat, ªtefan spunând la
un moment dat cã el ºi fraþii lui
nu sunt sclavii nimãnui. 

„Riposta verbalã a persoanei
vãtãmate l-a deranjat probabil
pe inculpat care a devenit agre-

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean

Craioveanul Nisipaºiu, condamnat definitiv la 10 aniCraioveanul Nisipaºiu, condamnat definitiv la 10 aniCraioveanul Nisipaºiu, condamnat definitiv la 10 aniCraioveanul Nisipaºiu, condamnat definitiv la 10 aniCraioveanul Nisipaºiu, condamnat definitiv la 10 ani
de puºcãrie pentru tentativa de omor din barde puºcãrie pentru tentativa de omor din barde puºcãrie pentru tentativa de omor din barde puºcãrie pentru tentativa de omor din barde puºcãrie pentru tentativa de omor din bar

Bãut la volan, a provocat un accident grav ºi a fugit
Un craiovean de 33 de ani este cercetat penal dupã ce,

ieri-dimineaþã, a urcat bãut la volan, a provocat un acci-
dent grav ºi a fugit de la faþa locului. Poliþiºtii l-au gãsit ºi
l-au testat cu etilotestul, rezultând o concentraþie de 1,23
mg/l alcool pur în aerul expirat. Victima, o femeie de 37
de ani, a fost transportatã la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova pentru îngrijiri medicale.

(IPJ) Dolj, ieri-dimineaþã, în jurul
orei 6.15, George Adrian Dincã,

de 33 de ani, din municipiul Cra-
iova, în timp ce conducea un au-
toturism Peugeot 407, pe strada
„ªtefan cel Mare” din localitate,
în apropierea intersecþiei cu stra-
da „Ovidiu”, pe fondul consumu-
lui de bãuturi alcoolice, a pierdut
controlul asupra direcþiei de mers
ºi a lovit un autoturism Toyota
Auris, staþionat pe partea stângã
a sensului de mers. Din impact,
Toyota a fost proiectatã pe tro-
tuar, unde a lovit-o pe Aniºoara
G., de 37 de ani, din Craiova.

Imediat dupã producerea acci-
dentului, bãrbatul de 33 de ani a
pãrãsit locul faptei, lãsând maºi-
na ºi femeia lovitã la faþa locului.
În urma accidentului, Aniºoara G.
a fost rãnitã grav, fiind transpor-
tatã la spital în vederea acordãrii
de îngrijiri medicale. În urma cer-
cetãrilor, autorul accidentului a
fost depistat de poliþiºti pe „Calea
Severinului” din municipiu, iar la
testarea cu aparatul alcooltest a re-
zultat o concentraþie de 1,23 mg/

l alcool pur în aerul expirat, mo-
tiv pentru care ºi el a ajuns la spi-
tal, însã pentru recoltarea probe-
lor biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei.

„Poliþiºtii au întocmit pe nume-
le bãrbatului dosar de cercetare
penalã pentru sãvârºirea infracþiu-

nilor de conducerea unui vehicul
pe drumurile publice sub influenþa
alcoolului, vãtãmare corporalã din
culpã ºi pãrãsirea locului acciden-
tului fãrã încuviinþarea organelor
de poliþie”, ne-a declarat inspector
principal Cãtãlin Dochia, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.

Craioveanul Florin Cristian Nisipaºiu,
de 29 de ani, dat în urmãrire internaþiona-
lã dupã ce, în urmã cu doi ani, a înjunghiat
un tânãr într-un bar de pe bulevardul „Ni-
colae Titulescu” din Craiova ºi a dispãrut,
fiind prins în Italia ºi extrãdat, a fost con-
damnat definitiv. Curtea de Apel Craiova
a admis, la sfârºitul sãptãmânii trecute,
apelul inculpatului, ºi i-a redus pedeapsa

primitã la Tribunalului Dolj, de 10 ani ºi 8
luni de închisoare, la 10 ani de închisoare.
El a fost trimis în judecatã, în lipsã, pentru
tentativã de omor calificat, tulburarea or-
dinii ºi liniºtii publice, nerespectarea regi-
mului armelor ºi muniþiilor, uz de armã
neletalã fãrã drept ºi portul fãrã drept de
obiecte periculoase ºi folosirea fãrã drept
de obiecte periculoase.
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siv ºi l-a lovit pe ªtefan Vasile
Cosmin de douã ori cu palma
peste faþã, iar apoi cu un cuþit
în zona obrazului stâng ºi la
mâna dreaptã. În urma lovituri-
lor recepþionate, persoana vãtã-
matã s-a dezechilibrat ºi s-a
aplecat cãtre masã, timp în care
a fost înjunghiatã de inculpat cu
cuþitul în zona hemitoracelui
stâng ºi hemitoracelui drept”, au

reþinut procurorii în rechizitoriu.
Agresorul l-a lovit ºi pe unul din
fraþii victimei cu cuþitul, provo-
cându-i însã o ranã superficialã.
Vasile Cosmin ªtefan a reuºit sã

fugã în direcþia hipermarketului
Billa, iar fraþii lui au pornit în di-
recþia opusã, cu Nisipaºiu pe ur-
mele lor, care a tras mai multe
focuri de armã, cu un pistol cu
bile de cauciuc. Poliþiºtii l-au cã-
utat peste tot pe Nisipaºiu, însã
nu i-au dat de urmã, iar în baza
mandatului de arestare emis pe 6
august 2015, a fost dat, ulterior,
în urmãrire internaþionalã.

Extrãdat în ianuarie 2016
din Italia

Pe 15 ianuarie 2016 reprezen-
tanþii IPJ Dolj anunþau cã, o es-

cortã formatã din poliþiºti din ca-
drul Centrul de Cooperare Poli-
þieneascã Internaþionalã ºi In-
spectoratul Judeþean de Poliþie
Dolj l-a preluat, din Italia, pe Flo-
rin Cristian Nisipaºiu, de 29 de
ani, din municipiul Craiova. Aces-
ta a fost extrãdat în baza manda-
tului de arestare preventivã emis
pe numele sãu de Tribunalul Dolj
pentru tentativã la infracþiunea de
omor ºi era urmãrit la nivel naþi-
onal ºi internaþional din
27.08.2015. Mandatul emis pe
numele sãu a fost confirmat, iar
din ianuarie Nisipaºiu este în spa-
tele gratiilor, instanþa prelungin-
du-i arestarea preventivã.

Pe 8 iulie 2016, judecãtorii Tri-
bunalului Dolj au pronunþat sen-
tinþa în dosar. Inculpatul a fost
gãsit vinovat de toate infracþiu-
nile reþinute în sarcina sa, fiind
condamnat la o pedeapsã totalã
de 10 ani ºi 8 luni închisoare ºi
menþinut în spatele gratiilor. In-
culpatul a declarat apel, iar la
sfârºitul sãptãmânii trecute, mai
exact joi, 8 iunie a.c., magistraþii
Curþii de Apel Craiova i-au ad-
mis apelul, l-au achitat pentru

nerespectarea regimului armelor
ºi muniþiilor ºi portul de obiecte
periculoase ºi i-au redus 8 luni
din pedeapsa primitã la Tribunal:
„Admite apelul inculpatului.
Desfiinþeazã în parte sentinþa ºi,
rejudecând, descontopeºte pedep-
sele aplicate inculpatului, pe
care le repune în individualita-
tea. Achitã inculpatul pentru sã-
vârºirea infracþiunii de nerespec-
tare a regimului armelor ºi mu-
niþiilor, achitã inculpatul pentru
sãvârºirea infracþiunii de port
fãrã drept de obiecte periculoa-
se. Aplicã inculpatului pedeap-
sa cea mai grea, respectiv 8 ani
închisoare la care se adaugã un
spor de 2 ani închisoare, repre-
zentând o treime din totalul ce-
lorlalte pedepse stabilite, aºa în-
cât, în final, inculpatul va exe-
cuta pedeapsa de 10 ani închisoa-
re. Deduce din durata pedepsei în-
chisorii aplicatã inculpatului pe-
rioada arestului preventiv de la
19.11.2015 la zi. Menþine restul
dispoziþiilor sentinþei. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþã publicã,
azi, 08.06.2017”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei.
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Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj l-au trimis în judecatã, în
lipsã, la sfârºitul lunii septem-
brie 2015, pe craioveanul Florin
Cristian Nisipaºiu, de 29 de ani,
recidivist (având la activ o con-
damnare pentru vãtãmare corpo-
ralã gravã ºi nerespectarea regi-
mului armelor ºi muniþiilor), acu-
zat cã l-a înjunghiat de mai mul-
te ori pe Vasile Cosmin ªtefan,
de 29 de ani, din Craiova, dar ºi
de tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice, nerespectarea regimu-
lui armelor ºi muniþiilor, uz de
armã neletalã fãrã drept ºi portul
fãrã drept de obiecte periculoa-
se ºi folosirea fãrã drept de ob-
iecte periculoase.

Conform anchetatorilor, în
noaptea de 16 spre 17 iunie 2015,
în jurul orei 3.30, craioveanul Va-
sile Cosmin ªtefan, împreunã cu
cei doi fraþi ai sãi ºi alþi prieteni,
a ajuns la un club de pe bulevar-
dul „Nicolae Titulescu”, din zona
„Groapã”. Acolo era ºi Nisipaºiu
care a venit la masa lor ºi a înce-
put sã-i reproºeze lui Vasile Cos-
min ªtefan cã i-a fãcut avansuri
unei prietene de-a lui. Discuþiile
au continuat, ªtefan spunând la
un moment dat cã el ºi fraþii lui
nu sunt sclavii nimãnui. 

„Riposta verbalã a persoanei
vãtãmate l-a deranjat probabil
pe inculpat care a devenit agre-

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean

Craioveanul Nisipaºiu, condamnat definitiv la 10 aniCraioveanul Nisipaºiu, condamnat definitiv la 10 aniCraioveanul Nisipaºiu, condamnat definitiv la 10 aniCraioveanul Nisipaºiu, condamnat definitiv la 10 aniCraioveanul Nisipaºiu, condamnat definitiv la 10 ani
de puºcãrie pentru tentativa de omor din barde puºcãrie pentru tentativa de omor din barde puºcãrie pentru tentativa de omor din barde puºcãrie pentru tentativa de omor din barde puºcãrie pentru tentativa de omor din bar

În arest dupã ce, bãut la volan, a provocat un accident grav ºi a fugit
Un craiovean de 33 de ani este cercetat penal dupã ce,

ieri-dimineaþã, a urcat bãut la volan, a provocat un accident
grav ºi a fugit de la faþa locului. Poliþiºtii l-au gãsit ºi l-au
testat cu etilotestul, rezultând o concentraþie de 1,23 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Victima, o femeie de 37 de ani,
a fost transportatã la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova pentru îngrijiri medicale. Asearã, poliþiºtii l-au
introdus în arest pe craiovean pentru 24 de ore.

(IPJ) Dolj, ieri-dimineaþã, în jurul
orei 6.15, George Adrian Dincã, de

33 de ani, din municipiul Craiova,
în timp ce conducea un autoturism
Peugeot 407, pe strada „ªtefan cel
Mare” din localitate, în apropierea
intersecþiei cu strada „Ovidiu”, pe
fondul consumului de bãuturi alco-
olice, a pierdut controlul asupra di-
recþiei de mers ºi a lovit un autotu-
rism Toyota Auris, staþionat pe par-
tea stângã a sensului de mers. Din
impact, Toyota a fost proiectatã pe
trotuar, unde a lovit-o pe Aniºoara
G., de 37 de ani, din Craiova.

Imediat dupã producerea acci-
dentului, bãrbatul de 33 de ani a
pãrãsit locul faptei, lãsând maºina
ºi femeia lovitã la faþa locului. În
urma accidentului, Aniºoara G. a
fost rãnitã grav, fiind transportatã
la spital în vederea acordãrii de în-
grijiri medicale. În urma cercetãri-
lor, autorul accidentului a fost de-
pistat de poliþiºti pe „Calea Severi-
nului” din municipiu, iar la testarea
cu aparatul alcooltest a rezultat o
concentraþie de 1,23 mg/l alcool
pur în aerul expirat, motiv pentru

Craioveanul Florin Cristian Nisipaºiu,
de 29 de ani, dat în urmãrire internaþiona-
lã dupã ce, în urmã cu doi ani, a înjunghiat
un tânãr într-un bar de pe bulevardul „Ni-
colae Titulescu” din Craiova ºi a dispãrut,
fiind prins în Italia ºi extrãdat, a fost con-
damnat definitiv. Curtea de Apel Craiova
a admis, la sfârºitul sãptãmânii trecute,
apelul inculpatului, ºi i-a redus pedeapsa

primitã la Tribunalului Dolj, de 10 ani ºi 8
luni de închisoare, la 10 ani de închisoare.
El a fost trimis în judecatã, în lipsã, pentru
tentativã de omor calificat, tulburarea or-
dinii ºi liniºtii publice, nerespectarea regi-
mului armelor ºi muniþiilor, uz de armã
neletalã fãrã drept ºi portul fãrã drept de
obiecte periculoase ºi folosirea fãrã drept
de obiecte periculoase.
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siv ºi l-a lovit pe ªtefan Vasile
Cosmin de douã ori cu palma
peste faþã, iar apoi cu un cuþit
în zona obrazului stâng ºi la
mâna dreaptã. În urma lovituri-
lor recepþionate, persoana vãtã-
matã s-a dezechilibrat ºi s-a
aplecat cãtre masã, timp în care
a fost înjunghiatã de inculpat cu
cuþitul în zona hemitoracelui
stâng ºi hemitoracelui drept”, au

reþinut procurorii în rechizitoriu.
Agresorul l-a lovit ºi pe unul din
fraþii victimei cu cuþitul, provo-
cându-i însã o ranã superficialã.
Vasile Cosmin ªtefan a reuºit sã

fugã în direcþia hipermarketului
Billa, iar fraþii lui au pornit în di-
recþia opusã, cu Nisipaºiu pe ur-
mele lor, care a tras mai multe
focuri de armã, cu un pistol cu
bile de cauciuc. Poliþiºtii l-au cã-
utat peste tot pe Nisipaºiu, însã
nu i-au dat de urmã, iar în baza
mandatului de arestare emis pe 6
august 2015, a fost dat, ulterior,
în urmãrire internaþionalã.

Extrãdat în ianuarie 2016
din Italia

Pe 15 ianuarie 2016 reprezen-
tanþii IPJ Dolj anunþau cã, o es-

cortã formatã din poliþiºti din ca-
drul Centrul de Cooperare Poli-
þieneascã Internaþionalã ºi In-
spectoratul Judeþean de Poliþie
Dolj l-a preluat, din Italia, pe Flo-
rin Cristian Nisipaºiu, de 29 de
ani, din municipiul Craiova. Aces-
ta a fost extrãdat în baza manda-
tului de arestare preventivã emis
pe numele sãu de Tribunalul Dolj
pentru tentativã la infracþiunea de
omor ºi era urmãrit la nivel naþi-
onal ºi internaþional din
27.08.2015. Mandatul emis pe
numele sãu a fost confirmat, iar
din ianuarie Nisipaºiu este în spa-
tele gratiilor, instanþa prelungin-
du-i arestarea preventivã.

Pe 8 iulie 2016, judecãtorii Tri-
bunalului Dolj au pronunþat sen-
tinþa în dosar. Inculpatul a fost
gãsit vinovat de toate infracþiu-
nile reþinute în sarcina sa, fiind
condamnat la o pedeapsã totalã
de 10 ani ºi 8 luni închisoare ºi
menþinut în spatele gratiilor. In-
culpatul a declarat apel, iar la
sfârºitul sãptãmânii trecute, mai
exact joi, 8 iunie a.c., magistraþii
Curþii de Apel Craiova i-au ad-
mis apelul, l-au achitat pentru

nerespectarea regimului armelor
ºi muniþiilor ºi portul de obiecte
periculoase ºi i-au redus 8 luni
din pedeapsa primitã la Tribunal:
„Admite apelul inculpatului.
Desfiinþeazã în parte sentinþa ºi,
rejudecând, descontopeºte pedep-
sele aplicate inculpatului, pe
care le repune în individualita-
tea. Achitã inculpatul pentru sã-
vârºirea infracþiunii de nerespec-
tare a regimului armelor ºi mu-
niþiilor, achitã inculpatul pentru
sãvârºirea infracþiunii de port
fãrã drept de obiecte periculoa-
se. Aplicã inculpatului pedeap-
sa cea mai grea, respectiv 8 ani
închisoare la care se adaugã un
spor de 2 ani închisoare, repre-
zentând o treime din totalul ce-
lorlalte pedepse stabilite, aºa în-
cât, în final, inculpatul va exe-
cuta pedeapsa de 10 ani închisoa-
re. Deduce din durata pedepsei în-
chisorii aplicatã inculpatului pe-
rioada arestului preventiv de la
19.11.2015 la zi. Menþine restul
dispoziþiilor sentinþei. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþã publicã,
azi, 08.06.2017”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei.

care ºi el a ajuns la spital, însã pen-
tru recoltarea probelor biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei.

„Poliþiºtii au întocmit pe numele
bãrbatului dosar de cercetare penalã
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
conducerea unui vehicul pe drumu-
rile publice sub influenþa alcoolului,

vãtãmare corporalã din culpã ºi pã-
rãsirea locului accidentului fãrã în-
cuviinþarea organelor de poliþie. În
baza probatoriului administrat, bãr-
batul a fost reþinut pentru 24 de ore,
fiind introdus în arest”, ne-a decla-
rat inspector principal Cãtãlin Dochia,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Ca la farmacie
Florin Purcea, managerul ex-

ploatãrii legumicole în spaþii pro-
tejate Sud Oil Sere Iºalniþa, ºi-a
fãcut un nume în rândul celor care
deþin sere, în þarã. Prin seriozita-
te. ªi spune aºa: „Garantez cali-
tatea produselor livrate. Dau un
exemplu: o analizã proastã, de pil-
dã în Germania, ar constitui o ne-
norocire, în sensul cã plãteºti
(cam 4.000 de euro) ºi distruge-
rea mãrfii, dintr-un TIR, dar ra-
tezi ºi contractul. Toþi consuma-
torii nu doresc decât fructe de-
plin ecologice. Dacã poþi livra aºa
ceva, conform graficelor conve-
nite, bine, dacã nu, out”. Pentru
a obþine aºa ceva trebuie sã eviþi
la maximum orice tratament fito-
sanitar. Nu e uºor deloc. Inclusiv
stratul nutritiv, mraniþa utilizatã,
trebuie sã fie dezinfectatã termic.
Sud Oil Sere Iºalniþa importã
anual circa 150 de tone gunoi de
grajd pasteurizat. Utilizeazã în
medie 3 tone la hectar. Din acest
punct de vedere nu existã nici un
rabat de la exigenþa maximã. Chiar
dacã pare forþatã comparaþia, în
sere întreaga activitate este una
vegheatã permanent, pentru a se

Paginã realizatã de M. ALEXANDRU

Sud Oil Sere Iºalniþa, la poarta vesticã de intrare în municipiul
Craiova, rãmâne în continuare ceea ce se ºtie cã este de dece-
nii: un furnizor consacrat de legume proaspete, timpurii, în prin-
cipal castraveþi cornichon, produºi în spaþii protejate. Cu supra-
faþa actualã de circa 45 de hectare, Sud Oil Sere Iºalniþa contea-
zã între marile exploatãri legumicole, de aceastã facturã la nive-
lul þãrii. Dacã la primul ciclu de producþie recoltarea este în plinã
desfãºurare, pregãtirile pentru ciclul doi vor demara la mijlocul
lunii viitoare. Destinaþia producþiei: piaþa internã, fabrica de con-
serve de la Râureni, firme din Germania, Elveþia, Cehia, Polo-
nia. Este vorba de clienþi fideli, statornici, mulþumiþi de calitatea
colaborãrii. De fapt, meritã semnalat un detaliu: Sud Oil Sere
Iºalniþa, cu peste 1.000 de tone producþie marfã pânã în prezent,
în primul ciclu de vegetaþie, nu cautã pieþe de desfacere, fiindcã
le are – solicitãrile sunt chiar mari –, ci cautã... culegãtori. Nece-
sarul zilnic este de peste 350 de oameni, în medie 8 la hectar. Se
câºtigã avantajos, transportul e gratuit, dar bazinul forþei de mun-
cã, comunele ºi satele limitrofe, dar ºi cele din Gorj, s-a diminuat
de la an la an ºi încã nu s-a identificat soluþia tehnicã a substituirii
recoltatului manual al fructelor fragede, de numai câþiva centime-
tri. Care într-o singurã zi, în condiþii de temperaturã ºi umiditate,
au creºtere viguroasã, încât momentul optim nu poate fi tergiver-
sat, nici cu câteva ore, decât cu riscul compromiterii standardelor
cerute de clienþi. La o privire generalã s-ar pãrea cã, de la an la an,
nu se schimbã nimic. Aceeaºi rigoare tehnologicã, aceeaºi înfãþi-
ºare a vegetativã  a plantelor, aceeaºi forfotã – bine coordonatã –
a culegãtorilor ºi a celor din staþia de calibrare. ªi totuºi...

preveni orice boalã foliarã sau de
altã naturã.

De la directorul tehnic
la ºefii de fermã, maximum

de competenþã
Echipa de specialiºti de la Sud

Oil Sere Iºalniþa este una de elitã.
Formatã în timp. Nu rezistã decât
„profesioniºtii”. De la Ecaterina
Mãrãcineanu, directorul tehnic, la
ºefii de fermã Ilina Domnica, Flo-
riana ªerban, Maria Cârciumaru,
Valeria Constantin, Fãnel Bãrbosu,
Mirela Niþã, Daniela Pavel, singu-

rul numitor comun este maxima ri-
goare, dar ºi maximum de profe-
sionalism, deziderate instituite ca
norme tehnologice. Sã nu omitem
chimista Adina Stoiculescu, ale
cãrei buletine de analizã sunt „fãrã
recurs”. Echipa aceasta de specia-
liºti „pe sprânceanã” realizeazã, de
ani buni, producþii competitive, dar
ºi o cercetare proprie, capabilã fi-
ind, în orice moment, de comuni-
cãri ºtiinþifice, în temeiul proprii-
lor observaþii. Mai clar: nu produc
castraveþi „cornichon”, aºa cum se
numesc de fapt fructele livrate, ci

o marfã ecologicã, desãvârºitã ca-
litativ, cu calitãþi organoleptice de-
osebite. Ca sã atingi un asemenea
nivel de profesionalism îþi trebuie,
pe lângã ºtiinþa de carte, o disci-
plinã a muncii desãvârºitã. Florian
Purcea spunea cã rãmâne „un cã-
utãtor de tineri absolvenþi ai
Facultãþii de Horticulturã din
Craiova capabili sã rãspundã
exigenþelor de producþie”, dar ceea
ce cautã nu prea gãseºte. Nu face
afirmaþii gratuite, dar exprimã o
opinie avizatã. Se formeazã greu
un specialist veritabil, apt sã fie
integrat în elita de la Sud Oil Sere
Iºalniþa. Oricât de mare ar fi mo-
destia fireascã a directorului eco-
nomic Georgeta Neacºu, care ºtie
ce vorbeºte, fiindcã o face în baza
cifrelor, ideea care se desprinde
este una singurã: ca sã-þi menþii
blazonul de furnizor cãutat, n-ai
voie sã greºeºti. Restul sunt dis-
cuþii. Este ºi motivul pentru care
directorul executiv, Flavia Pãuni-
þa, rãmâne mereu branºatã la da-
tele meteo ºi buna cooperare la ni-
velul diverselor paliere.

O extindere amânatã!
Circa cu 20 de hectare de te-

ren, acoperite pânã nu demult cu

sere, avariate dupã ninsoarea pu-
ternicã de acum câþiva ani, sunt
acum cultivate cu lucernã, pen-
tru îmbunãtãþirea particularitãþi-
lor solului, urmând a fi din nou
destinate culturii legumelor, tot în
spaþii protejate, probabil prin uti-
lizarea foliei de polietilenã. Extin-
derea este însã amânatã, ca in-
vestiþiei, din cauza insuficientei
forþe de muncã. Sud Oil Sere Iºal-
niþa rãmâne indiscutabil un avan-
post al legumiculturii doljene. De
ani buni, nu doar rezistã pe piaþa
externã, prin seriozitatea de care
vorbeam, dar este ºi un for me-
todologic, pentru legumicultorii
doljeni, când aceºtia apeleazã. Cã
receptivitatea la modelele moder-
ne de valorificare a producþiei –
recomandate – rãmâne limitatã
este o altã discuþie. De bunã sea-
mã, Sud Oil Sere Iºalniþa poate
schimba în orice moment struc-
tura culturilor. Este pregãtitã ºi
pentru aºa ceva. Deocamdatã
produce ceea ce i se cere. ªi o
face bine. Adicã ºi rentabil. ªi,
fãrã a se lãuda, rãmâne ºi un con-
tribuabil de luat în seamã. Nu e
puþin lucru, dacã stai sã te gân-
deºti. Dar cine mai are timp de
aºa ceva?
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Ieri, craiovenii ºi-au reales pri-
mar pentru urmãtorii trei ani. Din
pãcate, oltenii nu au manifestat
niciun fel de interes pentru acest
scrutin, fiind înregistratã o  pre-
zenþã extrem de micã la vot. Cea
mai micã de pânã acum. Nici pen-
sionarii nu au mai ieºit la vot ca
altãdatã, aºa cum ne obiºnuise-
rã. De regulã, în secþiile votare,
la primele ore ale dimineþii, vo-

tau vârstnicii.  De exemplu, la ora
10.00, în Craiova votaserã doar
2,6 % din alegãtori, 4,7% la ora
11.00 ºi se depãºea cu greu pra-
gul de 7% în jurul orei 14.00. În
urmã cu un an, la alegerile loca-
le, în Craiova prezenþa a fost de
38%, nici atunci nu a fost una
extraordinar de mare, mai ales
prin comparaþie cu 2012, la ale-
gerile locale sau noiembrie 2014,
la alegerile prezidenþiale, când
craiovenii au ieºit într-un procent
destul de bun – peste 58%. Can-
didaþii au explicat acest absen-
teism prin faptul cã sunt alegeri
parþiale ºi nu au o mizã foarte
mare, cã nu au avut foarte mult
timp sã-ºi facã campanie electo-
ralã, fiind vorba de doar douã
sãptãmâni, evitând parcã sã spu-
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În 49 de unitãþi administrativ-teritoriale
din 32 de judeþe s-au desfãºurat, ieri, ale-
geri locale parþiale pentru funcþia de pri-
mar, în condiþiile în care unii dintre edili
au fost aleºi parlamentari la scrutinul din
decembrie 2016 ºi nu îºi mai pot exercita
mandatul. În judeþul Dolj au fost alegeri în
douã localitãþi: în Craiova ºi în Iºalniþa. Lia
Olguþa Vasilescu, actual ministru al Mun-
cii, a pãrãsit fotoliul de edil dupã ce a câº-
tigat alegerile parlamentare, iar Ovidiu
Flori a renunþat la Primãria Iºalniþa, fiind
tentat de o funcþie de ministru secretar de

stat în Ministerul Transporturilor. Dacã
Ovidiu Flori s-a întors ºi s-a reînscris în
cursa pentru Primãrie, Lia Olguþa Vasiles-
cu l-a susþinut cu toatã forþa pe fostul vi-
ceprimar al Craiovei, Mihail Genoiu. Ast-
fel, în cursa pentru Primãria Craiova s-au
aliniat opt candidaþi, ºase fiind susþinuþi de
diferite formaþiuni politice ºi doi indepen-
denþi: Mihail Genoiu – PSD; Mario Ovidiu
Oprea – PNL; Aniºoara Stãnculescu –
ALDE; Dumitru Cãlina – PMP; Adrian Pis-
nel – USR, Sorin Preda-Nica – PNL ºi inde-
pendenþii Lucian Sãuleanu ºi Emil Mladin.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

nã cã nu au existat dezbateri, cã
electoral nu i-a cunoscut foarte
bine ºi cã ceva a lipsit…

„Susþin o administra-
þie la vedere…”

Senatorul  Mario Ovidiu
Oprea, preºedintele PNL Craio-
va ºi candidatul partidului la
funcþia de primar al Craiovei la
alegerile parþiale, a declarat, ieri,

dupã ce ºi-a exercitat dreptul la
vot, cã a votat pentru “o admi-
nistraþie la vedere” ºi pentru “un
nou avatar” al oraºului. “Am vo-
tat pentru o administraþie la ve-
dere. Pentru o echipã de con-
ducere care nu bagã frica în oa-
menii nemulþumiþi. Am votat
pentru regenerarea urbanã, sem-
nal dat de tineri ºi pentru repor-
nirea motorului economic în
Craiova. Am votat pentru a face
drumuri, nu pentru a sãpa gropi
ºi pentru a da restart unui oraº
bântuit de comploturi politice
anti-cetãþean ºi incompetenþã.
Am votat pentru un nou avatar
al Craiovei ºi cu gândul la toþi
cei care au nevoie de mine. Cred
în ceea ce am demonstrat ºi am
convingerea cã nu sunt singu-

rul. E momentul sã facem sã
conteze”, a mai spus Mario Ovi-
diu Oprea, care a votat la Secþia
nr. 124, amenajatã în incinta Li-
ceului CFR din Craiova.

„Mã bazez pe votul
curajos ºi îndrãzneþ
al craiovenilor”

Aniºoara Stãnculescu, candi-
datul ALDE, s-a bazat pe votul
curajos al craiovenilor ºi îºi do-
reºte ca municipiul nostru sã
ajungã în primele patru la nivel
naþional în ceea ce priveºte dez-
voltarea economicã ºi nu numai.
„Am votat cu încredere pentru
viitorul oraºului nostru. Am vo-
tat cu gândul la miile de craio-
veni cu care m-am întâlnit în
aceastã campanie, dar ºi cu gân-
dul la ceilalþi craioveni, cu care
nu m-am întâlnit încã. Am votat
pentru o dezvoltare mai rapidã a
oraºului nostru. Îi rog pe toþi cra-
iovenii sã vinã la vot. Astãzi (n.r.
–  ieri) decidem cine va conduce
oraºul nostru, trei ani de acum
înainte. Veniþi ºi votaþi cu mult
curaj pentru oraºul din inima
noastrã ! Pânã în acest moment
au votat cam 5% (n.r. – ieri, ora
11.30), cred cã se putea ºi mai
bine, dar este destul timp sã iasã
lumea ºi sã voteze cu încredere.
Eu sper ca acesta sã fie un vot
curajos, sã fie un vot îndrãzneþ,
iar oraºul nostru sã redevinã în-
tre primele patru municipii ca ºi
dezvoltare  la nivel naþional. Pen-
tru mine este o mare provocare,
veþi vedea cã oraºul nostru va fi
acolo unde-i este locul”.

„Am votat
pentru ieºirea din
stagnare a Craiovei”

Candidat independent, prof.
univ. dr. Lucian Sãuleanu a vo-
tat pentru  ieºirea Craiovei din
stagnare.  „Am votat pentru ie-
ºirea din stagnare a Craiovei.
Pentru un primar care sã dez-
volte economic Craiova sã facã
locuri de muncã, sã se preocu-
pe, dar mai ales sã nu uite cã
este un simplu membru al co-
munitãþii, un om simplu care tre-
buie sã se dedice semenilor sãi”
– Lucian Bernd Sãuleanu, can-
didat independent la Primãria

Craiova. Preºedintele Baroului
Dolj a dorit iniþial sã candideze
din partea PNL, având de parte
sa o parte consistentã din orga-
nizaþia de la Craiova, în frunte
cu liderul de atunci, deputatul
Ionuþ Stroe.  În urma unor jo-
curi de culise, Ionuþ Stroe a fost
înlocuit din funcþie de colegul
sãu de partid Mario Ovidiu
Oprea, iar avocatul Sãuleanu  s-
a retras din acest partid. O par-
te din liberalii doljeni nu s-au
mai implicat în campania elec-

toralã a propriului candidat ºi l-au
susþinut pe avocatul Sãuleanu,
fie discret, fie transparent.

7.799.000 lei
ne costã organizarea
acestor alegeri

Campania electoralã pentru
alegerile locale parþiale a înce-
put pe 27 mai, cu 15 zile înainte
de data alegerilor, ºi s-a înche-

iat pe 10 iunie la ora 7.00. De-
punerea candidaturilor pentru
funcþia de primar a avut loc în
perioada 16-22 mai, iar candi-
daturile au rãmas definitive în
data de 28 mai. Listele electora-
le permanente s-au tipãrit pânã
cel târziu pe 9 iunie, cu douã zile
înaintea datei alegerilor. Pentru
pregãtirea, organizarea ºi des-
fãºurarea în bune condiþii a ale-
gerilor locale parþiale din data de
11 iunie a fost aprobatã supli-
mentarea din Fondul de rezervã

bugetarã la dispoziþia Guvernu-
lui, prevãzut în bugetul de stat
pe anul 2017, a bugetului Minis-
terului Afacerilor Interne cu suma
de 7.649.000 lei, precum ºi a bu-
getului Secretariatului General al
Guvernului pentru Institutul Na-
þional de Statisticã cu suma de
150.000 lei, potrivit hotãrârilor
de guvern adoptate în vederea
alegerilor locale parþiale.

Alegeri pentru Primãria CraioveiAlegeri pentru Primãria CraioveiAlegeri pentru Primãria CraioveiAlegeri pentru Primãria CraioveiAlegeri pentru Primãria CraioveiAlegeri pentru Primãria CraioveiAlegeri pentru Primãria CraioveiAlegeri pentru Primãria CraioveiAlegeri pentru Primãria Craiovei
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Candidatul PSD la funcþia de
primar al Craiovei, Mihail Genoiu
a votat, ieri, la Grãdiniþa nr. 21
„Tudor Vladimirescu”, situatã pe
strada „Carol I”. Lângã acesta au
dorit sã fie prezenþi toþi liderii so-
cial-democraþi doljeni. Claudiu
Manda – preºedintele organizaþiei
judeþene a PSD, ºi, totodatã, vi-
cepreºedinte al Senatului Româ-
niei, Lia Olguþa Vasilescu – pre-
ºedinta organizaþiei municipale a
PSD ºi, în aceleaºi timp, minis-
trul Muncii ºi Justiþiei Sociale, Ion
Prioteasa –  preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, au dorit sã fie
alãturi de candidatul propriu la
Primãria Craiova.

„Am votat pentru continuitate,
pentru mersul înainte al Craiovei,
faþã de tot ceea ce s-a întâmplat
în ultimii cinci ani. Cred cã, acum,

Începând cu ora 10.00, ieri, o delegaþie formatã din vice-
preºedintele Senatului, Claudiu Manda, ministrul Muncii, Lia
Olguþa Vasilescu, ºi preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, l-a însoþit pe Mihail Genoiu, candidatul PSD
la funcþia de primar al Craiovei, la exprimarea intenþiei de
vot. Cu o majoritate covârºitoare în Consiliul Local, ca de
altfel ºi în Consiliul Judeþean, liderii social-democraþilor au
dorit sã precizeze cã votul craiovenilor va fi pe deplin res-
pectat, mai cu seamã cã va însemna o recunoaºtere a tutu-
ror realizãrilor din ultimii cinci ani ai administraþiei locale.
Stadion ºi spital noi, parcuri ºi grãdini publice reabilitate,
Grãdinã Botanicã redescoperitã în faima de odinioarã ºi,
chiar mai mult, atragerea de fonduri europene la un nivel
foarte ridicat au fost câteva dintre argumentele cu care con-
ducerea municipalã a PSD a intrat în lupta electoralã.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

craiovenii nu-ºi mai permit sã aº-
tepte lucruri ºi oameni care nu sunt
instruiþi, care nu ºtiu ce au de fã-
cut, care sã descopere adminis-
traþia peste noapte, ci vor sã ur-
meze acelaºi ritm de dezvoltare pe
care l-a avut Craiova în ultimii ani.
Promit Craiovei ºi craiovenilor cã
vom accelera tot ce înseamnã dez-
voltarea Craiovei ºi cã ne vom
apropia de oraºele dezvoltate ale
României ºi cã vom fi undeva pe
podium la sfârºitul mandatului de
trei ani”, a spus Mihail Genoiu.

„Nu avem emoþii”
„În ultimii cinci ani, Craiova a

avut cea mai spectaculoasã dez-
voltare dintre oraºele din România,
în sensul cã au avut loc cele mai
multe investiþii. Am fost pe primul
loc în România la absorbþia de fon-

duri europene. Am reuºit sã con-
struim un stadion nou, un spital
nou, un teatru nou, un parc acva-
tic, sã reabilitãm spitalele ºi ºcoli-
le, sã introducem apã în toate car-
tierele, sã asfaltãm foarte mult în
acest oraº. Aproximativ 50% din
Craiova are asfalt nou. Am dema-
rat foarte multe proiecte care, în
perioada urmãtoare, au nevoie de
o persoanã care sã se zbatã pentru
ele. Aº aminti, aici, doar de Izvar-
na 2, care înseamnã alimentarea
Craiovei cu apã de izvor ºi care
este cel mai mare contract din Eu-
ropa de Est, în valoare de 123 de
milioane de euro. Toate aceste lu-
cruri nu le-am fãcut singurã, ci cu
ajutorul unei echipe. O echipã care,
acum, funcþioneazã de pe alte po-
ziþii, în sensul cã ºi eu am urcat
mai sus ºi viceprimarul care a fost
alãturi de mine în aceºti ani va urca
mai sus, pentru cã nu am niciun
fel de îndoialã cã acest lucru se va
întâmpla. Nu avem emoþii pentru
cã sunt absolut convinsã cã toþi
craiovenii apreciazã ce s-a întâm-
plat în ultimii ani ºi vom vede acest
lucru în momentul în care se vor
deschide urnele. Vreau sã le mul-
þumesc tuturor craiovenilor care
vor veni la vot, indiferent cu cine
vor vota, pentru cã este ºi un sem-
nal foarte important pe care tre-
buie sã ni-l dea”, a declarat Lia
Olguþa Vasilescu.

„Are posibilitatea
sã deschidã

uºi la Bucureºti
pentru Craiova”

Dupã ce ºi-a exprimat intenþia
de vot la ªcoala Gimnazialã nr.
12 „Decebal”, deputatul Claudiu
Manda, în câteva cuvinte foarte
atent alese, a reuºit sã surprindã
avantajele pe care le poate avea
Craiova, în cazul în care câºti-
gãtor va ieºi candidatul PSD.

„Am votat pentru Craiova, am
votat cu singurul candidat capa-

bil sã facã ceva pentru Craiova
în urmãtorii trei ani de zile. Are
experienþa, are forþa, are anver-
gura, are ºtiinþa sã continue pro-
iectele începute pentru Craiova,
are capacitatea sã colaboreze cu
Consiliul Local. ªtie care sunt
proiectele pe care Consiliul Lo-
cal le-a alocat ºi are ºi posibilita-
tea sã deschidã uºi la Bucureºti
pentru Craiova. Ceilalþi sunt în
stare doar sã facã gãlãgie. Am
votat cu omul pe care îl vedeþi
aici lângã mine”, a precizat, con-
cis, Claudiu Manda.

Avantajul de a
avea Consiliul Local

de partea sa
Ion Prioteasa, preºedintele

Consiliul Judeþean Dolj, a votat
la Liceul cu Program Sportiv
„Petrache Triºcu”, iar la final a
prezentat presei motivele pentru
care viitorul primar al Craiovei ar
trebui sã provinã tot din marea

familie social-democratã. Amin-
tind despre relaþia instituþionalã de
colaborare eficientã dintre Con-
siliul Judeþean Dolj ºi Consiliul
Local Craiova, Ion Prioteasa a
mai precizat cã ºansa de menþi-
nere a unui ritm accentuat de dez-
voltare a Craiovei va sta în sta-
bilirea unei echipe veritabile în-
tre viitorul primar al municipiu-
lui ºi majoritatea din Consiliul Lo-
cal, care aparþine social-demo-
craþilor. Or, în acest context,
Mihail Genoiu, candidatul PSD,

este, în opinia preºedintelui Con-
siliului Judeþean Dolj, singura ºi
cea mai bunã soluþie.

„Am votat pentru continuita-
tea saltului spectaculos pe care
l-a fãcut Craiova în ultimii ani.
Am votat pentru continuitatea
proiectelor care au fost începute
de doamna ministru ºi care au
fost asistate de viceprimarul de
atunci, Mihail Genoiu. Am votat
pentru o conlucrare foarte bunã
între cele douã instituþii: Consi-
liul Judeþean Dolj ºi Consiliul Lo-
cal Craiova. Am votat pentru pro-
iectele europene ce încep în aces-
te momente ºi prin care trebuie
absorbite mai multe fonduri. Am
votat pentru un om special, un
om pe care îl cunosc de o viaþã
întreagã, un om serios, un om
dedicat muncii, un om care im-
pune un ritm de care trebuie sã
se þinã ºi ceilalþi. Am votat ca, în
aceºti trei ani de zile, Craiova sã
urce trepte ºi mai înalte. Am vo-
tat ca programul PSD la centru,

continuat cu ceea ce sã întâm-
plã pe plan judeþean, sã fie ur-
mat ºi de Consiliul Local. Prac-
tic, oricine vine în locul unui pri-
mar al PSD are ºansa de a sta
într-un birou ºi de citi presa, dar
nu are niciodatã Consiliul Local
de partea lui, care este majoritar
PSD ºi la Consiliul Local ºi la
Consiliul Judeþean. Mã aºtept sã
fie un rezultat favorabil Partidu-
lui Social Democrat”, a afirmat
Ion Prioteasa.
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Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

La acþiunea de sâmbãtã au
fost prezenþi  rectorul Universi-
tãþii din Craiova, prof. Ionuþ
Cezar Spînu, prorectorul prof.
univ. dr. Radu Constantines-
cu ,  prof.  Monica Leontina
Sunã, inspector general al In-
spectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, prof. univ. dr. Dan Seliº-
teanu , decanul Facultãþii de
Automaticã, prof. univ. dr. Se-
vastian Cercel, decanul Facul-
tãþii de Drept, cadre didactice din
învãþãmântul preuniversitar ºi
universitar.

«Este un lucru benefic pen-
tru noi acest parteneriat cu „Casa

Fostul antrenor al „Univer-
sitãþii” Craiova ºi al Naþionalei
„Under 21” a României, fostul
mare fotbalist Emil Sãndoi, a
participat, zilele trecute, în Ser-
bia, la Zajecar, la o conferinþã
internaþionalã cu tema „Sãnãta-
te ºi integrare socialã prin edu-
caþie fizicã ºi sport în contex-
tul ºcolii europene”. Emil Sãn-
doi a fost însoþit de team-ma-
nagerul  echipei „Pandurii” Târ-
gu Jiu,  Robert Bãlãeþ, ºi de
fostul jucãtor al Craiovei Ro-
bert Vancea. Cei trei au fost
invitaþi de  Bojko Stankovic,
fost component al grupãrii „Ti-
moc” Zajecar, în prezent preºedinte
al Uniunii Româno – Sârbe „Du-
nav” Zajecar, organizatorul celei
de-a III-a ediþii a manifestãrii. Pe
lângã profesori ºi oameni de sport
din Oltenia, au participat ºi cadre
didactice din Serbia ºi Bulgaria.

La Centrul Sportiv „Popova”
Beneficiara  Programului a fost

Grãdiniþa cu Program Prelungit
„Paradisul Copiilor” din Craiova.
„Scopul acestui proiect, derulat în
parteneriat cu Fundaþia ANYA ºi
MOL România, a fost conºtienti-
zarea problemelor de mediu gene-
rate de nerespectarea legislaþiei cu
privire la colectarea selectivã a
ambalajelor ºi deºeurilor, precum
ºi educarea ºcolarilor, în sprijinul
unui comportament prietenos faþã
de mediu, prin participarea directã
a acestor reziduuri”, a precizat
prof. Aurelia Sava, director al
GPP „Paradisul Copiilor”.

În cadrul parteneriatului, au fost

Parteneriat încheiatParteneriat încheiatParteneriat încheiatParteneriat încheiatParteneriat încheiat
la „Paradisul copiilor”,la „Paradisul copiilor”,la „Paradisul copiilor”,la „Paradisul copiilor”,la „Paradisul copiilor”,

pentru o educaþie ecologicãpentru o educaþie ecologicãpentru o educaþie ecologicãpentru o educaþie ecologicãpentru o educaþie ecologicã
De curând, Grãdiniþa cu Program Prelungit „Paradisul

Copiilor” din Craiova a finalizat Proiectul „Reciclãm
– suntem mici, dar puternici”. Sunt rezultate deosebite,

obþinute în parteneriat cu alte instituþii, care i-au
fãcut atât pe copii, cât ºi pe cadrele didactice sã

înveþe ceea ce înseamnã o educaþie raþionalã, bazatã
pe concepte ecologice.

prezenþi aproximativ 300 de parti-
cipanþi (preºcolari, pãrinþi, cadre
didactice, personal de îngrijire a mi-
cuþilor, voluntari). Aceºtia au con-
tribuit la amenajarea, igienizarea ºi
ecologizarea unei suprafeþe de cir-
ca 500 mp, prin plantarea de puieþi
ºi flori, reabilitarea mobilierului de
grãdinã, realizarea unui spaþiu eco-
logic adecvat depunerii gunoaielor.
Foarte importante au fost ºi depla-
sãrilor copiilor pe aria protejatã de
la Pleniþa, colectarea deºeurilor de
hârtie, cantitãþile fiind predate unui
centru de colectare, elaborarea unui
mini-ghid de educaþie ecologicã
pentru preºcolari etc.

Premierea elevilor olimpici doljeni,Premierea elevilor olimpici doljeni,Premierea elevilor olimpici doljeni,Premierea elevilor olimpici doljeni,Premierea elevilor olimpici doljeni,
la Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiovala Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiovala Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiovala Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiovala Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiova

Sâmbãtã, „Aula Magna” a Facultãþii de
Drept din cadrul Universitãþii din Craiova a
fost arhiplinã. Au fost premiaþi cei mai meri-
tuoºi elevi ºi profesorii care i-au îndrumat,
din judeþul Dolj, care, în acest an, au obþinut

premii la Olimpiadele Naþionale la diferite
discipline. Manifestarea a fãcut parte din
Programul „Bursele Olympia”, prin care o
firmã potent financiar îi sprijinã, de mai bine
de zece ani, pe tinerii ºi îndrumãtorii lor.

Noastrã – Qfort”. Sperãm sã
avem cât mai mulþi tineri care
sã obþinã rezultate extraordina-
re la concursurile ºcolare ºi sã
urmeze cursurile Universitãþii
din Craiova ºi vom continua co-
laborarea», a precizat Ionuþ Ce-
zar Spânu. Monica Leontina
Sunã a menþionat: «Sunt, azi,
aici, peste 200 de elevi ºi mai
mult de 100 de cadre didactice,
care au fost premiaþi pentru re-
zultatele deosebite obþinute. Le
mulþumim celor de la „Casa
Noastrã” ºi sunt convinsã cã va
fi o colaborarea foarte bunã ºi
în viitor».

Se încearcã, la Craiova, de
ceva timp, lucru amintit ºi la ac-
þiunea despre care vorbim, cre-
area unui pol al inteligenþei arti-
ficiale, prin diversele programe
de cercetare, în care sunt impli-
caþii ºi elevi ºi studenþi, iar re-
zultatele sunt dintre cele mai
bune. „Cred cã un concept cum
ar fi liceu – facultate la Craiova
este foarte nimerit, mai ales pe
IT. De aici, dintre voi, vin vii-
toarele valori, nu numai în in-
formaticã sau ºtiinþe exacte” –
Dan Seliºteanu. „Nu existã bu-
curie mai mare pentru un pãrin-
te decât sã-ºi vadã copilul pre-

miat. Sunt convinºi cã, din cei
prezenþi în aceastã salã, vor veni,
în anii urmãtori specialiºtii ºi
conducãtorii învãþãmântului ºi
cercetãrii” – Sevastian Cercel.

„Vã felicit pe toþi ºi ºtiu cã tre-
buie muncã multã pentru a ajun-

ge la performanþã. Vom conti-
nuat acest parteneriat ºi vrem sã
formãm cât mai mulþi specialiºti,
în toate domeniile, dar cu pre-
cãdere în IT” – ªtefan Cher-
ciu, antreprenorul firmei care a
realizat premierea.

Conferinþã balcanicã pe sport ºi educaþie,
cu participarea lui Emil Sãndoi
ºi a altor doi olteni, în Serbia

din localitatea gazdã s-au disputat
competiþii sportive pe mai multe
secþiuni: fotbal, baschet, tenis de
câmp ºi tenis de masã. Competiþii-
le sportive au fost câºtigate de re-
prezentanþii Craiovei: la fotbal ele-
vii antrenaþi de Alin Staicu, de la
Cubul Sportiv ªcolar Craiova, la

baschet au performat fetele pre-
gãtite de Liviu Manea, iar la spor-
turile individuale laurii au mers cã-
tre copiii pregãtiþi de Alex Ban-
ciu, de la CSM Craiova. Emil Sãn-
doi a stat în tribune , a participat la
mai multe ºedinþe, a premiat parti-
cipanþii ºi a jucat ºi baschet.

Contactat telefonic, ne-a pre-
cizat: «A fost o plãcere pentru
mine sã merg acolo. S-au dis-
cutat probleme care þin de sã-
nãtate ºi de educaþie, prin inte-
grarea în ºcoala europeanã, da-
toritã practicãrii sportului. Anul
trecut nu am fost prezent, dar,
ori de câte ori voi avea ocazia,
voi merge. Sigur, cã tot aþi aflat,
am jucat ºi baschet, cu prietenii
mei, aºa mi-am mai adus amin-
te de adolescenþã, când, fiind
elev la „Fraþii Buzeºti”, eram ºi
în echipa liceului. A fost frumos
ºi sper ca tot mai mulþi copii sã
se îndrepte spre sport».
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

«Închidem stagiunea de operã cu
premiera spectacolului „Pescuito-
rii de perle”, de Georges Bizet, pe
10 ºi 11 iunie, dar activitatea artis-
ticã a instituþiei va continua pânã pe
data de 10 iulie. Asta pentru cã am
primit cu bucurie o invitaþie din par-
tea Primãriei oraºului Beiuº ºi a
Consiliului Judeþean Bihor pentru a
aduce acolo douã titluri – opereta
„Silvia” ºi opera „Tosca”. Apoi
vom reveni la Craiova pentru a pre-
gãti stagiunea estivalã. La Teatrul
de Varã din Parcul „Nicolae Roma-
nescu” vom avea douã spectacole,

Prin implicarea Fundaþiei „Euroregiunea
Bihor – Hajdu-Bihar” ºi cu sprijinul Consiliu-
lui Judeþean Bihor, sãptãmâna viitoare artiº-
tii Operei Române din Craiova vor prezenta
douã spectacole la Oradea. Este vorba despre
opereta „Silvia”, de Emmerich Kalman, mon-
tatã de regizorul maghiar Kurthy Andras, cu

douã reprezentaþii – una la Casa de Culturã
din Beiuº (22 iunie), alta la Teatrul „Regina
Maria” din Oradea (24 iunie, ora 19.00), ºi
de opera „Tosca” de Giacomo Puccini, pusã
în scenã în regia lui Tamas Ferkay (Austria),
care va putea fi vãzutã tot pe scena orãdea-
nã, o zi mai târziu, pe 25 iunie (ora 19.00).

pe 8 ºi 9 iulie, cu „Carmina Bura-
na” de Carl Orff, într-o adaptare a
regiei pe care am adus-o în faþa pu-
blicului spectator în anul 2014, în
centrul Craiovei», a precizat, în ca-
drul unei conferinþe de presã susþi-
nute sãptãmâna trecutã, la Craio-
va, Antoniu Zamfir, managerul
Operei Române Craiova.

Spectacol montat de regizorul
maghiar Kurthy Andras, de la Ope-
ra de Stat din Budapesta, împreunã
cu scenograful craiovean Rãsvan
Drãgãnescu, coregraful clujean
Adrian Mureºan ºi o distribuþie de

tineri artiºti – rolul Silviei Varescu
fiind atribuit sopranei Renata Vari –
, opereta „Silvia”, de Emmerich
Kalman, a avut premiera la Craiova
pe data de 15 mai 2014. Cât pri-
veºte „Tosca” lui Giacomo Puccini,
spectacolul a fost prezentat în pre-
mierã la Opera craioveanã pe 1 oc-
tombrie 2008. În rolul cântãreþei
Floria Tosca, publicul orãdean o va
putea vedea pe soprana Florina
Mariº-Hinsu, aflatã la a doua cola-
borare cu instituþia de culturã din
Craiova, dupã recenta prezenþã în
rolul principal, al prinþesei devenite

sclavã, Aida, din opera lui Giusep-
pe Verdi – montare în regia artisti-
cã a lui Tamas Ferkay (Austria) ºi
scenografia lui Rãsvan Drãgãnes-
cu. Alãturi de soprana orãdeanã,
consideratã în prezent una dintre
cele mai promiþãtoare artiste lirice
din þarã, în rolul lui Scarpia va pu-
tea fi ascultat baritonul ªtefan Ig-

nat, iar tenorul Bogdan Roman va
fi interpretul lui Mario.

Cele trei reprezentaþii, de la Casa
de Culturã din Beiuº ºi Teatrul „Re-
gina Maria” din Oradea”, vor adu-
ce în scenã Orchestra, Corul ºi
Baletul Operei Române Craiova,
conducerea muzicalã aparþinând
dirijorului Alexandru Iosub.

O paradã a iei, cu ºedinþã foto pentru par-
ticipanþi, un concurs cu premii ºi un specta-
col folcloric vor avea loc în acest an, cu
ocazia unei noi ediþii a îndrãgitului eveniment
„Craiova se îmbracã în ie”. A III-a, organi-
zatã de Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase”
vineri, 23 iunie, dupã-amiaza, în centrul ora-
ºului. „Craiova se alãturã astfel sutelor de
oraºe din România ºi de peste hotare care
promoveazã ia, bluza româneascã, pentru a
deveni un brand de þarã recunoscut pe toatã
planeta”, precizeazã reprezentanþii instituþiei.

Programul va începe la ora 18.30, în Pia-
þa „Mihai Viteazul”, unde „doamne ºi domni,
fete ºi bãieþi îmbrãcaþi în ie sau cãmaºã tra-

Pe 23 iunie, Craiova se îmbracã, din nou, în ie!
diþionalã în cazul bãrbaþilor sunt aºteptaþi
pentru parada care se va desfãºura pe tra-
seul Piaþa „Mihai Viteazul” – Palatul Tele-
foanelor – Centrul Vechi». ªedinþei foto, de
la ora 19.00, îi va urma concursul la care
se vor premia cea mai autenticã ie ºi cea
mai fotogenicã apariþie îmbrãcatã, bineîn-
þeles, în ie.

Spectacol folcloric va începe la ora
20.00 ºi îi va aduce în scenã pe soliºtii Ni-
culina Stoican, Constantin Enceanu, Petri-
cã Mîþu Stoian, Marius Mãgureanu, Lavi-
nia Bîrsoghe, Liliana Popa, Cristian Bãnã-
þeanu, Manuela Motocu, Aneta ªiºu, Ciri
Mayer, Liviu Dicã, împreunã cu orchestra

ºi dansatorii Ansamblului Folcloric „Maria
Tãnase”. S-au alãturat evenimentului pen-
tru a marca Ziua Universalã a Iei Ansam-
blurile Folclorice „Altiþa” din Maglavit, „Ro-
pota” din Ciuperceni, „Muguraºul” de la
ªcoala Leºile – comuna ªimnicu de Sus,
„Mlãdiþele” de la ªcoala Gimnazialã Coþo-
fenii din Dos, „Alunelul” din Pieleºti, „Iz-
voraºul” din Bratovoieºti, „Segãrceanca”,
„Doina Mischiului”, „Oltenaºii” din Scaeºti,
„Bârsãncuþa” de la Colegiul Naþional Peda-
gogic „ªtefan Velovan” din Craiova, „Hora
Desnãþuiului” de la Casa de Culturã din
Bârca, „Muguraºi de Jiuleþ” din Tatomireºti
ºi Ansamblul „Craiovenii din cãsuþã”.

Intitulat „Amintirile unui vlah
(De la Gãureni la Bucureºti)”, vo-
lumul de 400 de pagini a fost lansat,
sãptãmâna trecutã, în cadrul unui
eveniment organizat de Uniunea Et-
nicilor Români din Bulgaria „AVE”
(preºedinte: Ivo Gheorghiev), cãre-
ia i-au fost donate 200 de cãrþi pen-
tru a ajunge la comunitatea româ-
neascã din Vidin, inclusiv la persoa-
nele care frecventeazã cursurile de
limba românã desfãºurate la sediul
acestei organizaþii – una dintre cele
mai reprezentative pentru românis-
mul din Bulgaria.

Gheorghe Þane a fost medic chi-
rurg ºi redactor de cãrþi medicale.
S-a nãscut în Gãureni, sat din nor-
dul Bulgariei locuit aproape exclu-
siv de etnici români, numiþi, ca ºi în
alte pãrþi ale Peninsulei Balcanice,
vlahi. A urmat ºcoala primarã ºi gim-
naziul în Gãureni ºi la Nicopole, în
sistemul de învãþãmânt bulgar. În
1938 s-a înscris la Liceul Institutu-
lui Român din Sofia. ªi-a luat baca-
laureatul în 1943, an în care a re-
nunþat la cetãþenia bulgarã, a emi-

Fragmente dintr-un manuscris masiv, rãmas, la
moartea autorului – Gheorghe Þane (1923-1994) – în
stadii diferite de finisare, întregite cu o anexã cuprin-
zând fotocopii ale unor documente din arhiva persona-
lã a acestuia ºi o succintã prezentare cronologicã a unor

grat în România ºi s-a înscris la Fa-
cultatea de Medicinã a Institutului
Medico-Farmaceutic din Bucureºti.

A început sã lucreze în domeniul
sanitar încã din timpul studenþiei, fã-
cându-ºi ucenicia la Spitalul Floreas-
ca-Nou, dar muncind ºi ca traducã-
tor la Centrul de documentare al Mi-
nisterului Sãnãtãþii, ca angajat al sin-
dicatelor sanitare ºi ca redactor la o
revistã a Crucii Roºii. Ca medic, a
pendulat, prin cumul, între munca de
chirurg ºi cea de redactor, avându-ºi
norma de bazã când într-un dome-
niu, când în celãlalt. A lucrat, în Bu-
cureºti, la Spitalul Floreasca, numit,
în acei ani, Spitalul unificat de adulþi
„I.C. Frimu” (1954-1959), la Editu-
ra Academiei (1959-1963), la Spita-
lul Brâncovenesc (1963-1969) ºi,
pânã la pensionare, la Editura ªtiinþi-
ficã ºi Enciclopedicã (1969-1983).

Ultima parte a vieþii ºi-a dedicat-
o proiectului de a-ºi definitiva vo-
lumul de amintiri din anii petrecuþi
în Bulgaria ca minoritar român. În
semn de omagiu adus mamei sale,
a þinut sã semneze acest volum ºi

cu numele ei de familie.
«Astãzi, Gãurenii copilãriei mele

nu mai existã decât în amintirea mea.
Generaþia pãrinþilor mei s-a stins, ge-
neraþia mea se va stinge în curând.
Copiii noºtri, atâþia câþi se mai aflã în
sat, sunt aproape complet deznaþio-
nalizaþi. Satul pe care-l evoc rãmâne
însã nu mai puþin emblematic pentru
locurile în care au existat ºi mai exis-
tã comunitãþi de români minoritari.
Rãmâne emblematic pentru cã, din-
colo de diferenþele de context isto-
ric, viaþa lui a fost viaþa tipicã a unei
asemenea comunitãþi, dar ºi pentru
cã soarta lui ar putea deveni soarta
oricãreia dintre acestea. Private de
dreptul de a avea învãþãmânt în lim-
ba maternã, împiedicate sã-ºi practi-
ce credinþa în biserici proprii, prinse
între intoleranþa primitivã a autoritã-
þilor din þãrile respective ºi pasivita-
tea exasperantã a forurilor române,
aceste comunitãþi nu vor reuºi sã-ºi
salveze de la dispariþie limba ºi tradi-
þiile decât prin eforturi constante ale
unor oameni luminaþi», scria Gheor-
ghe Þane-Urucu în 1993.

evenimente din istoria secolelor XIX ºi XX care, direct
sau indirect, au afectat existenþa românilor sud-dunã-
reni, au vãzut, recent, lumina tiparului, la Editura „Scri-
sul Românesc” din Craiova, în Colecþia „Epica”, într-o
ediþie îngrijitã de Rodica Tiniº.
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Suntem deja astãzi pãrtaºi ºi deopotrivã
prizonieri ai unei paradigme culturale ºi is-
torice fãrã precedent în devenirea milena-
rã a umanitãþii: o paradigmã a cãrei trãsã-
turã majorã e dimensiunea ei mediaticã cu
limite dificil de trasat ºi cu consecinþe si-
tuate în marja binelui ºi a rãului, ne apar
tot mai intratabile. Mãrturisesc cã în ciu-
da multor anxietãþi, ba chiar perplexitãþi,
în parte debitoare vârstei ºi, deci, presiu-
nii fireºti pe care asocierea generaþionale
mi-o inculcã, nu mã consider a face parte
dintre aceia pe care „bãtrânul” Eco o defi-
nea, încã de-acum aproape ºase decenii,
prin calificatul de apocaliptici; adicã acei
subiecþi zãpãciþi de primele confruntãri cu
televiziunea ca instrument masificat în faþa
cãruia se apãrau cu replica moromeþianã
„Aºa ceva nu se existã”.

Sunt, dimpotrivã, un utilizator, de la com-
puter ºi celular, al noilor media, ceea ce nu
mã împiedicã, destul de frecvent, iritat pânã
la revoltã, de a nu reflecta, recuzându-le,

 Cultura mediaticã între Cultura mediaticã între Cultura mediaticã între Cultura mediaticã între Cultura mediaticã între
semidoctism ºi idioþeniesemidoctism ºi idioþeniesemidoctism ºi idioþeniesemidoctism ºi idioþeniesemidoctism ºi idioþenie

validându-le riscurile, asupra impactului ne-
gativ pe care acestea ni le incumbã deja, în
special în rândul tinerelor generaþii. Inclu-
siv asupra celor mai fragede vârste.

Superfluu sã mai invoc gravitatea orori-
lor teroriste în curs de generalizare al cãror
suport deopotrivã de major e de-acum atri-
buit tocmai acestor noi tehnologii mediati-
ce, de vreme ce s-a ajuns pânã a ocupa ºi
surclasa chiar dezbaterile ºi obiectivele asu-
mate în cadrul unor summit-uri globale pre-
cum cel al celor ºapte puteri ale lumii des-
fãºurat recent la Taormina, în Italia.

Trecând însã peste acest aspect pe cât
de grav ºi problematic pe atât de greu de
asanat (noile media s-au nãscut ºi îºi susþin
existenþa tocmai pe accesul liber la utiliza-
rea lor denunþând prin statut orice tip de
îngrãdire, naþionalã, ideologicã, religioasã
ori strict individualã) mi se pare egal de util
identificarea ºi analizarea unor alte serii de
riscuri ale noilor tehnologii.

Unele a cãrora gravitate, ignoratã sub

diverse scuze, între care cea mai frecventã
ºi, într-un fel, în parte justificatã, întrucât
pusã pe seama noilor generaþii tinere. ªi e
foarte adevãrat: nouã, cel mai vârstnici,
fie ºi seduºi iremediabil de internet, de în-
tinsele reþele de socializare aflate într-o
continuã ºi exuberantã vitezã de schimba-
re ºi de modificare, nu ne rãmâne decât
raþionala recunoaºtere a generaþiilor mai
tinere ºi a îndreptãþirii lumii lor. O lume,
poate, într-un clivaj evident cu cea a noas-
trã, dar faþã de care nu putem rãmâne cu
totul indiferenþi.

Personal, ceea ce mã intereseazã priori-
tar vizeazã domeniul culturii, mai precis al
instrucþiei culturale, inclusiv ori mai ales sub
aspectul instructiv al acesteia. Masivitatea
informaþiilor depãºeºte, potrivit unor esti-
mãri, de câteva mii de ori cantitatea tezau-
rizatã a istoriei culturale universale. În sine,
un astfel de aspect s-ar cuveni asumat ca
un etalon al unui progres fãrã precedent în
toatã Istoria noastrã. Din pãcate, nu poate

fi vorba de aºa ceva. Întâi, fiindcã accesul
la informaþii, în ciuda facilitãþii ºi a veloci-
tãþii sale, nu se constituie nicicum drept un
argument calitativ. Dimpotrivã. De cele mai
multe ori, accesul, accidental ori redus la
exigenþa pasagerã a unui referat, compu-
nere ori altã precisã cerinþã scolasticã, nu
produce decât un fel de semidoctism ge-
nerator de mediocritate. Un semidoctism –
ºi o mediocritate – ce nu sunt cantonate
din nefericire doar la vârstele adolescenti-
ne ori tinereºti, ci, în multe cazuri, ele ajung
sã defineascã politicieni, lideri de opinie, unii
cu funcþii ºi pretenþii de maeºtri.

Mai rãmâne, dar nicicum la sfârºit, peri-
colul idioþeniei. Asociat cu incultura, denun-
þatã de agramatismul împins spre analfabe-
tism, care inundã imund vastul spaþiu al re-
þelelor de socializare. Consecinþele se mã-
soarã în timp – generaþional, fireºte – ºi, deja
impudic ºi periclitant inclusiv social deja, nu
poate fi evitatã întrebarea în ce ºi cum va
sfârºi într-un viitor  nu prea îndepãrtat.

Proiectul de lege prevede, prin-
tre altele, dreptul la concediu ºi
indemnizaþie pentru incapacitate
temporarã de muncã, fãrã condiþii
de stagiu de cotizare, pe toatã pe-
rioada de tratament, pânã la vin-
decare pentru toþi pacienþii; indem-
nizaþie lunarã de hranã, pe toatã
perioada de tratament în ambula-
toriu. Indemnizaþia lunarã de hra-
nã este acordatã pacientului tratat
în ambulatoriu, în condiþiile res-
pectãrii tratamentului prescris, fãrã
întrerupere, pentru luna respecti-
vã; informarea ºi educarea în mod
continuu a populaþiei generale ºi
educarea ºi consilierea pacienþilor
cu tuberculozã cu privire la mãsu-

O lege a tuberculozei, aºteptatã de pacienþi
În fiecare zi, trei români mor din cau-

za tuberculozei. TBC nu e boala sãraci-
lor, loveºte pânã ºi în cele mai protejate
medii: 12 mii de români se îmbolnãvesc
anual. În aceste condiþii, asociaþiile de

pacienþi cer urgentarea proiectului pri-
vind legea tuberculozei, la un an de când
acesta a fost depus în Parlament, astfel
încât acesta sã fie dezbãtut ºi votat în
sesiunea parlamentarã din toamnã.

rile de igienã, în scopul de a pre-
veni rãspândirea infectãrii.

O petiþie a fost iniþiatã de mai
multe organizaþii non-guverna-
mentale printre care Asociaþia pen-
tru Sprijinirea Pacienþilor cu Tu-
berculozã Multidrog Rezistentã,
Asociaþia Românã a Bolnavilor de
Tuberculozã, Coaliþia Organizaþii-
lor Pacienþilor cu Afecþiuni Croni-
ce din Romania sau Uniunea Naþi-
onalã a Organizaþiilor Persoanelor
Afectate de HIV/SIDA.

Incidenþa TBC, de cinci ori
peste media UE

Tuberculoza reprezintã una din
problemele prioritare de sãnãtate

publicã, iar obiectivul major îl con-
stituie oprirea cât mai rapidã a rãs-
pândirii infecþiei în rândul popula-
þiei, prin diagnosticarea cât mai
promptã a tuberculozei la persoa-
na simptomaticã ºi tratarea ei pânã
la vindecare.

În doar un an, în judeþul Dolj,
s-au înregistrat 514 cazuri noi de
tuberculozã, numãrul celor aflaþi în
evidenþã cu aceastã afecþiune ajun-
gând la 738. În plus, 11 persoane
au decedat din cauza acestei boli.
În 2016, România a avut cea mai
mare incidenþã a tuberculozei din
Uniunea Europeanã (de cinci ori
peste media UE), cu aproximativ
20% din cazurile de TB raportate

în UE, în condiþiile în care
deþine doar 4% din popula-
þia UE.

Cele mai multe cazuri noi
au fost înregistrate în 2015
în judeþele Constanþa – 505
cazuri (530 cazuri în 2014),
Dolj – 598 cazuri (616 ca-
zuri în 2014), Iaºi – 617 ca-
zuri (586 cazuri în 2014),
Bucureºti – 942 (1.037 ca-
zuri în 2014), conform bu-
letinului informativ al Insti-
tutului Naþional de Sãnãtate
Publicã.

Tot mai mulþi pacienþi
se confruntã cu rezistenþa

la tratament
Pacienþii ºi medicii deo-

potrivã se confruntã însã cu
o nouã provocare, reprezen-
tatã de tuberculoza multi-
drog rezistentã (TB-MDR)

ºi de tuberculoza extrem de rezis-
tentã la tratament (TB-XDR), nu-
mãrul de cazuri noi de TB-MDR
în România fiind estimat de Orga-
nizaþia Mondialã a Sãnãtãþii la apro-
ximativ 1.000, în fiecare an. Tu-
berculoza multirezistentã la medi-
camente (MDR) este una dintre
formele cele mai agresive de TBC
ºi se instaleazã atunci când orga-
nismul bolnavului nu mai rãspun-
de la medicaþie. În majoritatea ca-
zurilor MDR apare din cauza aban-
donului sau a medicaþiei incomple-
te. Este cel mai negru scenariu
pentru orice pacient care suferã de
aceastã boalã, dar ºi pentru medi-
cul care îl îngrijeºte. Pe de-o par-
te, terapia devine multa mai com-
plicatã, pe de altã parte costurile
cresc de câteva zeci de ori.

În România trãiesc aproximativ
1.500 de pacienþi cu tuberculozã
rezistentã la tratament. În situaþia
în care pacientul abandoneazã tra-
tamentul ºi revine atunci când
simptomatologia este mult mai gra-
vã, acesta riscã sã nu mai rãspun-
dã la medicaþie, adicã sã dobân-
deascã multidrog rezistenþã. În

plus, costurile cresc de zece ori,
întrucât medicamentele sunt mai
puþin eficiente, mult mai scumpe
iar tratamentul poate sã dureze ºi
doi ani. În aceste condiþii, specia-
liºtii spun cã pentru bolnavii de
tuberculozã care refuzã sã facã
tratamentul ar trebui poate sã se
introducã o serie de mãsuri care
sã-i oblige sã urmeze medicaþia la
timp ºi în mod corect, adicã sub
supravegherea medicului.

OMS estimeazã ca în România
ar trebui diagnosticate, în fiecare
an, între 800 ºi 1.000 de cazuri
noi de TB-MDR. În realitate, din
cauza lipsei echipamentelor nece-
sare, România identificã anual
doar 600 de cazuri de tuberculo-
zã rezistentã ºi extrem de rezis-
tentã la tratament. La ora actualã,
la nivel mondial existã metode de
diagnostic rapid care scad timpul
de diagnosticare de la 6 luni la 2
ore. În România, accesul la aces-
te metode de diagnostic rapid este
disponibil prin proiecte cu finan-
þare internaþionalã, pentru un nu-
mãr limitat de pacienþi.
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Iranul a trimis cinci avioane cu alimente
cãtre Qatar, þarã afectatã de o blocadã
economicã

Iranul a trimis cinci avioane cu
alimente cãtre Qatar, þarã afectatã de o
blocadã economicã ºi diplomaticã
impusã de ºase state arabe, a anunþat ieri
transportatorul naþional iranian. “Pânã
în prezent, cinci avioane care transportã
produse alimentare perisabile, cum ar fi
fructe ºi legume, au fost trimise în Qatar,
fiecare transportând în jur de 90 de tone
de marfã. Un alt avion va fi trimis astãzi.
Vom continua livrãrile atâta timp cât
existã cerere”, a declarat purtãtorul de
cuvânt al companiei Iran Air, Shahrokh
Noushabadi. Totodatã, trei nave încãrca-
te cu 350 de tone de alimente au plecat
dintr-un port iranian cãtre Qatar.
Autoritãþile de la Teheran vor sã creascã
numãrul de zboruri cãtre ºi dinspre Qatar
ºi vor sã foloseascã Portul Bushehr ca pe
o legãturã comercialã cu regimul de la
Doha. ªi Turcia a venit în ajutorul
Qatarului cu provizii alimentare, rafturi-
le supermarketurilor din Doha fiind
umplute cu produse lactate, iaurturi,
sucuri sau carne de pui. La 5 iunie,
Arabia Sauditã, Egipt, Bahrain, Emira-
tele Arabe Unite, Yemen ºi Libia au decis
sã înceteze legãturile diplomatice cu
Qatarul, acuzând acest stat de destabiliza-
rea regiunii prin sprijinirea unor reþele
teroriste precum Stat Islamic ºi Al-Qaida.
Decizia a fost însoþitã de o blocadã
economicã, închiderea frontierelor
terestre ºi maritime între unele dintre
aceste þãri ºi Qatar, precum ºi cu interdic-
þii de survol pentru companiile aeriene
din Qatar ºi restricþii de cãlãtorie pentru
cetãþenii qatarezi. Ministrul de Externe
din Qatar a precizat cã decizia luatã de
cele ºase þãri arabe nu va afecta vieþile
cetãþenilor ºi rezidenþilor. Totuºi, aproxi-
mativ 40% din produsele alimentare sunt
importate din Arabia Sauditã. Qatarul,
þarã cu aproximativ 2,7 milioane de
locuitori ºi care se bazeazã în principal pe
resursele de petrol, va gãzdui Cupa
Mondialã de fotbal din 2022.

Un vas spaniol a salvat 391 de imigranþi
din largul coastelor libiene

O ambarcaþiune care aparþine unei
organizaþii nonguvernamentale spaniole
a salvat, sâmbãtã, 391 de imigranþi care
încercau sã traverseze Marea Mediteranã
venind din Libia. Laura Lanuza, un
reprezentant al organizaþiei Proactiva
Open Arms, a declarat cã vasul spaniol a
luat la bord 243 de imigranþi care se
aflau în douã bãrci ale unor contraban-
diºti, interceptate în apele internaþionale
din largul coastelor libiene. Printre
persoanele salvate se aflã ºi un bebeluº, o
femeie însãrcinatã ºi mai mulþi copii.
Ulterior, ambarcaþiunea spaniolã a
recuperat alþi 148 de imigranþi, pe care i-
a transferat unei nave a pazei de coastã
italiene. Libia este unul dintre punctele
principale de plecare pentru contraban-
diºtii care îºi lanseazã în Marea Meditera-
nã navele de pescuit nesigure, supraaglo-
merate cu imigranþi ºi refugiaþi. Mii de
oameni au murit în ultimii ani, încer-
când sã pãrãseascã zone de conflict din
Siria, Libia, Eritreea ºi Afganistan.
Potrivit Organizaþiei Internaþionale
pentru Migraþie (IOM), peste 21.000 de
imigranþi ºi refugiaþi au pãtruns în
Europa pe mare în 2017, peste 80%
dintre aceºtia au ajuns în Italia, iar restul
în Spania ºi Grecia. Peste 550 de persoa-
ne au murit în acest an înecate în Marea
Mediteranã, faþã de 553 în 2016.
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Italia nu va organiza alegeri par-
lamentare pânã la sfârºitul obiºnuit
al actualului legislativ, în primãvara
anului viitor, a declarat fostul pre-
mier Matteo Renzi, care conduce
Partidul Democrat (PD) aflat la gu-
vernare. Renzi a precizat cã nu vede
nicio speranþã de reformare a siste-
mului electoral, dupã ce o înþelegere
între cele mai mari patru partide din
Italia a eºuat sãptãmâna trecutã.
Fostul premier italian considerã cã
populaþia va vota în cadrul unui sis-
tem ineficient ºi puþin probabil sã ge-
nereze o majoritate parlamentarã.
“Nu am intenþionat sã organizãm ale-
geri în aceastã toamnã, aºa cum s-a crezut.
Mã aºtept ca scrutinul sã aibã loc în 2018,
la sfârºitul actualei legislaturi”, a spus Mat-
teo Renzi, în cadrul unui interviu pentru co-
tidianul Corriere della Sera. Cele mai mari
douã partide politice din Italia, Partidul De-

Tribunalul superior electoral din Brazilia
a decis sã-l achite pe preºedintele Michel
Temer în procesul în care a fost acuzat de
finanþarea ilegalã a campaniei electorale din
2014, când a fãcut parte din echipa Dilmei
Rousseff pentru alegerile prezidenþiale. Cu
patru voturi la trei, Tribunalul superior elec-
toral a respins acuzaþiile de folosire a unor
fonduri ilegale în campania pentru preziden-
þiale. Dacã ar fi fost gãsit vinovat, Michel
Temer ar fi putut fi destituit. Un raport de
1.086 de pagini privind finanþarea campa-
niei electorale a lui Temer a fost analizat de
instanþã. Potrivit acuzaþiilor, Temer ar fi ac-
ceptat donaþii ilegale pe durata campaniei
electorale din 2014. Judecãtorul Herman
Benjamin a votat pentru condamnarea pre-
ºedintelui în funcþie, spunând cã un sistem

Jeff Sessions, procurorul general al Sta-
telor Unite ale Americii, a declarat prin inter-
mediul unei scrisori cã va apãrea în faþa
Comisiei pentru Informaþii a Senatului SUA,
pentru a adresa anumite chestiuni evocate
de fostul director al FBI James Comey în
cadrul audierii care s-a desfãºurat sãptãmâ-
na trecutã. Potrivit agenþiei Reuters, Sessi-
ons i-a spus, prin intermediul unei scrisori,
senatorului Richard Shelby, preºedinte al
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mocrat ºi Miºcarea 5 Stele, s-au acuzat re-
ciproc pentru eºecul unei înþelegeri privind
trecerea la un nou sistem electoral de repre-
zentare proporþionalã bazat pe modelul ger-
man. “Era datoria noastrã sã încercãm sã
ajungem la un acord, dar acum jocul s-a în-

cheiat. Avem un orizont de
aproape un an pânã la alegeri,
aºa cã trebuie sã lucrãm pentru
Italia”, a declarat Renzi. Fostul
premier italian a mai spus cã ale-
gerile, care ar trebui sã fie or-
ganizate pânã în luna mai a anu-
lui viitor, ar prevede actualul sis-
tem, care implicã reguli diferite
de votare pentru cele douã ca-
mere ale Parlamentului. Preºe-
dintele italian Sergio Mattarella
le-a cerut partidelor sã reforme-
ze acest mecanism electoral. Li-
derul Miºcãrii 5 Stele, Luigi Di
Maio, a precizat cã “nu mai sunt

întrunite condiþiile în Parlament pentru refor-
marea legii electorale”. În urmã cu douã sãp-
tãmâni, principalele partide au votat în Came-
ra Deputaþilor pentru reluarea negocierilor
privind reforma electoralã, în cadrul unei co-
misii parlamentare.

Jeff Sessions, procurorul general al Statelor Unite, va fi
audiat de Comisia pentru Informaþii a Senatului SUA

Subcomisiei de credite a Senatu-
lui pentru Comerþ, Justiþie, ªtiinþã
ºi Agenþii aferente, cã aceastã co-
misie de informaþii este “cel mai
potrivit” loc pentru a aborda ches-
tiunile care au fost aduse în dis-
cuþie în timpul audierii lui Comey.
În scrisoare, Sessions nu a preci-
zat dacã mãrturia sa va fi publicã.
“Având în vedere rapoartele pri-
vind mãrturia recentã a domnului
Comey în faþa Comisiei pentru
Informaþii a Senatului, este impor-
tant sã am ocazia sã abordez ºi eu
aceste aspecte în forumul cores-
punzãtor”, a scris Jeff Sessions în
scrisoare. Comisia “este cel mai
adecvat forum pentru astfel de
chestiuni, din moment ce a con-

dus o investigaþie ºi are acces la informaþii
clasificat, relevante”, a adãugat procurorul
general. Comisia investigheazã ingerinþele
Rusiei în campania prezidenþialã din 2016.
James Comey a declarat joi, în timpul audi-
erilor din Comisia pentru Informaþii a Sena-
tului SUA, cã preºedintele SUA nu a fost
implicat în investigaþia FBI privind posibila
implicare a Rusiei în campania prezidenþia-
lã. James Comey a mai spus cã “bunul simþ”

i-a dictat sã-ºi documenteze fiecare dintre
cele nouã conversaþii cu Donald Trump,
dintr-o multitudine de factori: circumstanþe,
subiectele discutate ºi natura preºedintelui.
Comey susþine cã a simþit cã “va veni o zi
când va fi necesarã o stenogramã a discuþii-
lor”, nu doar pentru a se apãra, ci pentru a
apãra integritatea FBI. Comey a subliniat cã
s-a temut de faptul cã preºedintele ar putea
sã mintã în privinþa conversaþiilor ºi cã sperã
sã existe ºi înregistrãri. Ulterior, fostul direc-
tor al FBI a recunoscut cã a arãtat notiþele
unor persoane din afara Departamentului de
Justiþie. Mai exact, la o zi dupã demiterea lui,
Comey a rugat un prieten apropiat, profesor
de drept la Universitatea Columbia, sã împãr-
tãºeascã stenograma discuþiilor cu un repor-
ter. “Simþul meu comun mi-a transmis ce se
întâmplã în aceastã situaþie, cã el cautã sã
obþinã ceva în schimbul menþinerii mele în
funcþie. Am simþit cã depinde de cum reacþi-
onez eu, dacã voi demonstra loialitate”, a spus
Comey în faþa Comisiei pentru Informaþii din
Senatul american. Întrebat dacã crede cã
Donald Trump a obstrucþionat justiþia, James
Comey considerã cã nu are competenþele ne-
cesare pentru a spune dacã discuþia pe care
a avut-o cu preºedintele a fost o tentativã de
obstrucþionare a justiþiei.

Tribunalul superior electoral din Brazilia a închis
procesul împotriva preºedintelui Michel Temer

de donaþii nedeclarate ºi de mitã a influenþat
alegerile prezidenþiale. Alþi patru judecãtori
au votat împotrivã, argumentând cã dovezi-
le prezentate nu sunt suficiente pentru a arãta
cã banii ilegali care au ajuns la partidele po-
litice au fost folosiþi în campania electoralã.
Alexandre Parola, un purtãtor de cuvânt al
preºedinþiei Braziliei, a declarat cã Temer
considerã decizia drept un exemplu în care
instituþiile eficiente au menþinut funcþiona-
rea democraþiei în þarã. În schimb, analiºtii
politici susþin cã achitarea este dezastruoasã
pentru credibilitatea sistemului judiciar,
structura în care brazilienii au cea mai mare
încredere, potrivit sondajelor. Preºedintele
Michel Temer este cercetat separat de cãtre
procurorii federali pentru corupþie, obstruc-
þionarea justiþiei ºi fraude. Dar pentru a fi

trimis în judecatã, dosarul împotriva preºe-
dintelui ar trebui sã fie aprobat de douã treimi
dintre membrii camerei inferioare a Congre-
sului, unde coaliþia lui Temer deþine majori-
tatea. Michel Temer, în varstã de 75 de ani,
este preºedintele Braziliei din septembrie
2016, dupã ce Dilma Rousseff a fost desti-
tuitã de o majoritate de peste douã-treimi a
senatorilor, pentru încãlcarea legii bugetu-
lui. Dilma Rousseff a fost acuzatã cã a ma-
nipulat conturile publice pentru a fi realeasã
în 2014 în funcþia de preºedinte al Braziliei.
Michel Temer, fost vicepreºedinte în man-
datul Dilmei Rousseff ºi lider al Partidului
miºcãrii democratice braziliene (PMDB),
formaþiune de centru dreapta, va conduce
Brazilia pânã la viitoarele alegeri legislative ºi
prezidenþiale de la sfârºitul anului 2018.
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Anunþul tãu!
ECO TOTAL SRL cu sediul

în Craiova, str. Crângului nr. 2A,
punct de lucru Calea Severinu-
lui, nr. 107B, anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solici-
tãrii de  obþinere a autorizaþiei
integrate de mediu pentru des-
faºurarea activitãþii încadratã
conform Legii 278/2013  privind
emisiile industriale, Anexa nr. 1,
la categoria de activitate 5. Ges-
tionarea deºeurilor-5.5. Depozi-
tarea temporarã a deºeurilor pe-
riculoase care nu intrã sub inci-
denþa pct.5.4 înaintea oricãreia
dintre activitãþile prevãzute la pct.
5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacita-
te totalã de peste 50 de tone, cu
excepþia depozitãrii temporare,
pe amplasamentul unde sunt
generate, înaintea colectãrii. In-
formaþii privind impactul poten-
þial asupra mediului al activitãþii
pentru care se solicitã emiterea
autorizaþiei integrate de mediu
pot fi consultate în zilele de  luni
pânã joi, între orele 8,00-16,30
ºi vineri între orele 8,00-14,00,
la sediul A.P.M. Dolj, Craiova str.
Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, la
urmãtoarea adresã de internet:
http/www.apmdj.anpm.ro, ºi la
sediul titularului de activitate
ECO TOTAL SRL, str. Crângu-
lui nr. 2, office@eco-total.ro,
0251534782. Observaþiile, suges-
tiile, propunerile publicului se
primesc în scris, la  sediul A.P.M.
Dolj, sau electronic la adresele
de e-mail ale APM Dolj: office-
@apmdj.anpm.ro, fax: 0251/ 419
035, pânã la data de 11.07.2017.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC LUCIANA SRL reprezen-

tata prin  Cirstov Constantin,  ti-
tular al proiectului: 3 Extindere
parter si schimbare de destina-
tie corp C1-P+2 din spatiu de pro-
ductie si birouri, corp C2-P ate-
lier utilaj spalat, ambalare si de-
pozit si corp C3-P-spatiu Centrala
Termica in pensiune cu sala eve-
nimente si magazin alimentar-
Intrare in legalitate3  anunta pu-
blicul interesat asupra luarii de-
ciziei etapei de incadrare de ca-
tre APM Dolj, pentru proiectul
propus a fi amplasat in Craiova,
str. Brestei nr. 586. Proiectul de-
ciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza  pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, str.Pe-
tru Rares nr.1 , in zilele de L-V,
intre orele 9-14, precum si la ur-
matoarea adresa de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate inainta comenta-
rii/observatii la proiectul deciziei
de incadrare(in termen de 5 zile
de la data publicarii prezentului
anunt) pana la data 17.06.2017.

Debitoarea COS & MARIA
SRL, localitatea Piscul Vechi, ju-
deþul Dolj, în Dosarul nr. 10865/
63/2014/Tribunalul Dolj, prin li-
chidator judiciar anunþã vânza-
rea unui apartament cu 3 came-
re din Craiova în zona Piaþa Ga-
rii,  prin licitaþie cu strigare orga-
nizatã în data de 27.06.2017 ora
15:00. Preþul de pornire este
45.400 EUR. Pentru mai multe
detalii privind modul de desfã-
ºurare ºi documentele de parti-
cipare vã rugãm sã sunaþi la nu-
mãrul de telefon 0745/524.825 sau
la Tele/Fax 0351/177.595.

SC BACRIZ IMPEX SRL
anunþã publicul interesat asupra
elaborãrii PLAN URBANISTIC
ZONAL – pentru ‘CONSTRUIRE
LOCUINÞE COLECTIVE D+P+5-
8E CU PARCÃRI LA DEMISOL, CU
SPAÞII COMERCIALE  LA PAR-
TER  ªI  LOCUINÞE LA ETAJE’,
mun. Craiova, bd. Decebal nr. 12.
PUBLICUL ESTE INVITAT SÃ
TRANSMITÃ OBSERVAÞII IN
SCRIS PE ADRESA PRIMÃRIEI
Mun. CRAIOVA, DEPARTAMEN-
TUL URBANISM, IAR CEI INTE-
RESAÞI SUNT RUGAÞI SÃ NOTI-
FICE PREZENÞA LA DEZBATE-
REA PUBLICÃ, DEZBATERE
CARE VA AVEA LOC LA PRIMÃ-
RIA MUN: CRAIOVA, STR. A.I.CU-
ZA, NR.7. Documentaþiile sunt
expuse ºi disponibile la sediul
Primãriei Mun. CRAIOVA, din str.
A. I. CUZA , nr. 7 ºi pe site-ul Pri-
mãþriei mun. Craiova.

SC Eurogenetic SRL anunþã
elaborarea primei versiuni a pla-
nului Elaborare PUZ-PUD ºi obþi-
nere avize pentru construire sta-
þie distribuþie carburanþi auto ºi
amplasare totem, Craiova, str. Ale-
ea 4 ªimnic, nr. 12, ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþi-
nerea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova,
Dolj, ºi sediul titularului din lo-
calitatea Pieleºti, str. Calea Bu-
cureºti, nr. 135, jud. Dolj. Comen-
tariile ºi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM Dolj
în termen de 18 zile calendaris-
tice de la prezentul anunþ.
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Anunþul tãu!
Vând douã chioºcuri

de presã.
Telefon: 0251/412.457.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând casã comuna Calo-
pãr (sat Dîlga) – Dolj, la stra-
da principalã  3 corpuri a
câte 2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren 2000
mp. Telefon: 0735/
923.982; 0351/410.383.

Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate
utilitãþile, teren 1023 mp.
Telefon: 0766/242.092
sau 0749/129.000.
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
VÂND parcele teren,
stradal, com. Bucovãþ,
sat Leamna de Sus. Te-
lefon: 0730/432.924.
 Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fiind
zonã metropolitanã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.

Vând teren intravilan Pia-
þa Chiriac 418 mp 250
E/mp negociabl ºi semi-
casã. Telefon: 0723/
013.004
Vând teren arabil 2.500
ha Nord 233, Spate
Metro. Telefon: 0251/
548.870.
Vând teren intravilan
Câcea 6030 mp, deschi-
dere 30 m la asfalt, utili-
tãþi, cadastru. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0767/
263.391.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 5000 mp la Gara
Pieleºti lângã Fabrica Q
Fort. Telefon: 0752/
641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Tele-
fon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.

U.J.C.C. DOLJ, cu sediul în
Craiova, strada Unirii, nr. 50 în-
chiriazã spaþii pretabile pentru
cabinet stomatologic, medic
de familie, sediu firmã,salã fit-
ness etc. Relaþii la telefon: 0251/
533.830, între orele 8.00-16.00,
sau la telefon: 0769/ 016.925.

PRIMÃRIA Comunei Bra-
loºtiþa, cu sediul în localitatea
Braloºtiþa, str.Stadionului, nr.1,
judeþul Dolj, organizeazã con-
curs, conform Legii nr.188/
1999, pentru ocuparea funcþiei
publice vacante de: consilier
juridic, clasa I, grad profesio-
nal debutant, din cadrul com-
partimentului juridic- 1 post.
Concursul se va desfãºura
astfel: -proba scrisã în data de
12.07.2017, ora 11.00; -proba
interviu în data de 14.07.2017,
ora 11.00. Pentru participarea
la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: -studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de
lungã duratã absolvite cu di-
plomã de licenþã sau echiva-
lentã în domeniul ºtiinþelor ju-
ridice. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la con-
curs în termen de 20 zile de la
publicarea anunþului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primãriei Braloºtiþa.
Relaþii suplimentare la sediul
Primãriei Braloºtiþa, telefon:
0251.450.704.  

Anunþul tãu!
NICOLA Marius Anton, titu-

lar al proiectului „Construire
Restaurant Parter, Piscinã, Îm-
prejmuire teren ºi Puþ Forat”,
propus a fi amplasat în Filiaºi,
str. Centralei, nr. 2 (fost bdul Ra-
coþeanu, nr. 210), judeþul Dolj,
anunþã publicul interesat  asu-
pra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj pen-
tru proiectul „Construire Resta-
urant Parter, Piscinã, Împrej-
muire teren ºi Puþ Forat”. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul
APM Dolj din str. Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de Luni-Vineri, în-
tre orele 9.00-14.00, precum ºi
la urmãtoarea adresã de inter-
net: http/www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înain-
ta comentarii/observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data pu-
blicãrii prezentului anunþ.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate con-
sumabilele schimbate
recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/
632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
Lãmâi, dafin aromat pre-
tabil restaurantelor, tele-
vizor color. Telefon:
0351/422.179.
VIN de buturugã, 2 bu-
toaie salcâm, aparat su-
durã. Telefon: 0749/
012.505.
Vând convenabil un au-
tomatizor APOLLO 3WF
- 2,6 nou - nefolosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând bicicletã pliabilã.
Telefon: 0723/055.342.
Vând douãsprezece (12)
taburele din pal melami-
nat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în sta-
re bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu raf-
turi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând 40 de familii de al-
bine (stupi puternici). Te-
lefon: 0763/156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou - 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând þuicã, podea Da-
cia 1310, maºinã de cu-
sut PAFF. Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Roma-
neºti. Telefon: 0744/
846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.

Vând maºinã cusut elec-
tricã 200 lei, epilator HO-
MEDICS ELOS LASER
epilare definitivã 800 lei.
Telefon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama
de udat grãdina, 4 bare
cornier de 70cm lungi de
2,80m. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumula-
tori 200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator
12 ºi 24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci, ghete
militare noi, frigider. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã, ca-
lorifer electric nou 11 ele-
menþi, trotinetã nichelatã.
Telefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiu-
vele duble în 2 canate,
toc aerisire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12V pickup Tesla cu boxe
ºi dozã de rezervã nouã,
discuri cu muzicã. Telefon:
0251/427.583.
Vând 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, expre-
sor cafea – 100 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut pâi-
ne 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 mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
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 avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2 ca-
mere 59 mp etaj 3 Casa
Albã -cu similar aceeaºi
zonã etaj parter sau etaj
1, plus diferenaþã. Telefon:
0723/ 013.004.
SPAÞII COMERCIALE
ÎNCHIRIEZ spaþiu co-
mercial, central, 40 mp,
pretabil pentru diferite
activitãþi. Telefon: 0751/
219.152.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

DECESE
Cu nesfârºitã durere,
familia anunþã decesul
celui ce a fost TITA
ION. Înhumarea ale
loc azi, 12 iunie 2017,
ora 13,00, la Cimitirul
Ungureni.
CONDOLEANÞE
A încetat din viaþã
dupã o boalã incura-
bilã ºi o grea suferin-
þã iubitul nostru coleg
de la Liceul “Fraþii Bu-
zeºti”, promoþia 1961,
Inginer GRIGORE
ILIE. A fost un prieten
apropiat multora din-
tre noi, un hâtru bun
de glume, un om cre-
dincios lui Dumne-
zeu, un darnic ºi bi-
nevoitor oricând. Ne
va lipsi Iliuþã cu voi-
ciunea sa, spiritul de
colegialitate ºi priete-
nia de o viaþã.Odih-
neascã-se în locurile
cele mai bune, iertat
sã fie de Dumnezeu
pentru cele de pe pã-
mânt. În numele tutu-
ror colegilor sãi, ru-
gându-vã a nu-l uita
niciodatã, Prof. Dr.
Cornel Sabetay.
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Grupa D: Meciurile Mol-
dova – Georgia, Irlanda –
Austria, Serbia – Þara Ga-
lilor s-au jucat asearã.

Clasament: 1. Serbia 11p, 2.
Irlanda 11p, 3. Þara Galilor
7p, 4. Austria 7p, 5. Georgia
2p, 6. Moldova 1p.

Grupa H: Bosnia – Gre-
cia 0-0, Estonia – Belgia 0-
2, Gibraltar – Cipru 1-2.

C l a s a m e n t :  1 .  B e l g i a
1 6 p ,  2 .  G r e c i a  1 2 p ,  3 .
Bosnia 11p, 4.  Cipru 7p,
5. Estonia 4p, 6. Gibraltar
0p.

Grupa E: Kazahstan –
Danemarca 1-3, Muntene-
gru – Armenia 4-1, Polonia
– România 3-1.

Clasament: 1. Polonia 16p,
2. Muntenegru 10p, 3. Dane-
marca 10p, 4. România 6p, 5.
Armenia 6p, 6. Kazahstan 2p.

Grupa I: Meciurile Finlanda
– Ucraina, Islanda – Croaþia,
Kosovo – Turcia s-au jucat
asearã.

Clasament: 1. Croaþia 13p,
2. Islanda 10p, 3. Ucraina 8p,
4. Turcia 8p, 5. Finlanda 1p, 6.
Kosovo 1p.

Grupa A: Belarus – Bul-
garia 2-0, Olanda – Luxem-
burg 5-0, Suedia – Franþa
2-1.

Clasament: 1. Franþa 13p,
2. Suedia 13p, 3.  Olanda
10p, 4. Bulgaria 9p, 5. Be-
larus 5p, 6. Luxemburg 1p.

Grupa F: Scoþia – Anglia
2-2, Slovenia – Malta 2-0,
Lituania – Slovacia 1-2.

C l a s a m e n t :  1 .  A n g l i a
14p ,  2 .  S lovac ia  12p ,  3 .
Slovenia 11p, 4. Scoþia 8p,
5 .  Lituania 5p,  6 .  Malta
0p.

Grupa B: Andorra – Un-
garia 1-0, Insulele Feroe –
Elveþia 0-2,  Letonia –
Portugalia 0-3.

Clasament: 1. Elveþia 18p,
2. Portugalia 15p, 3. Ungaria
7p, 4. Insulele Feroe 5p, 5.
Andorra 4p, 6. Letonia 3p.

Grupa G: Meciurile Mace-
donia – Spania, Israel – Al-
bania, Italia – Liechtenstein
s-au jucat asearã.

Clasament: 1. Spania 13p,
2. Italia 13p, 3. Israel 9p, 4.
Albania 6p, 5. Macedonia 3p,
6. Liechtenstein 0p.

Grupa C: Azerbaidjan – Ir-
landa de Nord 0-1, Germania
– San Marino 7-0, Norvegia –
Cehia 1-1.

Clasament: 1. Germania
18p, 2. Irlanda de Nord 13p, 3.
Cehia 9p, 4. Azerbaidjan 7p, 5.
Norvegia 4p, 6. San Marino 0p.

Naþionala de fotbal a României
a fost învinsã de Polonia cu sco-
rul de 3-1, la Varºovia, iar atacan-
tul lui Bayern Munchen, Robert
Lewandowski, a reuºit o triplã (29
– pen., 57, 62 – pen.), dupã ce
marcase de 2 ori ºi în acel 0-3 de
la Bucureºti. Bogdan Stancu (77)
a marcat cu un ºut deviat.  Ro-
mânia s-a dus la Varºovia sã se
apere, într-un sistem 3-4-3, care
de fapt a fost un 8-1-1, dar nici
mãcar nici asta n-a reuºit. Pose-

Halep, încã un argint parizianHalep, încã un argint parizianHalep, încã un argint parizianHalep, încã un argint parizianHalep, încã un argint parizian
Românca a cedat pentru a doua oarã în ultimul act

ºi a pierdut ºansa de a deveni lider mondial

Simona Halep a pierdut a doua
finalã la Roland Garros, dupã cea
din 2014 cu Maria ªarapova. Ro-
mânca a fost învinsã de letona Je-
lena Ostapenko, locul 47 în lume,
care nu a fost cap de serie la acest
turneul de Mare ªlem. Halep a
câºtigat primul set cu 6-4 ºi le-a
pierdut pe urmãtoarele cu 6-4, 6-
3. Superioritatea balticei în vâr-
stã de 20 de ani a fost evidentã în
cele douã ore de joc. Ea a condus
jocul din primul ºi pânã în ultimul
schimb, punctele Simonei venind
aproape exclusiv pe erorile adver-
sarei. De altfel, scorul loviturilor
câºtigãtoare, 56-8, cât ºi la erori-
lor neforþate, 54-10, au fost rele-
vante pentru ce s-a întâmplat pe
arena Phillippe Chatrier. Simona
Halep a condus cu 6-4 ºi 3-0 ºi a

avut 2 mingi de 4-0, dar letona a
întors scorul, aºa cum reuºise ºi
Halep cu Svitolina, care, la rân-
dul ei, revenise pe tabelã în parti-
da cu Petra Martic. A fost mo-
mentul decisiv pentru finalã. Dacã
ar fi fãcut 4-0, probabil cã letona
ºi-ar fi pierdut ºi ultimul dram de
încredere. Altfel, a cãpãtat un
bonus de moral nesperat, revenind
în joc ºi lovind la fel de puternic
pânã la final, chiar dacã Halep a
mai condus cu 3-1 ºi în setul de-
cisiv. Halep nu putea face mai
mult, meciul a depins tot timpul
de precizia loviturilor teribile ale
balticei. „Am fost agresivã ºi mi-
am fãcut jocul, chiar ºi când eram
condusã, am încheiat în stilul
meu” a spus Ostapenko la final.
„Este un moment greu pentru

mine, sunt la a doua finalã pier-
dutã, dar le mulþumesc fanilor ºi
familiei pentru susþinere. Felicitãri
Jelenei, ea a câºtigat meciul, nu l-
am pierdut eu. Sper sã mai am
ocazia de a câºtiga un turneu de
Mare ªlem, este visul meu” a spus
Halep. Halep rateazã atât trofeul
de la Roland Garros, care ar fi
fost primul de Mare ªlem din ca-
riera ei, cât ºi ºansa de a deveni
lider în clasamentul WTA. Pentru
accederea în finala turneului pa-
rizian, Simona Halep va încasa un
cec în valoare de 1 milion de euro
ºi 1.300 de puncte în clasamentul
mondial, iar, de luni, va fi locul
doi în ierarhia WTA.

Juniorii Craiovei, campioni,Juniorii Craiovei, campioni,Juniorii Craiovei, campioni,Juniorii Craiovei, campioni,Juniorii Craiovei, campioni,
dar nu supercampionidar nu supercampionidar nu supercampionidar nu supercampionidar nu supercampioni

Dupã ce au câºtigat Liga Elitelor
under 17, dupã 3-2 în finala cu Di-
namo, juniorii Universitãþii Craiova
au pierdut Supercupa României,
disputatã sâmbãtã dimineaþa, la
Chiajna, tot cu Dinamo, scor 0-2.
Ambele goluri au fost marcate în
repriza secundã. Daniel Mogoºanu

a mizat pe: Marc – Albãstroiu, Con-
stantinescu, Sima, Vadasis -Dobre,
ªerban - Ciuticã, Mihãilã, Gârbiþã -
 Zbona. Au mai intrat: Târº, Calu,
Stãiculescu, Cercel ºi Gheorghe.-
 Craiovenii s-au consolat cu titlul de
cel mai tehnic jucãtor al Supercu-
pei, oferit atacantului Zbona.

Tractorul Cetate, din nou campioanã judeþeanã
Ca ºi anul trecut, Tractorul Ceta-

te a câºtigat Liga a IV-a Dolj. De
aceastã datã, suspansul s-a menþi-
nut pânã în ultima rundã, înaintea
cãreia Viitorul Cârcea avea douã
puncte avans faþã de formaþia de la
Dunãre. Aceasta s-a impus însã în
meciul direct din ultima etapã, dis-
putat acasã, aºa cum o fãcuse ºi în
turul de la Cârcea. Sâmbãtã, Trac-
torul Cetate s-a impus cu 4-1, goluri
marcate de  Alin Sârbu (2), Vasilicã
ºi Tobã, respectiv R. Gârbiþã. Trac-
torul Cetate va înfrunta în barajul de
promovare câºtigãtoarea titlului din
Gorj, Internaþional Bãleºti, în dublã
manºã programatã pe 17 ºi 24 iunie.
Anul trecut, campioana Doljului a

1. Tractorul Cetate 10 9 1 0 38-11 54
2. Viitorul Cârcea 10 8 0 2 28-15 53
3. Danubius Bechet 10 5 0 5 27-27 38
4. Metropol. Iºalniþa 10 3 2 5 17-23 36
5. Progresul Segarcea10 1 4 5 15-19 33
6. Recolta Ostroveni 10 0 1 9 13-43 16
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ratat promovarea dupã dubla dispu-
tã cu CS ªirineasa, din Vâlcea. Ce-
lelalte meciuri din ultima etapã a play-

off-ului: Progresul Segarcea – Da-
nubius Bechet 2-3, Metropolitan Iºal-
niþa – Recolta Ostroveni 5-2.

Naþionalã jalnicã, selecþioner ridicol
sia în prima reprizã a fost 70%-
30% pentru polonezi, deºi Româ-
nia avea nevoie de victorie, polo-
nezii fiind ca ºi calificaþi chiar îna-
inte de meci. Pe vremuri, Piþi ºi
Tata Puiu, erau mãcar pragmatici,
dacã nu aveau materie primã pen-
tru un fotbal de calitate. Acum nu
avem nici posesie, nici contraa-
tacuri, nici iniþiativã, nici demni-
tate, nici identitate. România a
arãtat ruºinos. Nu pentru cã a luat
bãtaie, nici pentru cã nu a jucat

bine, ci pentru cã a luat bãtaie ne-
încercând mãcar sã joace, deºi
avea nevoie de rezultat. Îºi permi-
tea sã abordeze meciul la „totul sau
nimic” ºi l-a jucat la 0-0, încercând
ceva doar când era 3-0 ºi polone-
zii se gândeau la vacanþã. Într-un
fotbal în care Andorra bate Unga-
ria, Daum are nesimþirea sã pre-
tindã cã nu avem jucãtori sã pu-
nem  probleme echipelor mai bine
cotate. 6 puncte în 6 meciuri le
fãceam ºi dacã echipa n-avea se-

lecþioner. Naþionala nu a arãtat ni-
mic cu Daum pe bancã, nici fot-
bal, nici rezultate, aºa cã mãcar
acum ar trebui sã ne scuteascã de
chin ºi sã lase pe altcineva sã în-
cerce o reconstrucþie, fiindcã ju-
cãtori se gãsesc întotdeauna.

Polonia a evoluat cu:  Szczesny
- Piszczek,  Cionek, Pazdan, Jed-
rzejczyk - Blaszczykowski, Mac-
zynski (Krychowiak 44), Linetty
(Milik 72),  Grosicki - Zielinski
(Teodorczyk 81) - Lewandowski.

Selecþioner: Adam Nawalka.
România a arãtat astfel:  Tãtã-

ruºanu - Chiricheº, Sãpunaru,
Toºca - Benzar,  Pintilii, R. Marin
(Hanca 79), Latovlevici (Grozav
60) - Chipciu (Stanciu 60) - An-
done. Selecþioner: Christoph
Daum. România va juca mâine, la
Cluj-Napoca, un amical împotri-
va reprezentativei statului Chile.
Urmãtorul joc în preliminarii va
avea loc pe 1 septembrie, acasã,
cu Armenia.
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