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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- În Anglia, au fost vacile nebu-
ne. ªi la noi, Popescule, preþurile
la carnea de vacã sunt nebune. actualitate / 6

Sub tutela MADR,

Program unitar alimentar
pentru elevi

Noul Program pentru ºcoli, un
program european pe care Ro-
mânia îl va derula din anul ºco-
lar 2017-2018, unificã actualele
programe de încurajare a con-
sumului de fructe ºi legume în
ºcoli, respectiv de distribuire a
laptelui în ºcoli, sub aceleaºi re-
guli ºi principii de implementa-
re. Pe lângã interesul acordat
fermierilor ºi produselor româ-
neºti, Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale este preocu-
pat ºi de consumatorul român.
În prezent, elevii primesc un
mãr, lapte în ambalaj de 0,200
litri ºi un produs de panificaþie
de 80 grame.

Statuia
lui Oteteliºanu,
finalizatã cu ajutorul
lui Popeci

interviu / 7

Diana Predescu, elevã în clasa a IX-a:

«Liceul „Voltaire”
mi-a oferit ocazia
de a-mi atinge þelul»

actualitate / 3De ce rãmâne
indiscutabilã
originalitatea noastrã!

Liderul naþional al PSD, pre-
ºedintele Camerei Deputaþilor,
Liviu Dragnea, a ajuns, nu chiar
dintr-o datã, ci dupã vreo cinci
luni de guvernare a Executivu-
lui condus de Sorin Grindeanu,
la convingerea cã acesta „nu
este omul potrivit” pentru func-
þia încredinþatã. Pentru bascu-
larea lui din scaunul de premier
s-a apelat la o evaluare pe pro-
gramul de guvernare, încredin-
þatã lui Darius Vâlcov, fost mem-
bru PDL, devenit apoi membru
PSD, pentru a fi exclus, ulterior,
pentru probleme cu justiþia (lua-
re de mitã ºi trafic de influen-
þã), aflat sub control judiciar.

actualitate / 3
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Ieri, în cadrul unei ceremonii emoþionante, Cole-
giul Naþional Militar „Tudor Vladimirescu”a sãrbã-
torit primul an de la reînfiinþare. În prezenþa oficia-
litãþilor locale, judeþene ºi naþionale, a copiilor, pã-
rinþilor acestora ºi cadrelor didactice, a avut loc pre-
mierea celor mai merituoºi elevi ai instituþiei de în-
vãþãmânt amintite.
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Demisiile miniºtrilor au ajuns
pe masa premierului Sorin
Grindeanu, care are
la dispoziþie 15 zile sã ia act
ºi sã le transmitã preºedintelui

Demisiile miniºtrilor au ajuns, ieri, la
cabinetul premierului Sorin Grindeanu,
care are la dispoziþie 15 zile sã ia act ºi sã
le transmitã Administraþiei Prezidenþiale,
ºeful statului urmând sã semneze decre-
tele de revocare. “Demisiile au ajuns la
cabinetul premierului joi, în jurul prânzu-
lui”, au declarat pentru MEDIAFAX sur-
se guvernamentale. Potrivit articolului 6
al Legii de organizare ºi funcþionare a Gu-
vernului, demisia din funcþia de membru
al Guvernului se anunþã public, se pre-
zintã în scris primului-ministru ºi devine
irevocabilã din momentul în care s-a luat
act de depunerea sa, dar nu mai târziu de
15 zile de la data depunerii.

Anterior, surse oficiale au precizat ieri,
pentru MEDIAFAX, cã demisiile miniº-
trilor au ajuns joi la Secretariatul General
al Guvernului ºi urmeazã sã fie trimise la
cabinetul premierului Sorin Grindeanu.
“Demisiile miniºtrilor au ajuns joi la Se-
cretariatul General al Guvernului ºi ur-
meazã sã fie trimise la cabinetul premie-
rului Sorin Grindeanu. O parte dintre
miniºtri si-au ridcat exemplarul cu nu-
mãrul de înregistrare”, au precizat pen-
tru MEDIAFAX sursele citate. Demisii-
le devin efective doar dupã ce preºedin-
tele Iohannis semneazã decretele de re-
vocare din funcþie.

Carmen Dan, a declarat, ieri, cã demi-
siile miniºtrilor au ajuns la Secretariatul
General al Guvernului ºi cã, din ce a înþe-
les, nu toþi miniºtrii au demisionat, pre-
cizând cã “premierul la momentul acesta
este singur”. ”Mi-am dat demisia ieri, eu
ºi cred cã mulþi alþi colegi ai mei, am înþe-
les cã nu toþi, ieri când am fost chemaþi
la CEx. (...) Premierul la momentul ãsta
este singur, miniºtrii ºi colegii noºtri
sunt...(...) Eu cred cã s-au înregistrat de-
misiile, nu ºtiu, nu am aceastã confirma-
re. Demisiile noastre au ajuns la Secreta-
rul General al Guvernului. Cred cã de
asearã. Atât cât suntem unde suntem,
continuãm sã ne facem treaba limitân-
du-ne la a face doar acele acte de admi-
nistrare”, a declarat ministrul demisio-
nar al Afacerilor Interne. Carmen Dan a
reiterat ideea potrivit cãreia nu i s-a pro-
pus funcþia de premier. “Eu îndrãznesc
sã cred cã am fost ºi încã sunt un minis-
tru de Interne bun”, a completat Dan.

Tudorel Toader a transmis, ieri, pe
pagina sa de Facebook, cã ºi-a depus
demisia din demnitatea de ministru al
Justiþiei, din solidaritate cu membrii Gu-
vernului.
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Grindeanu, exclus din PSD
Vicepreºedintele PSD Paul Stãnescu,

preºedinte al organizaþiei judeþene Olt, a
declarat, ieri, corespondentului MEDIAFAX,
cã Sorin Grindeanu nu s-a comportat ca un
membru al partidului, fapt pentru care s-a votat
excluderea sa, arãtând cã nu are nicio emoþie
cu privire a trecerea moþiunii de cenzurã.
Stãnescu a arãtat cã faptul cã nu au fost
îndeplinite decât 40 la sutã din mãsurile de
guvernare, atitudinea lui Grindeanu din
Comitetul Executiv Naþional al PSD ºi lucrurile
declarate la conferinþa de presã susþinutã la
sediul Guvernului sunt principalele motive
care au dus la excluderea sa.

„În primul rând, motivul principal al
excluderii lui Sorin Grindeanu din partid este
cã, discutând de programul de guvernare,
dupã cum a transmis preºedintele Liviu
Dragnea, din mãsurile care trebuiau îndeplini-
te, aþi vãzut cã au fost îndeplinite doar 40 la
sutã, unele fiind în curs de implementare. În al
doilea rând, a contat atitudinea vizavi de partid
ºi de colegii din CEx, prin plecarea intempesti-
vã din ºedinþã. În urma conferinþei de presã de
asearã de la Guvern, Sorin Grindeanu s-a erijat
în orice altceva decât într-un membru al PSD.
Sunt niºte motive foarte serioase de a fi exclus
din PSD, iar colegii au votat în unanimitate
aceastã propunere”, a spus Stãnescu.

Preºedintele Klaus Iohannis a anunþat cã va
convoca consultãri pe tema desemnãrii unui
nou premier doar dacã ºeful actual al Executi-
vului aflat în funcþie demisioneazã sau este
demis constituþional, prin moþiune de cenzurã.

Victor Ponta, ºef al Secretariatului
General al Guvernului

Victor Ponta va fi numit ºef al Secretariatu-
lui General al Guvernului de premierul Sorin
Grindeanu, au declarat surse guvernamentale
pentru Mediafax. “Numirea lui Victor Ponta
în funcþia de secretar general al Guvernului
va fi oficializatã dupã întrevederea pe care
premierul (Sorin Grindeanu – n.r.) o are cu
Mihai Busuioc (actualul secretar general al
Guvernului”), au declarat pentru Mediafax
surse guvernamentale.

Partidele PSD ºi ALDE au nevoie
de cel puþin 233 de voturi în Parla-
ment pentru a demite guvernul pe
care l-au instalat în urmã cu jumãtate
de an, însã majoritatea parlamentarã
este „ameninþatã” de fostul lider PSD
Victor Ponta, care a anunþat cã va
„iniþia un grup care sã se opunã”.

Camera Deputaþilor ºi Senatul, în
ºedinþã comunã, pot retrage încre-
derea acordatã Guvernului prin ad-
optarea unei moþiuni de cenzurã, cu
votul majoritãþii deputaþilor ºi sena-
torilor. Moþiunea de cenzurã poate fi
iniþiatã, conform prevederilor Consti-
tuþiei României, de cel puþin o pãtri-
me din numãrul total al deputaþilor ºi
senatorilor, ceea ce înseamnã cã par-
tidele din opoziþie pot strânge în ori-
ce moment numãrul necesar de sem-
nãturi pentru a declanºa procedura.

Textul se dezbate dupã trei zile
de la data când a fost prezentatã în
ºedinþa comunã a celor douã Came-
re. Pentru ca moþiunea sã treacã este
nevoie de votul majoritãþii senatori-
lor ºi deputaþilor, adicã 233 de vo-
turi în actualul Legislativ. Dintr-un
total de 464 de aleºi, majoritatea
PSD-ALDE are un total de 247 de
parlamentari.

Senatul României are un numãr
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Liviu Dragnea a declarat, ieri, cã Palatul Victo-
ria este ocupat de un grup ilegitim care încearcã
o forþare a rezultatului alegerilor, iar Sorin Grin-
deanu este o unealtã. El a spus cã transformarea
prin care a trecut în ultima vreme premierul îl face
sã nu mai semene cu cel pe care l-a susþinut ºi
propus sã preia Guvernul. El a confirmat cã parti-
dul va depune luni moþiunea de cenzurã la adresa
Guvernului Grindeanu, susþinând cã de douã-trei
luni mai mulþi miniºtri se plâng de lipsa de comu-
nicare din Executiv.

Potrivit lui Dragnea, Palatul Victoria este ocu-
pat de un grup ilegitim care încearcã o forþare a
rezultatului alegerilor, acuzând o coordonare pro-
fesionistã ºi un plan bine pus la punct. „La cum se
întâmplã aceste acþiuni nu cred cã e un plan fãcut
pe genunchi. Nu credeam cã aceastã evaluare va
stârni un asemenea scandal ºi vom descoperi, fãrã
sã vrem, un plan de care nu ºtiam. (...) E o coordo-
nare profesionistã Ce e la Guvern e în afara spaþiu-
lui democratic. E o forþare a rezultatului alegerilor
ºi a bunului simþ. Un grup ilegitim ocupã Palatul
Victoria”, a declarat Liviu Dragnea

Întrebat dacã este de pãrere cã în spatele lui Grin-
deanu se aflã oameni politici sau reprezentanþi ai
serviciilor secrete, liderul PSD a spus doar cã ”pe

un om politic îl vãd dacã e lân-
gã el, dar poate sunt instituþii
sau oameni din afara politicii.
Noi doar vedem rezultatul, noi
nu avem instituþii care sã ne
dea aceste infomaþii. (...) Astãzi,
unii colegi, în special din Tran-
silvania, au spus cã dacã în ia-
nuarie discutam mai mult, ei s-
ar fi opus pentru cã ºtiau mai
multe lucruri”.

Liviu Dragnea a declarat
cã Sorin Grindeanu

este o unealtã
„Principalul vinovat sunt

eu, am þinut mult la el (n.r.: So-
rin Grindeanu) ºi eu i-am rugat
pe colegii mei sã îl accepte.
Niciunul nu au bãnuit cã se
ajunge aici ºi va ajunge la o
asemenea transformare. El nu
mai e el. O spun cu regret, So-
rin Grindeanu este o unealtã”,

a declarat Liviu Dragnea. Liderul PSD a mai afir-
mat cã Sorin Grindeanu pãrea împins din spate sã
spunã unele lucruri.

Dragnea a catalogat Cabinetul actual ca fiind un
Guvern fantomã. „Am auzit mai multe variante de
componenþã a unui guvern fantomã. Pentru prima
datã guvernul fantomã e la Palatul Victoria ºi nu în
umbrã, cum era pânã acum”.

„Miniºtrii veneau ºi se plângeau de douã-trei luni
cã nu reuºesc sã aibã o comunicare cu premierul ºi
cã sunt blocaje administrative. Am avut mai multe
discuþii cu Sorin Grindeanu cã se vor regla aceste
lucruri. Au fost mai mulþi miniºtri care intenþionau
sã plece din Guvern. Le-am cerut sã nu facã asta”, a
declarat Liviu Dragnea, dupã ºedinþa CExN în care
s-a decis depunerea unei moþiuni de cenzurã împo-
triva Guvernului Grindeanu. Liderul PSD a anunþat
cã aceasta va fi depusã luni ºi votatã miercuri.

„Am luat cunoºtinþã de declaraþiile de la Cotro-
ceni legatã de scrisoarea trimisã de noi ºi ALDE,
prin care l-am informat de deciziile de ieri. Ca atare,
am luat decizia ca luni sã se depunã o moþiune de
cenzurã, iar miercuri sã fie dezbãtutã ºi votatã. Nu
ne-am dorit aceastã situaþie. O regret, dar aici am
ajuns”, a mai spus Dragnea.

De câte voturi are nevoie Coaliþia PSD-ALDE
pentru a dãrâma Guvernul Grindeanu

total de 136 de parlamentari. Dintre
aceºtia, puterea are în total 76 de
membri, dintre care 67 de la PSD ºi
nouã din partea ALDE, în timp ce
partidele din opoziþie au 60 de man-
date (PNL – 30 senatori, USR – 13
senatori, UDMR – 9 senatori ºi PMP
– 8 senatori). La Camera Deputaþilor,
dintr-un total de 328 de aleºi, PSD
are 154 de mandate, în timp ce forma-
þiunea condusã de Cãlin Popescu-
Tãriceanu are 17 deputaþi, însumând
un total de 171. Partidele din opoziþie
au, în total, 137 de mandate. Alþi 17
deputaþi reprezintã minoritãþile naþi-
onale, în timp ce trei sunt neafiliaþi.

Astfel, puterea are o majoritate
confortabilã. ªi totuºi, fostul premier
ºi preºedinte al PSD, Victor Ponta, a
anunþat, miercuri, cã va iniþia un grup
de parlamentari PSD care sã voteze
împotriva unei eventuale moþiuni de
cenzurã pe care PSD o va depune
împotriva propriului Guvern.

„Conducerea unui partid care
aºteaptã de la parlamentarii sãi sã
voteze liniºtiþi o moþiune de cenzu-
rã contra propriului Guvern este o
conducere care greºeºte! Dacã se
ajunge prin absurd la aºa ceva
(Doamne Fereºte!) eu voi iniþia un
Grup de parlamentari PSD care sã

se opunã prin vot unei asemenea
greºeli”, a scris Ponta, într-o scri-
soare deschisã adresatã CExN al
PSD. Nu existã însã o estimare a
numãrului de parlamentari care ar
putea sã urmeze iniþiativa lui Victor
Ponta. Pe de altã parte, conducerea
coaliþiei de guvernare a tot adus în
discuþie recent posibilitatea unor
discuþii ºi negocieri cu UDMR. Ast-
fel, dacã în urma negocierilor se de-
cide intrarea la guvernare a UDMR,
puterea ar avea o majoritate parla-
mentarã mult mai consolidatã.

Ieri, la scurt timp dupã ce social
democraþii au decis sã depunã moþi-
une de cenzurã, a apãrut ºi informa-
þia potrivit cãreia preºedintele PSD,
Liviu Dragnea, i-a oferit preºedinte-
lui executiv al PMP Eugen Tomac
funcþia de viceprim-ministru. A fost
pusã însã ºi o condiþie: PMP sã spri-
jine PSD în Parlament. Cãlin Popes-
cu Tãriceanu a confirmat cã a decis
depunerea unei moþiuni de cenzurã,
în cursul zilei de luni, împotriva Gu-
vernului Grindeanu. Moþiunea ar
urma sã fie dezbãtutã miercuri.
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MIRCEA CANÞÃR

Liderul naþional al PSD, preºedintele Ca-
merei Deputaþilor, Liviu Dragnea, a ajuns,
nu chiar dintr-o datã, ci dupã vreo cinci luni
de guvernare a Executivului condus de So-
rin Grindeanu, la convingerea cã acesta „nu
este omul potrivit” pentru funcþia încredin-
þatã. Pentru bascularea lui din funcþia de
premier s-a apelat la o evaluare pe progra-
mul de guvernare, încredinþatã lui Darius
Vâlcov, fost membru PDL, devenit apoi
membru PSD, pentru a fi exclus, ulterior,
pentru probleme cu justiþia (luare de mitã ºi
trafic de influenþã), aflat sub control judi-
ciar. ªi evaluarea contestatã de Sorin Grin-
deanu a ieºit cum trebuia: din totalul de 393
de mãsuri, ce trebuiau implementate, doar
50 mãsuri (13%) au fost îndeplinite, 107
mãsuri (27%) – realizate parþial ºi 263 mã-
suri (60%) neîndeplinite. Ce n-a spus „ra-
portul de evaluare” este cã unele dintre mã-
surile bifate, ca neîndeplinite – pasivul gu-
vernãrii Grindeanu – au ca termen de im-
plementare anul 2018. Executivului i-au mai
fost reproºate neîndeplinirea unor promisi-
uni, precum eliminarea TVA pentru vânza-
rea de locuinþe ºi publicitate, la care PSD

însuºi precizat cã renunþã. În CExN, inclu-
siv miniºtrii nedreptãþiþi nu ºi-au apãrat bla-
zonul. S-a mai invocat neconstituirea Fon-
dului Suveran de Dezvoltare ºi Investiþii, apoi
întârzierea cu Legea prevenþiei, un pachet
de reglementãri fiscale menite sã diminueze
birocraþia ºi sã creascã veniturile firmelor.
Tudorel Toader, ministrul Justiþiei, a con-
testat, bunãoarã, evaluarea prezentatã, pre-
cizând cã obiectivele programului de guver-
nare sunt pe 4 ani, nu pe 4 luni, ºi a dat
exemplu Cartierul justiþiei, care va reuni,
într-un perimetru de 11 hectare, toate in-
stanþele judecãtoreºti, obiectiv momentan
nerealizat. Criza de autoexigenþã a PSD nu
avea – aparent – altã menire decât extrage-
rea premierului Sorin Grindeanu, care refu-
zã sã demisioneze, deºi i s-a retras sprijinul
politic. Pe pagina sa de Facebook, Traian
Bãsescu susþine cã dramoleta politicã a PSD
a fost montatã de doi foºti membri PDL,
care ºtiu cum se distruge un partid din inte-
rior. Pe de altã parte, Liviu Dragnea ºi-a tu-
ºat propriile cadre desemnate în Guvern,
ceea ce atestã cã originalitatea noastrã este
indiscutabilã. Mai clar: Liviu Dragnea i-a

fãcut echipa lui Sorin Grindeanu dupã cri-
terii, care nu au neapãrat de-a face cu un
profesionalism riguros. Pânã recent, guver-
nul Grindeanu era lãudat, punctual ori pe
ansamblu, prin declaraþii politice, susþinute
de aleºii social-democraþi. Un partid politic
responsabil nu e, în mod normal, o simplã
grupare de oameni, care aderã, din convin-
gere, la un program, ci în egalã mãsurã ºi
anticiparea exerciþiului de guvernare, respec-
tiv prezentarea unei echipe de decizie plau-
zibilã. De acord, Liviu Dragnea are o imen-
sã frustrare cã nu a putut accede la funcþia
de prim-ministru, dar are destule pârghii de
control. Simplist judecând, „n-are mânã
bunã” ºi întrebarea care stãruie este cu ce
nume miraculoase ar putea ieºi, la înaintare,
dupã guvernarea „13%”. Când în loc de
criterii avem de-a face cu dexteritãþi con-
juncturale, lucrurile plutesc într-un neliniº-
titor mister. De aceea totul nu poate cãpãta
decât o înfãþiºare arbitrarã. Un bun profesi-
onist, pe un domeniu dat, chestiune deloc
nouã, nu este în mod garantat ºi bun minis-
tru, dar mãcar are o calitate de la care se
poate porni. Un criteriu, fie el ºi parþial, e

mai bun decât niciun criteriu. Dupã ce toþi
miniºtrii au demisionat, ceea ce refuzã sã
facã Sorin Grindeanu, coaliþia PSD-ALDE
discutã de o moþiune de cenzurã, împotri-
va... propriului guvern. Ceea ce nu s-a mai
pomenit. Ieri, în ºedinþa CExN, Sorin Grin-
deanu a fost exclus din partid pentru prejudi-
cii de imagine ºi nerespectarea deciziilor. Într-
un moment atât de delicat, purtãtorul de cu-
vânt al Preºedinþiei, Mãdãlina Dobrovolschi,
a spus cã toate procedurile de desemnare a
unui nou premier vor fi demarate abia atunci
când Sorin Grindeanu va demisiona sau va fi
revocat de Parlament. Criza politicã de la Bu-
cureºti are deja consecinþe: moneda euro se
apropie de pragul maxim al ultimilor 5 ani.
Printr-o postare pe Facebook, europarlamen-
tarul Ioan Mircea Paºcu, afirmã cã „toþi cei
implicaþi în criza politicã de la Bucureºti tre-
buie sã fie conºtienþi cã preºedintele ameri-
can Donald Trump va dori sã fie þinut la cu-
rent cu evoluþia situaþiei”. Bineînþeles cã ºi
aliaþii europeni urmãresc cu atenþie ceea ce
se întâmplã la Bucureºti, unde guvernarea nu
mai e stabilã, deºi pãrea performantã, prin
indicatorii macroeconomici enunþaþi.

Ideea de a decora calcanul de la
Biserica „Sfântul Ilie”, din centrul
vechi al Craiovei, cu o statuie care
sã îi reprezinte pe ctitori, a aparþi-
nut în totalitate sculptorului Lucian
Irimescu. S-a transformat într-un
proiect cultural în momentul în care
Primãria Craiova a înscris oraºul în
competiþia pentru câºtigarea titlului
de Capitalã Culturalã Europeanã.
Pentru a înfrumuseþa zona veche, i
s-a dat credit, pentru prima datã,
sculptorului Irimescu de a realiza
statuia pentru care documentase
mai mulþi ani. Ansamblul sculptu-
ral, reprezentând un cãlãreþ pe cal,
cãruia Lucian Irimescu i-a pus ºi
un nume – „Umbra lui Oteteliºanu”,
a fost comandat, aºadar, pentru
execuþie la o firmã din Arad. Nu-
mai cã, între timp, Craiova este eli-
minatã din competiþie ºi asociaþia nu
mai are buget pentru a achita lu-
crarea. Se întâmplã un lucru trist:
realizatã în proporþie de o treime

Statuia lui Oteteliºanu,
finalizatã cu ajutorul lui Popeci

Statuia „Umbra lui Oteteliºanu” este gata ºi
urmeazã sã fie amplasatã, în urmãtoarea perioa-
dã, pe calcanul de la Biserica „Sfântul Ilie”. Sculp-
torul Lucian Irimescu, cel care a conceput an-
samblul sculptural, a mãrturisit cã bronzul care
îl înfãþiºeazã pe unul din descendenþii familiei

Oteteliºanu a fost adus la Craiova din atelierul
firmei arãdene, dupã ce omul de afaceri Constan-
tin Popeci a suportat toate cheltuielile pentru fi-
nalizarea statuii. Acum, în uzina Popeci, se lu-
creazã la postamentul pe care va fi aºezat acest
monument.

doar, statuia este abandonatã în ate-
lierele firmei arãdene.

Constantin Popeci a suportat
cheltuielile cu finalizarea

lucrãrii
Dupã mai bine de un an, o veste

bunã: statuia se întoarce acasã, fi-
ind realizatã integral. Sculptorul
Lucian Irimescu dã primul vestea
bunã, postând pe pagina sa de Fa-
cebook, fotografii în premierã cu
monumentul, care, nu întâmplãtor,
se aflã acum în halele Popeci. „Pri-
mãria a început sã creadã într-un
proiect pe care eu îl cam vânturam
de vreo doi ani de zile. Ei dându-mi
credit, a apãrut o colaborare cu
Asociaþia Craiova Culturalã, care a
mers pânã undeva, apoi ºi-a pier-
dut obiectul de activitate, întrucât
nu s-a calificat Craiova ºi atunci au
pierdut ºi continuarea achitãrii lu-
crãrii. ªi de aici eu am gãsit un om,

care este extraordinar, în persoana
lui Constantin Popeci ºi a firmei sale
care a îmbrãþiºat ideea. L-am con-
vins cã are importanþã pentru Cra-
iova ºi a preluat problemele finan-
ciare. Domnia sa a suportat costu-
rile a douã treimi ºi mai mult, pen-
tru cã s-a cheltuit doar un avans”,
a þinut sã precizeze sculptorul Lu-
cian Irimescu.

Statuia este realizatã
într-un mod excepþional

 Potrivit sculptorului, statuia a
fost executat la Arad, în atelierul
unei firme specializate, condusã tot
de un artist plastic care mai lucra-
se pentru Craiova, acesta fiind
motivul pentru care suma finalã ar
fi la costul unei simple statui. „De
ce? Pentru cã acel om mai fãcuse
niºte lucrãri pentru Craiova ºi a
spus cã vrea sã dãruiascã ceva
Craiovei pentru cã ºi el a primit
destule comenzi pânã atunci”.
Deºi a fost întârziatã o perioadã,
sculptorul Irimescu spune cã ex-
celeazã prin modul în care a fost
realizatã, fiind turnatã extraordi-
nar de bine, redând fidel absolut
toate detaliile. „Statuia este turnatã
ca ºi cum ar fi turnat o monedã.
Calitatea turnãrii la întreaga sta-
tuie este la nivel de amprentã, o
lucrare excepþionalã. Este realiza-
tã integral din bronz. Oricum o
lucrare nici nu trebuie sã atingã
perfecþiunea, ci mai degrabã ar
trebui sã atingã acel ceva care sã-
þi dea un fior artistic ceea ce cred
ºi sper cã am realizat cu aceastã
lucrare”, este de pãrere Irimescu.

Povestea cãlãreþului
care iese din zid

De altfel, conceperea statuii are,
în sine, povestea sa. Pornind de la
ideea de a face un dialog cu perioa-
da anilor 1720, când se presupune
cã a fost ridicatã prima variantã de
bisericã, artistul craiovean a cãutat
neobosit izvoare de inspiraþie pen-
tru lucrarea sa. «În Biserica „Sfân-
tul Ilie” ctitorii sunt, într-adevãr,
zugrãviþi acolo, dar zidul din naos,
la intrare, este acoperit de pangarul
în care se vând lumânãri. Ca sã pot
sã vãd ceva, eu m-am cãþãrat ºi am
dat de niºte portrete fãcute oare-
cum în stilul bisericesc, nu au le-
gãturã cu familia în sine. ªi atunci
a trebuit sã caut la Fundaþia Otete-
liºanu. M-am uitat pe tot felul de
documente din istorie ºi am dat de
un acest portret al unui nepot al
familiei. Intrând în timp, nu am
avut ce sã fac ºi a trebuit sã apelez
la artificiul acesta, sã pot sã fiu cât
de cât aproape de perioadã. Din
pãcate, eu nu am avut nici un isto-
ric la care sã cer informaþii, pen-
tru cã nu existau date. Am zis sã
nu fac un portret al cuiva, ci al unui
personaj care, în mintea mea, res-
pectã fizionomia sau are legãturã
cu familia», mãrturiseºte Lucian
Irimescu. Cãlãreþul este îmbrãcat
ca la 1900, în stil „Belle Epoque”,
pentru a respecta unitatea temati-
cã, iar calul iese din zid sugerând
continuitatea cu timpul.

Autoritãþile vor decide
când poate fi amplasatã

În acest moment, statuia „Um-
bra lui Oteteliºanu”, care aminteºte,
dupã cum spuneam, de primul cti-
torul, boierul Ilie Oteteliºanu, se gã-
seºte în halele Popeci, unde se con-
fecþioneazã postamentul pe care va
fi amplasatã. „Lucrez cu inginerii
domnului Popeci ca sã gãsim o so-
luþie de ancorare ºi, în acelaºi timp,
sã nu impietãm cu ceva zidul. Va fi
o placã la picioarele calului care se
duce în pierdere înspre zid. Acolo
vor fi menþionaþi cei care au contri-
buit, împreunã cu doamna primar
Lia Olguþa Vasilescu ºi domnul Con-
stantin Popeci”. Sculptorul Lucian
Irimescu a þinut sã precizeze faptul
cã prezenþa numelui fostului primar
pe soclul lucrãrii sale nu trebuie sã
fie asociat cu faptul cã ar fi un pro-
iect politic, ci unul strict cultural.
„Proiectul acesta nu a avut nici un
fel de raþiune politicã, eu nu sunt
afiliat vreunui partid ºi nu am discu-
tat pe direcþia aceasta sub nici o for-
mã, a fost doar un proiect cultural
ºi îl tratez ca atare. Sunt de princi-
piul cã întotdeauna trebuie sã dai
Cezarului ce este al Cezarului, ori
doamna primar a crezut în istoria
oraºului în care trãieºte”, a menþio-
nat Lucian Irimescu. Autoritãþile lo-
cale sunt cele care vor decide, în
urmãtoarea perioadã, când statuia va
fi, aºezatã, pe calcanul bisericii, adi-
cã la locul destinat.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, pe 16 ianua-
rie a.c., s-a înregistrat la Tri-
bunalul Dolj dosarul în care
procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au finali-
zat cercetãrile, efectuate îm-
preunã cu ofiþerii Serviciul Ju-
deþean Anticorupþie (S.J.A.)
Dolj ºi au dispus trimiterea în
judecatã a inculpaþilor Ionuþ
Nicolae, de 17 ani, din comu-
na Lipovu, cercetat sub mãsu-
ra controlului judiciar, pentru
sãvârºirea infracþiunilor de dare
de mitã ºi conducerea unui ve-
hicul fãrã permis de conduce-
re, ºi Alexandru Marius Cioro-

Reamintim cã poliþiºtii Brigã-
zii de Combatere a Criminalitãþii
Organizate (BCCO) Craiova ºi
procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au organizat,
anul trecut, pe 26 aprilie, o acþi-
une vizând destructurarea unei
grupãri specializate în trafic de
droguri. Astfel, dupã ce un mem-
bru al reþelei a fost prins pe Ae-

Închisoare cu suspendare pentru doljenii care au vrutÎnchisoare cu suspendare pentru doljenii care au vrutÎnchisoare cu suspendare pentru doljenii care au vrutÎnchisoare cu suspendare pentru doljenii care au vrutÎnchisoare cu suspendare pentru doljenii care au vrut
sã dea ºpagã 131 de lei ºi un telefon mobilsã dea ºpagã 131 de lei ºi un telefon mobilsã dea ºpagã 131 de lei ºi un telefon mobilsã dea ºpagã 131 de lei ºi un telefon mobilsã dea ºpagã 131 de lei ºi un telefon mobil

Cei doi tineri de 17, respectiv 23 de ani, din comuna
doljeanã Lipovu, care au fost prinºi, pe 5 decembrie anul
trecut, încercând sã mituiascã doi agenþi de la Secþia 2
Poliþie Craiova cu toþi banii pe care îi aveau la ei, respec-
tiv 131 de lei, ºi un telefon Nokia Lumia, au fost condam-
naþi de magistraþii Tribunalului Dolj la pedeapsa asistãrii
zilnice pe o perioadã de 5 luni, respectiv 2 ani de închi-
soare cu suspendare pe durata unui termen de încercare
de 3 ani pentru dare de mitã ºi conducerea unui vehicul
fãrã permis de conducere. Hotãrârea pronunþatã mier-
curi, 14 iunie a.c., nu este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.

ianu, de 23 de ani, din aceeaºi
localitate, cercetat, de aseme-
nea, sub mãsura controlului
judiciar, pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de dare de mitã.

Potrivit DGA, ”pe 05.12.2016,
doi agenþi de poliþie în cadrul
unei Secþii de Poliþie – I.P.J.
Dolj au formulat denunþuri la
D.G.A. – Serviciul Judeþean
Anticorupþie Dolj, prin care
arãtau faptul cã, în timp ce se
aflau în exercitarea atribuþiilor
de serviciu, N.I. (n.r.-Nicolae
Ionuþ) ºi C.A.M. (n.r. – Cioro-
ianu Alexandru Marius) le-au
oferit o sumã de bani, precum

ºi un telefon mobil marca No-
kia Lumia pentru a nu întocmi
dosar penal primului, pentru
sãvârºirea infracþiunii de con-
ducerea unui vehicul fãrã per-
mis de conducere. Deºi cei doi
agenþi de poliþie au refuzat ca-
tegoric oferta, inculpaþii au in-
sistat, astfel cã s-a procedat la
organizarea activitãþii de sur-
prindere în flagrant, ocazie cu
care N.I. ºi C.A.M. au fost sur-
prinºi în timp ce le ofereau
acestora întreaga sumã de bani
ce o aveau asupra lor, precum
ºi un telefon mobil marca No-
kia Lumia, a cãrei valoare de
piaþã se situeazã în jurul su-
mei de 1.200 lei. Cei doi in-
culpaþi au fost reþinuþi pe o
perioadã de 24 ore iar, ulterior,
prin ordonanþa Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj s-a
dispus luarea mãsurii contro-
lului judiciar”.

Cei doi poliþiºti care au re-
fuzat mita sunt agent-ºef ad-
junct Tudor Judeþ ºi agent Io-
nuþ Andrei, de la Secþia 2 Poli-
þie Craiova. Ei au oprit pe bu-
levardul „Nicolae Romanescu”
autoturismul BMW la volanul

cãruia a fost identificat Ionuþ
Nicolae, de 17 de ani, din co-
muna Lipovu, pe scaunul din
dreapta fiind Marius Alexandru
Cioroianu.

Tinerii au recunoscut totul,
au cerut sã beneficieze de re-
ducerea cu o treime a limitelor
de pedeapsã, solicitare admisã
de instanþã, care miercuri, 14
iunie a.c., a pronunþat sentin-
þa. Inculpatul minor a fost con-
damnat la mãsura educativã
neprivativã de libertate a asis-
tãrii zilnice pe o perioadã de 5

luni pentru sãvârºirea infracþi-
unilor de dare de mitã ºi con-
ducere a unui vehicul fãrã per-
mis de conducere, iar Cioroia-
nu a primit 2 ani de închisoare
cu suspendare pe durata terme-
nului de încercare de 3 ani ºi
90 de zile de muncã neremu-
neratã la Primãria comunei Li-
povu sau o altã unitate care ur-
meazã a fi stabilitã de Servi-
ciul de Probaþiune Dolj. Hotã-
rârea nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel la Curtea de
Apel Craiova.

Craioveni la puºcãrie pentru trafic de droguri
Cei doi craioveni, o femeie ºi un bãr-

bat, ajunºi dupã gratii în aprilie anul tre-
cut, pentru trafic de droguri de risc ºi de
mare risc au fost condamnaþi definitiv,
miercuri, 14 iunie a.c., la Curtea de Apel
Craiova. Cei doi, care primiserã 4 ani de
închisoare cu executare (femeia), în timp
ce complicele ei a primit 7 ani de închi-
soare la Tribunalul Dolj, au obþinut redu-
cerea pedepselor la apel. Astfel, bãrba-
tul va executa 4 ani de închisoare, iar fe-
meia, 2 ani de închisoare. Poliþiºtii de

roportul din Craiova, la reveni-
rea din Italia, au fost fãcute 6
percheziþii domiciliare, toate în
Craiova, la locuinþele suspecþilor.

 „Din cercetãri a reieºit cã
persoanele în cauzã ar fi intro-
dus în þarã, din Italia, droguri
de risc ºi de mare risc, pe care
le-ar fi vândut ulterior pe raza
judeþului Dolj”, au comunicat,

la momentul respectiv, re-
prezentanþii Poliþiei Româ-
ne. În urma percheziþiilor,
poliþiºtii au ridicat 32 de
pliculeþe cu cannabis, 2
pliculeþe cu o substanþã
albã cu privire la care exis-
tau suspiciuni cã este co-
cainã, 100 de grame de substan-
þã pulverulentã de culoare albã,

opt telefoane mobile ºi
14.000 de lei. Cinci
persoane au fost ridi-
cate ºi duse la sediul
DIICOT Craiova pen-
tru a fi audiate de pro-
curorul de caz, pentru
douã dintre ele, o fe-
meie ºi un bãrbat, fi-
ind emise ordonanþe de
reþinere pentru 24 de
ore. Pe 27 aprilie, Da-
niel Giuliano Camen,
de 42 de ani, din Cra-
iova, ºi Alina Iuliana
Vãduva, de 29 de ani,
ambii din Craiova, au
fost prezentaþi Tribu-
nalului Dolj cu propu-
nere de arestare pre-

ventivã, propunere admisã de in-
stanþã care le-a emis mandate pe
o perioadã de 30 de zile. De ase-
menea, faþã de alte 3 persoane s-
a dispus mãsura controlului ju-
diciar. Cercetãrile au fost conti-
nuate în cauzã, sub aspectul co-
miterii infracþiunilor de introdu-
cere în þarã de droguri de risc ºi
de mare risc, trafic de droguri de
risc ºi trafic de droguri de mare
risc. Activitatea a beneficiat de
sprijinul de specialitate al Direc-
þiei Operaþiuni Speciale – Inspec-
toratul General al Poliþei Româ-
ne. La acþiune au participat ºi lup-
tãtori ai Serviciul pentru Acþiuni
Speciale din cadrul Inspectora-
tului de Poliþie Judeþean Dolj. Pe
29 iulie 2016 s-a înregistrat la
Tribunalul Dolj dosarul în care
Daniel Giuliano Camen ºi Alina

Iuliana Vãduva au fost trimiºi în
judecatã, iar pe 31 ianuarie a.c.,
instanþa a pronunþat hotãrârea.
Femeia a primit 4 ani de închi-
soare, iar bãrbatul – 7 ani, am-
bele pedepse fiind cu executare.

Inculpaþii au formulat apel, iar
miercuri, 14 iunie a.c., Curtea de
Apel Craiova a pronunþat hotã-
rârea definitivã. Instanþa a admis
apelurile inculpaþilor ºi le-a redus
pedepsele Alinei Vãduva de la 4
la 2 ani, iar lui Daniel Giuliano
Camen – de la 7 la 4 ani, în am-
bele cazuri fiind cu executare.
Bãrbatul este dupã gratii de la mo-
mentul prinderii, iar pe femeie,
poliþiºtii IPJ Dolj au ridicat-o
miercuri searã ºi au încarcerat-o
în Penitenciarul de Maximã Si-
guranþã Craiova pentru executa-
rea pedepsei.

combatere a criminalitãþii organizate ºi
procurorii DIICOT –  Craiova au des-
tructurat, în aprilie 2016, o reþeaua de
traficanþi, iar în urma celor ºase perche-
ziþii fãcute în Craiova oamenii legii au ri-
dicat 14.000 de lei, zeci de pliculeþe cu
droguri ºi opt telefoane mobile, cei doi
craioveni fiind trimiºi în judecatã în acest
caz. Miercuri searã, poliþiºtii IPJ Dolj au
ridicat-o pe femeie ºi au încarcerat-o la
PMS Craiova, complicele ei fiind dupã
gratii de la momentul prinderii.
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„Unui competent trãdãtor îi prefer un
incompetent fidel”, iatã o afirmaþie-axio-
mã formulatã cu mai multã vreme în urmã
de cãtre unul din liderii formaþiunii politi-
ce italiene cunoscute sub numele de Cinci
Stele (Cinquestelle). Pentru cititorii mai
puþin ori deloc informaþi, formaþiunea res-
pectivã e relativ tânãrã, a fost constituitã
din iniþiativa unui comic, Beppe Grillo,
cândva popular în Peninsulã, îndeosebi în
tinereþea sa când îºi delecta publicul prin
scheciuri la televiziunea de stat.

Cu o structurã ºi un mod de operare
inedite, partidul respectiv s-a afirmat ºi s-
a impus (cu un surprinzãtor succes la ul-
timul scrutin parlamentar ºi continuã ºi
acum, în sondajele de opinie, sã þinã trena
pediºtilor încã la guvernare) prin interme-
diul reþelelor de socializare. Fãrã congre-
se ºi reuniuni ale instanþelor de conduce-
re, el e ghidonat cu mânã de fier de cãtre
ºeful suprem, desemnat de cãtre media
drept un guru, care, pe FB, ia toate deci-
ziile importante, inclusiv cu privire la cine
trebuie sancþionat, retras din funcþii, ex-
clus ori impus pe liste electorale. S-a în-
tâmplat în ultimele luni în ambientul Pri-
mãriei din Roma, pe care formaþiunea a
câºtigat-o la ultimele alegeri locale, când
tânãra primãriþã ºi echipa ei au fãcut ob-
iectul unei lungi, delicate ºi perdante in-
tervenþii ale ªefului Suprem, Grillo însuºi,
care, din locuinþa sa de la Genova operea-

zã de pe un computer toate miºcãrile cin-
cisteliºtilor de pe întinsul Þãrii.

Recurg la invocarea unui astfel de mo-
del politic, altminteri catalogat populist ºi,
pe alocuri, cu puseuri extremiste (cu fi-
liaþii frontiste franceze ºi putiniene ruseºti)
cu trimitere la ultimele evenimente din feu-
da pesedistã de la noi încã în plin proces
de decantare la capãtul cãruia dominã pâ-
cla unui deznodãmânt cu multe necunos-
cute. Cãci dacã zarurile au fost aruncate
iar miza pusã în joc s-ar reduce tot la o
veche zicere anticã, a da Cezarului ce-i
aparþine, cea mai intrigantã dintre necunos-
cute rãmâne tocmai identitatea unui Cezar.
Cu alte cuvinte, tranºarea, ca într-o ecua-
þie cu totul nouã în planul politicii autohto-
ne, între Liviu Dragnea ºi Sorin Grindea-
nu: între un politician sosit, în capul tre-
bii, cum se zice, din coclaurile teleormã-
nene, pe un cal asimilat nu demult unei
mârþoage, ºi un altul, mai tinerel, extras
din protipendada pesedistã timiºoreanã.
Totul într-un ceremonial cu un suspans
din care n-a lipsit efectul de surprizã.

Fãrã a intra în detaliile atât de insolite
ale acestui episod scandalos, oricât ar în-
cerca autorii sãi morali, cu Dragnea în-
suºi în postura de vechil din vremuri apu-
se sã-i conteste calificativul , câteva re-
marci, cu ipoteze multiple, sunt greu de
evitat. ªi cea mai importantã îmi pare a fi
tocmai afirmaþia-axiomã citatã la început,

adicã preferinþa incompetentului fidel com-
petentului calificat, tot aleatoriu, „pe sur-
se”, drept trãdãtor. ªi, spre a rãmâne în
ambianþa cazului italian mai sus invocat, e
demn ºi îngrijorãtor (pentru staff-ul ca ºi
pentru soarta întregii formaþiuni pesedis-
te!), menþionând faptul cã la alegerile lo-
cale parþiale din Italia de duminica trecu-
tã, opþiunile strict personale ale gurului
Grillo, traduse în dictarea candidaþilor pen-
tru primãrii, s-au dovedit aproape catas-
trofale ducând la un început de rãzmeriþã
în sânul „supuºilor” sãi.

O variantã, oricât de utopicã ar pãrea,
nu e cu totul de exclus nici în interiorul
partidului lui… Dragnea: apelez la califi-
catul acesta de posesie, întrucât argumen-
tele sunt la vedere ºi, prin repetatele inter-
venþii, pentru demolatorul lui Grindeanu,
eludând sforãriile induse într-un act, al
demisiilor miniºtrilor, profund de suspi-
cios, al întregului guvern care devin indi-
cii clare ale unui exerciþiu de Putere.

Întrebarea referitoare la cine are drep-
tate în aceastã scandaloasã disputã aproa-
pe cã e lipsitã de sens. ªi de consistenþã.
Cu amendamentul cã, în realitate, dacã
poate funcþiona bancul cu rabinul care, in-
terpelat, pe rând, de doi enoriaºi cu privi-
re la o pricinã, sfârºeºte prin a le da drep-
tate amândurora, în cazul de faþã, nici unul
dintre cei doi combatanþi nu-ºi poate sus-
þine, în termenii unei raþionalitãþi major

politice, decizia fãrã a nu atinge zona unui
penibil. pe alocuri jenant. Fiindcã dacã,
într-o mãsurã demnã de o analizã, Grin-
deanu ºi echipa sa n-au performat cât va
fi fost necesar, cum poate fi scos din ecua-
þie Dragnea însuºi care i-a selectat ºi i-a
girat, scoþându-i, teatral, din pãlãria pe
care ºi-a întins-o ºi aºezat-o, cu o grandi-
locvenþã camuflatã sub aparenþa unei ªef
cumsecade, modest ºi umil nevoie mare.

Însã paradoxul cel mai revoltãtor con-
sistã în ceea ce s-ar cuveni indica, nee-
chivoc, ca moralã a acestor miºcãri din
aceste zile: sancþionarea Premierului Grin-
deanu în directã relaþie cu demisiile mi-
niºtrilor sãi ºi drept consecinþã a unei eva-
luãri de parcurs conduc la o concluzie unicã
denunþã incompetenþa. Cea pe care Drag-
nea a respins-o nu doar la momentul „lo-
teriei” din ianuarie a desemnãrii lor ci ºi
pe aproape tot parcursul.

Iar ceea ce primeazã rãmâne exact ma-
ladia aceasta a aºa-zisei fidelitãþi, incluzând
chiar ºi lipsa de competenþã, una însã, pro-
batã ºi în alte conjuncturi, înþeleasã ºi ser-
vitã în raport cu ªeful. De unde cu greu
ne putem sustrage unui model politic clã-
dit pe personalizare ºi oricând riscând
devieri (nu în cheia leninist-stalinistã a de-
viaþionismului, dar nici atât de departe de
ea) de sorginte „totalitaristã”. ªi cum sã
poate uita greþoasa disciplinã de partid din
regimurile comuniste?

Competenþã sau fidelitate –Competenþã sau fidelitate –Competenþã sau fidelitate –Competenþã sau fidelitate –Competenþã sau fidelitate –
incompetenþã sau „trãdare”?incompetenþã sau „trãdare”?incompetenþã sau „trãdare”?incompetenþã sau „trãdare”?incompetenþã sau „trãdare”?

În acest sens, se aflã în dezba-
tere publicã un proiect de act nor-
mativ, prin care titlurile oficiale de
calificare ca medic specialist eli-
berate de statele terþe altele decât
Australia, Canada, Israel, Noua
Zeelandã ºi Statele Unite ale Ame-
ricii, echivalente specialitãþilor
medicale clinice ºi paraclinice pre-
vãzute de Nomenclatorul specia-
litãþilor medicale, medico-denta-
re ºi farmaceutice, s-ar putea re-
cunoaºte ca ºi certificate de me-
dic specialist eliberate de Minis-
terul Sãnãtãþii.

Proiectul de act normativ faci-
liteazã accesul medicilor, cetãþeni
ai unui stat terþ care solicitã sau
sunt titulari ai Cãrþii Albastre UE,
în scopul exercitãrii profesiei pe
teritoriul României, astfel acope-
rindu-se deficitul de personal înalt
calificat din sectorul de sãnãtate.
Se creeazã, totodatã, condiþiile
pentru îmbunãtãþirea serviciilor
medicale specializate din unitãþile
sanitare publice care înregistreazã

Spitalele cautã medici în alte þãri
Sistemul de sãnãtate românesc se con-

fruntã de mai mulþi ani cu un deficit
acut de cadre medicale, dupã ce mii de
specialiºti, formaþi în profesie în Ro-
mânia, au plecat în strãinãtate. În aces-

te condiþii, una din mãsurile preconi-
zate pentru reducerea acestui neajuns
este atragerea personalului medical de
specialitate din statele care nu sunt
membre ale Uniunii Europene.

un deficit minim de 30% din ne-
cesarul de medici specialiºti, în
special în zone defavorizate din
punct de vedere socio-economic
(judeþe precum Cãlãraºi, Hunedoa-
ra, Tulcea, Vaslui).

În ce condiþii este recunoscutã
formarea de medic specialist

Potrivit proiectului, o condiþie
a recunoaºterii este aceea ca for-
marea de medic specialist pentru
care se solicitã echivalarea s-a
efectuat în condiþii de studiu ºi
practicã medicalã care asigurã
competenþa profesionalã a aces-
tuia, cel puþin similarã cu compe-
tenþa profesionalã a medicilor pe
plan naþional.

În cazul în care nu sunt întru-
nite în totalitate criteriile de recu-
noaºtere o comisie mixtã poate in-
stitui procedura unei probe de ap-
titudini profesionale care are ca
scop evaluarea parcursului profe-
sional teoretic ºi a abilitãþilor prac-
tice ale solicitantului. Proba de

aptitudini profesionale constã în
susþinerea ºi promovarea a douã
componente, teoreticã ºi clinicã
sau practicã în funcþie de specia-
litate, subiectele fãcând parte din
tematica examenului de medic spe-
cialist aflatã în vigoare.

Proba de aptitudini profesio-
nale constã în susþinerea ºi pro-
movarea a douã componente, te-
oreticã ºi clinicã sau practicã în
funcþie de specialitate, subiecte-
le fãcând parte din tematica exa-
menului de medic specialist afla-
tã în vigoare. Punctajul de pro-
movare al fiecãrei probe este de
minimum 7.00, pe baza baremu-
lui întocmit de comisia de exa-
minare Proba de aptitudini pro-
fesionale se considerã promova-
tã dacã la finalizarea examinãrii
solicitantul obþine minimum me-
dia 7.00. Rezultatul probei de ap-
titudini profesionale se comuni-
cã în scris solicitantului de cãtre
Comisie ºi Ministerului Sãnãtãþii
împreunã cu procesul verbal în-
cheiat în acest scop.

Peste 50.000 de asistenþi
medicali au plecat
în strãinãtate începând cu 2007

Din 2007 pânã în prezent, pes-
te 18.000 de medici ºi 50.000 de
asistenþi medicali au pãrãsit siste-

mul sanitar românesc pentru a
profesa în spitalele din strãinãta-
te. Aproximativ 3% dintre docto-
rii români ºi 5-10% dintre asis-
tente emigreazã în fiecare an, iar
cele mai frecvente destinaþii sunt
Italia, Franþa, Spania, Marea Bri-
tanie ºi þãrile din nordul Europei.
În plus, statul român a pierdut ºi
foarte mulþi bani. Pentru forma-
rea unui medic timp de ºase ani,
statul cheltuieºte aproximativ
30.000 de lei, iar pentru speciali-
zarea acestuia, încã 21.000 de lei,
în total aproximativ 51.000 de lei
în total. ªi mai îngrijorãtor este
însã faptul cã s-a coborât sub pra-
gul critic de 40.000 de medici cu
liberã practicã.

România a oferit în ultimii 10
ani medici ºi cadre medicale în va-
loare de 600 de milioane de euro.
Aºa se face cã sunt zone în þarã
total neacoperite din punctul de
vedere a existenþei medicului. Iar
în spaþiul rural sunt cele mai mari
probleme în ceea ce priveºte lipsa
personalului sanitar. ªcolile de
medicinã din România scot apro-
ximativ 3.000-3.500 de absolvenþi
pe an ºi anual pleacã din þarã aproa-
pe 3.000. Alarmantã este situaþia
din spitale, unde existã un deficit
major de medici, în cazul unor
specialitãþi importante precum ATI,
chirurgie toracicã sau cardiovas-
cularã, radioterapie sau geriatrie.

RADU ILICEANU
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Construit în jurul obiectivelor
de sãnãtate ºi educaþie, progra-
mul are douã componente – dis-
tribuþia de fructe, legume, lapte
ºi produse lactate ºi mãsuri edu-
cative – apreciindu-se cã simpla
distribuþie a produselor, în absen-
þa unor mãsuri de educaþie, nu
este suficientã pentru a imprima
un stil de viaþã sãnãtos.

Programul se adreseazã tine-
rilor consumatori din grãdiniþe,
ºcoli primare ºi gimna-
ziale, cu alte cuvinte,
consumatorului de mâi-
ne. Astfel, Programul
urmãreºte formarea de
obiceiuri alimentare sã-
nãtoase bazate pe con-
sumul de produse
proaspete ºi reapropie-
rea de mediul rural, de
sursa produselor con-
sumate.

Contramãsurã la
extinderea obezitãþii

Pe fondul creºterii
îngrijorãtoare a feno-
menului de obezitate
infantilã ºi al afecþiuni-
lor de sãnãtate conexe,
alimentaþia sãnãtoasã ºi
un stil de viaþã echili-
brat sunt douã concep-
te cu care copiii trebu-
ie familiarizaþi încã de
la grãdiniþã.

Acest program reprezintã un
adevãrat instrument de promova-
re a educaþiei pentru sãnãtate, iar
mãsurile educative, sub diverse
forme, pot contribui la o mai bunã
conºtientizare din partea copiilor
despre beneficiile consumului de
produse proaspete, despre gustul
ºi varietatea produselor agricole ºi

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) infor-
meazã cã, în perioada 16-20 iunie
2017, va efectua plata ajutorului de
stat pentru reducerea accizei la
motorina utilizatã în agriculturã,
aferentã cantitãþilor de motorinã
utilizate în perioada 1 ianuarie 2017
– 31 martie 2017 (trimestrul I
2017), conform prevederilor O.-
M.A.D.R. nr.1272/2015 cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare ºi

APIA face, de astãzi,
plãþile la motorinã

H.G. nr. 1174/2014.
Suma totalã plãtitã va fi de

91.026.815,00 lei, cu sursã de fi-
nanþare de la bugetul naþional, pen-
tru un numãr de 13.587 benefi-
ciari ºi o cantitate totalã de moto-
rinã de 64.170.834,017 litri. Va-
loarea nominalã a ajutorului de stat
pentru reducerea accizei la moto-
rinã pentru anul 2017 este de
1,4185 lei/litru. Cantitãþile de
motorinã aferente perioadei 1 ia-

nuarie 2017 – 31 martie 2017,
determinate la platã de cãtre Agen-
þia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã ºi aprobate prin
OMADR nr.186/6 iunie 2017, ce
vor beneficia de ajutor de stat acor-
dat sub formã de rambursare sunt:
în sectorul vegetal, vor fi plãtite
80.060.313 lei pentru 56.439.827
litri; pentru sectorul zootehnic se
vor aloca 10.966.502 lei aferente
a 7.731.006 litri motorinã.

Sub tutela MADR,

Program unitar alimentar pentru eleviProgram unitar alimentar pentru eleviProgram unitar alimentar pentru eleviProgram unitar alimentar pentru eleviProgram unitar alimentar pentru elevi
Noul Program pentru ºcoli, un program european pe

care România îl va derula din anul ºcolar 2017-2018,
unificã actualele programe de încurajare a consumului de
fructe ºi legume în ºcoli, respectiv de distribuire a laptelui
în ºcoli, sub aceleaºi reguli ºi principii de implementare.
Pe lângã interesul acordat fermierilor ºi produselor
româneºti, Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
este preocupat ºi de consumatorul român. În prezent,
elevii primesc un mãr, lapte în ambalaj de 0,200 litri ºi un
produs de panificaþie de 80 grame.

nu în ultimul rând, conecteazã co-
piii cu mediul rural, cu originea
produselor pe care le consumã.
ªcolarii vor merge în locurile

de producþie
Astfel, copiii pot vizita ferme,

unitãþi de procesare a laptelui,
expoziþii ºi târguri, pot participa
la concursuri ºi zile tematice de-
dicate consumului de fructe, le-
gume, lapte ºi produse lactate, se

pot implica în activitãþi de grãdi-
nãrit la nivelul ºcolii sau pot de-
gusta, ocazional, ºi alte produse
decât cele distribuite zilnic.

Pentru a acorda fiecãrui copil,
beneficiar al distribuþiei de fructe,
legume, lapte ºi produse lactate,
ºansa de a lua parte la cel puþin o
mãsurã dedicatã fiecãrei compo-
nente – fructe ºi legume ºi lapte ºi

produse lactate –, Minis-
terul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale invitã or-
ganizaþii ale societãþii ci-
vile, nutriþioniºti, asocia-
þii ale pãrinþilor, la o dez-
batere despre cum ar
putea mediul privat ºi
societatea civilã sã se
implice activ într-o im-
plementare eficientã a
mãsurilor educative ale
Programului pentru
ºcoli.
Programele continuã

Programul „Lapte ºi
corn” a fost iniþiat ca
program naþional, în
2002, iar din anul 2007, o parte
din cheltuielile pentru furnizarea
laptelui au început sã fie rambur-
sate din fonduri europene, Ro-
mânia ajungând, în anul ºcolar
2012-2013 la o valoare a ram-
bursãrii de 10,6 milioane euro.

Programul se adreseazã preºco-
larilor din grãdiniþele de stat ºi pri-
vate ºi elevilor din învãþãmântul
primar ºi gimnazial de stat ºi pri-
vat ºi prevede acordarea zilnicã
de lapte (UHT ºi pasteurizat) sau
produse lactate (din lapte fer-
mentat care conþin cel puþin 90%
din greutate lapte tratat termic:
iaurt simplu, lapte bãtut, sana sau

chefir) în cantitãþi de 200 ml ºi
de produse de panificaþie (cor-
nuri sau batoane ºi produse deri-
vate: covrigi simpli sau biscuiþi
uscaþi) în ambalaje de 80 g/uni-
tate. În anul ºcolar 2009-2010 a

început derularea
Programului „Fruc-
te în ºcoli” a cãrui
implementare pre-
supune, pe lângã
distribuþia de fructe
ºi/sau legume ºi mã-
suri educative. Be-
neficiarii programu-
lui sunt elevii din în-
vãþãmântul primar
ºi gimnazial de stat
ºi privat. În cadrul
programului s-au
distribuit mere pen-
tru perioade de ma-
ximum 100 zile de
ºcolarizare ºi s-au
organizat vizite la
ferme ºi staþiuni de
cercetare, concur-
suri cu premii, acti-
vitãþi de grãdinãrit în
curtea ºcolii ca mã-
suri educative adia-

cente distribuþiei de mere.
Aºadar, în prezent, se distri-

buie urmãtoarele produse: un mãr
de cel puþin 100 grame, în limita
unei valori zilnice de 0,37 lei/
elev;  lapte (lapte UHT ºi produ-
se lactate fermentate – iaurt,
sana) în ambalaje de 0,2 litri ºi
produse de panificaþie (corn) în
ambalaje de 80 grame, în limita
unei valori zilnice de 1,17 lei/elev.

Avantajele vizitelor la ferme
Regulamentele europene au

prevãzut încã de la început, pen-
tru Programul „Fructe în ºcoli”
ºi componenta educativã a aces-
tuia, considerându-se cã simpla
distribuþie a produsului, în absenþa
unor mãsuri de conºtientizare a
beneficiilor consumului de fructe
ºi legume sau de apropiere a co-
piilor de mediul rural, nu ar putea
conduce la îndeplinirea obiective-
lor de sãnãtate ºi educaþie.

Spre deosebire de Programul
„Lapte ºi corn”, Programul
„Fructe în ºcoli” a fost conce-
put ca un program complex, în
care obiectivul destinat sprijinirii
consumului de fructe ºi legume
a fost susþinut de obiective am-
biþioase de sãnãtate ºi educaþie,
urmãrind formarea ºi fixarea de
obiceiuri alimentare sãnãtoase,
promovarea timpurie a unei ali-
mentaþii sãnãtoase bazate pe con-
sumul de fructe ºi legume proas-
pete, precum ºi reconectarea
copiilor cu sursa produselor pe
care le consumã. De-a lungul
celor 6 ani de implementare a
mãsurilor adiacente, acestea au
variat de la vizite la ferme, târ-
guri, expoziþii sau alte evenimente
similare, la organizarea de sesi-
uni de grãdinãrit în curtea ºcolii,
concursuri cu premii, tipãrirea ºi
distribuirea de broºuri cu infor-
maþii despre beneficiul consumu-
lui de fructe ºi legume, la sesiuni
de degustare de fructe ºi legume
proaspete.
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Diana, suntem la finele unui
an ºcolar, iar tu ai adunat multe
diplome în portofoliu. Foarte
multe rezultate, dar ai depus ºi
un  efort considerabil. Cum a
fost acest an pentru tine, care se
încheie chiar astãzi?

Anul 2016-2017 a reprezentat
pentru mine cel mai încãrcat, dar
ºi cel mai frumos an pe care l-am
trãit alãturi de colegii ºi profesorii
Liceului „Voltaire”. Am avut într-
adevãr parte de un an plin de ex-
perienþe noi, de momente emoþi-
onante în care am plâns de ferici-
re, de activitãþi care mi-au oferit
posibilitatea de a cunoaºte o mul-
þime de oameni cu mentalitãþi di-
ferite, dar ºi de rezultate care i-au
fãcut mândri atât pe colegii ºi pro-
fesorii mei, cât ºi pe pãrinþii mei,
oameni care au ºtiut mereu cum
sã mã ambiþioneze sã îmi doresc
mai mult ºi sã fac tot posibilul
pentru a-l obþine. Liceul „Voltai-
re” din Craiova, un liceu care, deºi
nou înfiinþat, a reuºit sã demon-
streze cã oferã un învãþãmânt de
calitate la standarde europene,
unde primeazã spiritul tânãr ºi li-
bertatea de a ne exprima.

Care este cea mai mare reali-
zare a ta? Sunt multe competiþii
importante, dar totuºi mereu,
una este cea mai de preþ…

Aºa este. Existã un lucru cu
care mã pot mândri ºi pe care l-
am aºteptat încã de la prima par-
ticipare din clasa a VII-a: califi-
carea la etapa naþionalã a Olim-
piadei de Limba Francezã, unde
am obþinut menþiune specialã.
Speranþele ºi aºteptãrile mi-au fost
pe deplin satisfãcute. Liceul, ma-
rea familie Voltaire, cum obiºnuim
sã îl numim, mi-a oferit ocazia de
a-mi atinge þelul, aflând cum este
sã îþi împlineºti un mare vis. Þin,
însã, sã menþionez faptul cã locul
unde am început sã mã formez ºi
unde am descoperit pasiunea pen-
tru limba francezã este ªcoala
Gimnazialã nr. 1, Motru. Da, vin
din judeþul Gorj ºi mi-am dorit
foarte mult sã devin elev în acest
liceu, deºi este departe de cãmi-
nul meu. 
„Munca mea a fost rãsplãtitã”

Eºti o elevã de top, dar de fie-
care datã lângã un elev de top

Interviu realizat de MARGA BULUGEAN

Diana Predescu, elevã în clasa a IX-a:

Diana Predescu este elevã în clasa a IX-a la Liceul
„Voltaire” din Craiova ºi extrem de pasionatã de limba
lui Balzac. Anul acesta, tânãra s-a calificat la faza
naþionalã a Olimpiadei de Limba Francezã, de unde s-a
întors cu o menþiune specialã, o încununare cu succes a
tuturor eforturilor depuse  în drumul sãu cãtre perfor-
manþã. Despre materia preferatã, despre profesorul
care o coordoneazã ºi o încurajeazã în parcursul ei ºcolar,
dar ºi despre viaþa de elev de la Liceul „Voltaire”, ne-a
vorbit chiar Diana, într-un interviu interesant despre
pasiune, seriozitate ºi multã muncã.

stã un profesor de top. Cine te-a
îndrumat cãtre limba lui Voltai-
re ºi cine te coordoneazã în pre-
zent?

Existã în acea instituþie de în-
vãþãmânt un profesor care nu nu-
mai cã mi-a aprins dorinþa de a
învãþa limba francezã, dar mi-a ºi
arãtat în nenumãrate feluri cât de
frumoasã ºi de expresivã poate fi
limba lui Voltaire. Este vorba de-
spre doamna profesoarã de limba
francezã din gimnaziu, Andrei Jea-
nina, o persoanã deosebitã care mã
susþine ºi în prezent, care ºi-a do-
rit la fel de mult ca mine sã ajung
la performanþã ºi datoritã cãreia am
ajuns sã optez pentru Liceul „Vol-
taire”. În prezent, de pregãtirea
mea se ocupã profesoara de limba
francezã, Adela Sava, dar ºi doam-
na director Dorina Popi, ambele
fiind alãturi de mine în lungile sãp-
tãmâni de muncã intensivã în care
biblioteca liceului a devenit pentru
mine o a doua casã. Munca mea a
fost rãsplãtitã prin calificarea la
etapa naþionalã a olimpiadei de lim-
ba francezã, unde am obþinut men-
þiune specialã. A fost o experienþã
minunatã pe care aº vrea sã o re-
trãiesc alãturi de aceleaºi persoa-
ne, anul viitor. 

Te-ai gândit deja la ce carierã
vrei sã urmezi dupã absolvirea li-
ceului?

În prezent, nu sunt hotãrâtã în
privinþa a ceea ce vreau sã devin,
dar îmi doresc sã implice limbile
strãine ºi relaþiile cu oamenii. ªtiu
cã este greu, dar sunt motivatã sã
ajung acolo unde îmi este locul.
Dupã finalizarea studiilor la Liceul
„Voltaire” ºi prin susþinerea exame-
nelor DELF ºi Cambridge, în cla-
sa a XI-a, voi avea posibilitatea sã
fac studii universitare chiar în þãri
francofone. Pânã atunci, însã, în-
cerc sã trãiesc la intensitate maxi-
mã fiecare moment petrecut aici
cu aceºti oameni minunaþi.

„Programul after-school nu
este dedicat exclusiv temelor”

Pe lângã Olimpiadã, la ce alte
concursuri ai mai participat?

Bineînþeles cã, pe parcursul
acestui an, am participat ºi la alte
concursuri care mi-au dezvoltat
enorm de mult limbajul ºi abilita-
tea de a purta o discuþie cu un

francez în carne ºi oase. Unul din-
tre ele este „FETE DE LA FRAN-
COPHONIE”, unde am obþinut
premiul ARPF, prezentând o sce-
netã în limba francezã despre im-
portanþa pe care o are francofo-
nia în vieþile noastre. Franceza nu
este, însã, singurul obiect care mã
pasioneazã ºi la care am obþinut
diverse premii. Am reuºit  sã ob-
þin, printre altele, locul I la con-
cursurile „My Universe” ºi „Get
your grammar right!” ºi locul III
la „Think the English way!”. De
asemenea, am reuºit ca împreunã
cu alþi doi colegi sã obþinem locul
II la etapa judeþeanã a Olimpiadei
de Dezbatere. 

De ce ai ales Liceul „Voltai-
re”? Ce ai gãsit la aceastã uni-
tate de învãþãmânt mai deosebit?

Sunt conºtientã de faptul cã aces-
te premii sunt foarte importante în
evoluþia noastrã, însã ceea ce mã
face cu adevãrat fericitã ºi încân-
tatã cã am ales Liceul „Voltaire” sunt
relaþiile care s-au creat între profe-
sori ºi elevi ºi miile de oportunitãþi
care ni se oferã pentru a ajunge niºte
oameni de calitate. Mi-am dat sea-
ma de asta ºi la orele de after-scho-
ol, ore petrecute cu diferiþi profe-
sori cu care am reuºit sã port di-
verse discuþii tocmai datoritã fap-
tului cã sunt foarte deschiºi, tineri
ºi pregãtiþi sã înveþe ºi ei câte ceva
de la noua generaþie. Programul af-
ter-school nu este dedicat exclusiv
temelor, se pot face multe alte acti-
vitãþi, precum teatru, dans, majo-
rete, activitãþi sportive, lecþii de
chitarã. Putem învãþa ºi alte limbi
strãine: limba spaniolã, germanã sau
italianã. 

„Am acumulat în acest an
experienþe cât alþii în 100”
Cât sunt de importante schim-

burile ºcolare cu elevii din alte
þãri?

Fiind un liceu cu deschidere in-
ternaþionalã, am avut parte ºi de
proiecte de schimburi ºcolare cu
elevi din þãri strãine, dar ºi de spri-
jinul unei stagiare din Franþa, toate
acestea având ca scop un singur
lucru: deprinderea de a comunica
ºi de a ne exprima ideile ºi opiniile
în limba francezã ºi chiar englezã
în faþa unui public strãin. Proiec-
tul ACTECIM, desfãºurat la înce-
putul lunii aprilie, a reunit tineri din
3 þãri, România, Italia ºi Franþa,
având ca temã dezvoltarea durabi-
lã. In luna aprilie, timp de o sãptã-
mânã, în ºcoala noastrã s-au orga-
nizat dezbateri despre alimentaþia
sãnãtoasã ºi mediul înconjurãtor. A
fost un prilej sã ne exprimãm în lim-
ba francezã ºi sã încercãm sã pro-
punem noi idei pentru protejarea pla-
netei. Am legat foarte multe priete-
nii ºi prietenii noºtri francofoni ne
sunt alãturi. Un alt proiect, care ne-
a ajutat sã ne dezvoltãm abilitãþile
de comunicare ºi cunoºtinþele ge-
nerale este proiectul de corespon-
denþã ºcolarã, ,,Mon patrimoine et
moi”, cu liceul Louis Pasteur din
nordul Franþei.

Ce alte activitãþi aþi mai orga-
nizat în cadrul liceului? Existã o
paletã generoasã de evenimente
pe care le aveþi în portofoliu ºi cu
care vã mândriþi ºi asta, pe bunã
dreptate…

Da, aºa este. De exemplu, aces-
te proiect ne-au pregãtit ºi pentru

vizita stagiarei Sarah Cotté, stu-
dentã în Franþa, care a venit pen-
tru o lunã ºi jumãtate, ne-a ajutat
sã ne îmbunãtãþim competenþele
de exprimare ºi noþiunile de cultu-
rã generalã, în cadrul atelierelor de
cultura ºi civilizaþia francezã. Am
vizionat filme, am ascultat cânte-
ce, am pus în scenã niºte secven-
þe din filme franceze. Ne-am bu-
curat de prezenþa unor oaspeþi de
seamã:  domnul Michel Monsau-
ret, ataºatul pentru cooperare edu-
cativã al Ambasadei Franþei,  Clai-
re Gobaille, lector universitar care
ne-au felicitat ºi încurajat sã con-
tinuãm parcursul nostru francofon.
Personal, am reuºit cu ajutorul sta-
giarei, Sarah sã depãºesc nesigu-
ranþa ºi sã discut cu ea, în limba
francezã . Cu siguranþã o sã îmi
lipseascã mult, însã sper sã o re-
vãd, cu ocazia excursiilor în Fran-
þa, pe care le va organiza liceul, în
anii ce urmeazã. Toate aceste ini-
þiative ale doamnei director ne-au
ajutat sã descoperim alte faþete ale
universului francofon ºi sã ne re-
descoperim pe noi înºine.

O concluzie… ªi, eventual, un
gând înainte de vacanþã…

Pot spune cã am acumulat în
acest an experienþe cât alþii în 100.
Acestea vor continua fãrã îndoialã
anul viitor, poate chiar multiplicân-
du-se ºi deschizându-ne ºi mai
multe orizonturi de cunoaºtere. Nu
regret nicio clipã petrecutã în Li-
ceul „Voltaire” ºi sunt convinsã cã
am fãcut cea mai bunã alegere in-
tegrându-mã în aceastã familie
unde primeazã comunicarea, im-
plicarea ºi perseverenþa. Crezi în
tine, crezi în Liceul „Voltaire”!
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În septembrie 2016, la Craiova
s-a reînfiinþat Liceul Militar din
Craiova, sub noua titulaturã – Co-
legiul Naþional Militar „Tudor Vla-
dimirescu”. S-a încheiat un an
ºcolar ºi au apãrut ºi primele re-
zultate.Ieri, în cadrul unei festivi-
tãþi de anvergurã, au fost premiaþi
elevii ºi profesorii care i-au îndru-
mat în acest an ºcolar. Au fost
acordate douã Premii de onoare
ale Statului Major General al Ar-
matei Române, pentru elev
„fruntaº” Palaghia Irina Ma-
ria, elevã în clasa a IX-a, pre-
gãtitã de prof. Genelia Petres-
cu, care a obþinut menþiune ºi
s-a calificat în lotul naþional
lãrgit EUSO 2018 (Olimpiada
de ªtiinþe ale Uniunii Europe-
ne), ºi pentru elev „caporal”
Ionela Larisa Diaconescu, ele-
vã în clasa a X-a, pregãtitã de

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Ieri, în cadrul unei ceremonii emo-
þionale ºi emoþionante, Colegiul Naþi-
onal Militar „Tudor Vladimirescu”a
sãrbãtorit primul an de la reînfiinþa-
re. În prezenþa oficialitãþilor locale,

judeþene ºi naþionale, a copiilor, pãrin-
þilor acestora ºi cadrelor didactice,a
avut loc premierea celor mai meritu-
oºi elevi ai instituþiei de învãþãmânt
amintite.

prof. Iuliana Gheorghe, care a
obþinut, la Olimpiada de reli-
gie, organizatã la Craiova, Pre-
miul „Sfântul Apostol Andrei”.

Cele douã tinere au fost recom-
pensate ºi de Comandamentul Co-
municaþiei ºi Informaticii , care a
mai premiat zece tineri cu „Pre-
miile de onoare”. Premiile de Ex-
celenþã ale Colegiului Naþional „Tu-
dor Vladimirescu”  au fost acor-
date, de general de brigadã,în re-
tragere, Corvin Gheorman, ele-
vului „fruntaº” Mihai Pascu, cel
care a obþinut media 10, la finele
anului ºcolar 2016-2017, în clasa
a IX-a. Pentru „Premiul de Exce-
lenþã sportivã” au fost medaliaþi
Sabin Calotã ºi Ioana Cezara
Vlad, iar la „Meritul olimpic” a fost
încununatã Bianca Antofie. Pen-
tru „Premiul de Excelenþã în Edu-
caþie ” au fost premiaþi ºase copii.

Declaraþii laudative
Aºa cum am amintit, a fost,

ieri, la primele ore ale dimineþii,
o manifestare grandioasã la „Tu-
dor Vladimirescu”. Au fost pre-
zenþi emisari ai autoritãþilor loca-
le, judeþene ºi naþionale, ai me-
diului universitar,din discursuri-
le cãrora redãm câteva aspecte.
„Sunt onorat cã mã aflu aici. Este
o onoarepentru ministerul pe care
îl reprezint sã fiu parte în acest
oraº ºi în aceste momente” – Flo-
rin Lazãr Vlãdicã, secretar de
stat ºi ºef al Departamentului
pentru Armament din cadrul Mi-
nisterului Apãrãrii Naþionale. „În
acest Colegiu vom gãsi baza pen-
tru viitor ºi-i vom sprijini în con-
tinuare pe cei de aici” – grl.lt. dr.
Adrian Tonea, locþiitorul ªefu-
lui Statului Major General. „Am
început anul trecut ºi, dovadã a
calitãþii învãþãmântului desfãºu-
rat aici, au apãrut ºi rezultatele”
– col. dr. Gheorghe Dincã,loc-
þiitorul comandantului Comanda-
mentului Comunicaþiilor ºi Infor-
maticii. „I-am primit, în septem-
brie 2016, pe noi noºtri colegi,

cu care ne mândrim, dupã rezul-
tatele obþinute, ºi-i vom sprijini
în continuare” – lt. col. Ovidiu
Plopan, comandantul Colegiului
Militar „Tudor Vladimirescu”.

Doi copii deºtepþi
În total, au fost premiaþi 54 de

tineri, cu doi dintre ei luând ºi noi
legãtura. Anamaria Lezeriuc –
actuala Miss „Boboc”–ºi Mihai

Pascu, cel acare a finalizat cu
nota maximã în clasa a IX-a. „Eu
sunt din Suceava ºi, când am auzit
de deschidereaacestui Colegiu
am venit cu inima deschisã. Am
gãsit un colectiv minunat aici, am
colegi þi profesori extraordinari”.
„Am aflat de la o fostã colegã de
acest liceu ºi mis-a pãrut atracti-
vã propunerea”,au precizat cei
doi tineri adolescenþi.

Din România, au participat repre-
zentanþi ai majoritãþii judeþelor, iar din
strãinãtateau fost prezente delegaþii
din Finlanda, Republica Moldova,
Filipine, Suedia, Statele Unite ale
Americii, Marea Britanie. Din Craio-

Liceul Tehnologic Auto din Craiova, singura instituþie de învãþãmânt
din localitate prezentã la un simpozion naþional de educaþie

Câteva sute de cadre didactice
din þarã ºi de peste hotare au
participat, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, la Ploieºti, unde au
împãrtãºit experienþe din activita-
tea de profesor ºi au prezentat
modul de desfãºurare a sistemu-
lui de educaþie din þãrile prezente.

va a participat o echipã formatã din
ºapte cadre didactice ºi doi elevi de
clasa a XI-a, de la Liceul Tehnolo-
gic Auto. Au fost mai multe teme de
discuþie ºi de dezbaterea, de la „De
ce avem nevoie de o revoluþie prie-

tenoasã?” pânã la „Educaþia gene-
raþiei Z: conectarea abilitãþilor prin
învãþare semnificativã”.

„Am fost singurii din Craiova pre-
zenþi la aceastã acþiune. Pe tot par-
cursul festivalului, am aflat poveºti
de viaþã, am acumulat cunoºtinþe ºi
informaþii care ne-au îmbogãþit su-
fleteºte. Am descoperit oameni care
iubesc profesia de dascãl, o fac cu
pasiune ºi interes, actorul principal
ºi cel mai important în activitatea unui
profesor fiind elevul. Ca echipã, ne-
am organizat foarte bine, am reuºit
sã ne redescoperim, sã ne cunoaº-
tem mai bine ºi sã ne dorim sã fruc-
tificãm  aceastã experienþã în plan
profesional ºi personal. Ne propu-
nem sã valorizãm experienþa prin
organizarea, în cadrul ºcolii, a unor
ateliere de dezvoltare personalã pen-
tru elevi, cu efecte benefice asupra
relaþiilor profesor – elev ºi elev-
elev”, a precizat prof. Georgicã
Bercea-Florea, director al Liceu-
lui Tehnologic Auto din Craiova.

Universitatea din Craiova prin
Departamentul pentru Pregãtirea
Personalului Didactic, Centrul de
Cercetãri Psihopedagogice, orga-
nizeazã, pe 17-18 iunie, prima edi-
þie a Conferinþei internaþionale „Fa-
cilitarea învãþãrii în mediul ºco-
lar: strategii, instrumente, parcur-
suri creative” / „Faciliter l’ap-
prentissage en milieu scolaire:
stratégies, instruments, parcours
créatifs”. Manifestarea – care va
avea loc în Sala 444 – propune o
dezbatere legatã de aportul concret
al strategiilor de învãþare la proce-
sul instructiv educativ, desfãºurat

Facilitarea învãþãrii în mediul ºcolar
în situaþii reale într-un grup de elevi
sau de studenþi coordonaþi.

Mediul universitar include mai
multe forme de studiu, între care,
doctoratul reprezintã cea mai înaltã
calificare ºtiinþificã, fiind programul
cel mai personalizat. O investigare
a rolului ºi a aportului sãu în câm-
pul reflexivitãþii este aºteptatã cu mult
interes; tot astfel sunt aºteptate
exemplele concrete ale funcþionãrii
formaþiunilor doctorale sau ale ro-
lului lor asupra angajabilitãþii.

Conferinþa include opt ateliere de
lucru ºi o secþiune de documentare
a participanþilor, prin lansãri de carte

în domeniul ªtiinþe ale educaþiei.
Prezentãrile de carte de speciali-
tate sunt axate pe tematica eva-
luãrii în sistemul de învãþãmânt
preuniversitar: Marin Manolescu
– „Referenþialul în evaluarea ºco-
larã” (Editura Universitarã, Bu-
cureºti, 2015), Marin Manolescu
(coordonator), Mirela Frunzeanu
– „Perspective inovative ale eva-
luãrii în învãþãmântul primar.
Evaluarea digitalã” (Ed. Univer-
sitarã, Bucureºti, 2016).

Evenimentul se înscrie în se-
ria de manifestãri ºtiinþifice pen-
tru celebrarea a 70 de ani de
existenþã a Universitãþii din Cra-
iova ºi este destinat profesori-
lor din sistemul universitar ºi
preuniversitar, cercetãtorilor,
doctoranzilor, masteranzilor.
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Comunicat de presã

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” vã invitã vineri, 16 iunie 2017, ora 16:30, în sala
Acad. Dinu C. Giurescu, la lansarea volumelor: Lianturi spre visare, Zburând cu aripi de gheaþã (frag-
mente de prozã) ale autoarei Ileana Nana Filip, The love in your eyes. (Iubirea din ochii tãi) autori
Ileana Nana Filip, Lorin Cimponeriu.

Invitaþi în cadrul evenimentului: poeta Rodica Ion, poetul Augustin Jianu, poeta Cristina Bãlãºoiu,
poetul Ion Rãduþ, dr. Gheorghe Sinescu, scriitor.

Vã aºteptãm cu drag!

Biroul de Presa al Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova
E-mail: presa@aman.ro

Facultatea de Agronomie a Uni-
versitãþii din Craiova – Cercul de
Botanicã ºi Conservarea Biodiver-
sitãþii „AGRO-FOREST” organi-
zeazã astãzi cea de-a II-a ediþie a
Conferinþei Internaþionale Stu-
denþeºti ,,The Environment - Re-
search, Charge, Administration”,
dedicatã Zilei Mondiale a Deºer-
tificãrii ºi Combaterii Secetei.

Conferinþã internaþionalã studenþeascã,
la Facultatea de Agronomie

Lucrãrile se deschid la ora 11.00,
în Sala 111 a facultãþii, ºi sunt sus-
þinute de peste 30 studenþi, dar ºi
de elevi. Potrivit prof. univ. dr.
Mariana Niculescu, prodecan al
Facultãþii de Agronomie craiovene
ºi coordonator al evenimentului de
astãzi, «alãturi de studenþi ai insti-
tuþiei vor participa ºi tineri de la
Facultatea de ªtiinþe – Departamen-

tul de Fizicã ºi Geografie. De ase-
menea, participã elevi de la Cole-
giul Naþional „Elena Cuza” din Cra-
iova, Liceul Tehnologic „Horia Vin-
tilã” din Segarcea ºi Liceul „Con-
stantin Brâncoveanu” din Horezu
– judeþul Vâlcea. Se vor acorda
premii pentru cele mai bune lucrãri
ºtiinþifice realizate».

MAGDA BRATU

Gian Luigi Zampieri, nãscut
în 1965 la Roma, este reprezen-
tant al ºcolii italiene de dirijat, fiind
unul dintre ultimii discipoli ai ma-
estrului Franco Ferrara. A urmat
studiile la Accademia di Santa Ce-
cilia ºi apoi la Accademia Chigia-
na, obþinând în 1988 Diploma de
onoare. În calitate de organist ºi
dirijor, s-a perfecþionat cu muzi-
cieni de prestigiu precum Frances-
co De Masi, Carlo Maria Giulini,
Ghenadi Rojdestvenski ºi Leonard
Bernstein. La 15 de ani a devenit
organist la Basilica di Santa Maria
in Trastevere din Roma, unde a ac-
tivat timp de 20 de ani. Lansat din
anii studenþiei în cariera dirijoralã,
Gian Luigi Zampieri a condus
prestigioase orchestre din Româ-
nia (Filarmonicile din Bucureºti ºi
din Craiova, Orchestra de Camerã
Radio), precum ºi din strãinãtate.
Din 1986, este profesor titular de
studii orchestrale la conservatoa-
rele italiene de stat. În prezent, este
dirijor invitat al Filarmonicii din Sao
Carlos (Brazilia) ºi dirijor al Filar-
monicii „Oltenia”, unde a deþinut
statutul de dirijor al „Friendship
Season”.

În program:
Jean Baptiste Arban: „Carnavalul veneþian” (temã ºi variaþiuni)
Carl Stamitz: Concertul în Sol major pentru flaut, op. 29

(partea I)
Johann Sebastian Bach: Badinerie din Suita nr. 2 pentru flaut ºi

orchestrã, BWV 1067
Daniel Alomia Robles (arr. Gian Luigi Zampieri): „El Con-

dor pasa”
James Last (arr. Gian Luigi Zampieri): „Pãstorul singuratic”

din filmul „Paradise”
Ennio Morricone (arr. Gian Luigi Zampieri): „Gabriel’s Oboe”;

Western medley din filmele lui Sergio Leone („Once upon a time in
the West”, „Duck, you sucker”, „A fistful of Dollars”)

Mircea Suchici: Tango depresiv
Adrian Gaºpar: Sonatinã pentru nai ºi pian
Angheluº Dinicu (arr. Adrian Gaºpar): „Ciocârlia” (improvi-

zaþie Duo nai-pian)
Grigoraº Dinicu (arr. Adrian Gaºpar): „Hora mãrþiºorului”;

„Hora staccato”
Carlos Gardel (arr. Gian Luigi Zampieri): „Por una Cabeza”

(tango din filmul „Scent of a Woman”)
Astor Piazzolla (arr. Gian Luigi Zampieri): „Libertango” din

filmul „Frantic”
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Dupã opt luni, 32 de concerte simfonice, vocal-
simfonice ºi corale ºi 6 recitaluri camerale susþi-
nute, cu 66 de muzicieni invitaþi – între care 25 de
dirijori ºi 41 de soliºti concertiºti –, stagiunea 2016-
2017 a Filarmonicii „Oltenia”, „Friendship Season”,
se încheie. Concertul de închidere are loc astã-sea-
rã, de la ora 19.00, sub bagheta dirijoralã a maes-
trului italian Gian Luigi Zampieri, ºi oferã spre
audiþie pagini muzicale de mare popularitate, în

interpretarea Orchestrei Simfonice a instituþiei ºi
a doi soliºti stabiliþi în Austria: Andreea Chira (nai)
ºi Adrian Gaºpar (pian). Biletele se gãsesc la Agen-
þia Filarmonicii „Oltenia”, la preþurile de 30 lei,
20 lei (elevi, studenþi) ºi 15 lei (pensionari). Deºi
„Friendship Season” se încheie, activitatea va con-
tinua la Filarmonica „Oltenia” în cadrul stagiunii
estivale. Noua stagiune muzicalã a instituþiei se
va deschide pe data de 6 octombrie a.c.

Andreea Chira este o tânãrã ºi
talentatã naistã, nãscutã la Bucureºti,
într-o familie de bogatã tradiþie muzi-
calã. În 2007, la vârsta de 16 ani, a
fost remarcatã de binecunoscuta cân-
tãreaþã de jazz Aura Urziceanu, care
i-a apreciat în mod deosebit talentul
artistic. Drept urmare, alãturi de alþi
tineri muzicieni talentaþi, Andreea Chi-
ra a înfiinþat Fundaþia „Aura Urzicea-
nu”, având ca scop promovarea ti-
nerilor artiºti în devenire. Dupã ab-
solvirea cu rezultate de excepþie a Li-
ceului de Muzicã „Dinu Lipatti” (pro-
moþia 2011), a decis sã îºi urmeze
visul de a pleca din þarã. Stabilindu-
se la Viena, ºi-a continuat studiile la
Universitatea din Viena, secþia muzi-
cologie. Din 2012 activeazã în cadrul
Organizaþiei Internaþionale „Live Mu-
sic Now” (fondator Yehudi Menuhin,
1977), iar din anul 2016 predã naiul
în cadrul Galeriei „Five Plus Art”, pre-
cum ºi la ªcoala Popularã (Volkshoc-
hschule) din Baden (Austria).

„Mã bucur foarte mult sã mã aflu
aici, dupã mai bine de 5 ani, pentru
cã eu locuiesc în Viena. Mã bucur cã
am posibilitatea sã revin în România
cu un program vast, alãturi de pianis-
tul ºi compozitorul româno-austriac

Adrian Gaºpar. Vom interpreta piese
care au fãcut naiul foarte cunoscut –
„Pãstorul singuratic” ºi  „El Condor
pasa” ºi nu va lipsi nici folclorul – am
pregãtit „Hora mãrþiºorului”, „Hora
staccato” ºi „Ciocârlia”», a declarat
Andreea Chira în cadrul unei confe-
rinþe de presã organizate, la începutul
sãptãmânii, la Craiova.

„Adrian Gaºpar, un tânãr com-
pozitor de etnie romã din satul Pojeje-
na (situat la graniþa României cu Ser-
bia), este astãzi un muzician de suc-
ces la Viena ºi compune piese clasi-
ce”, relata cotidianul „Die Presse” într-
un articol ce îi este dedicat artistului.
Stabilit împreunã cu familia în Austria,
la Viena, Adrian Gaºpar a urmat cur-
surile Liceului de Muzicã, iar din 2006
a studiat compoziþia la Universitatea
de Muzicã. Încã din adolescenþã, ºi-a
manifestat pasiunea pentru domeniul
compoziþiei, creând o serie de lucrãri
în care a îmbinat stilul clasic cu ele-
mente ritmico-melodice specifice
muzicii þigãneºti. Pianistul ºi compozi-
torul Adrian Gaºpar a întemeiat Or-
chestra „Adrian Gaºpar”, alãturi de
care a concertat pe scene importante
din Europa ºi America.

MAGDA BRATU
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Donald Trump, preºedintele
SUA, a respins vehement, ieri,
ancheta care l-ar viza direct, pri-
vind presupusa obstrucþionare a
justiþiei în investigaþia privind le-
gãturile cu Rusia, denunþând un
dosar fabricat ºi argumentând cã
nu existã nicio dovadã împotri-
va sa. Oficiali americani au de-
clarat sub protecþia anonimatu-
lui, pentru cotidianul The Wa-
shington Post, cã procurorul
special Robert Mueller îl inves-
tigheazã pe Donald Trump pen-
tru posibila obstrucþionare a jus-
tiþiei. Donald Trump ºi-a atras
critici pentru cã l-a demis pe di-
rectorul FBI James Comey în
timp ce acesta coordona anche-
ta privind contactele unor apro-
piaþi ai lui Donald Trump cu ofi-
ciali ruºi. În cursul audierilor în
Congres, James Comey a decla-
rat cã Donald Trump i-a cerut sã abandone-
ze ancheta care îl viza pe fostul consilier
prezidenþial pentru Siguranþã Naþionalã Mi-
chael Flynn, demis pentru cã i-ar fi ascuns
vicepreºedintelui Mike Pence informaþii de-

Aeroportul

din Bruxelles,

blocat din cauza

unei defecþiuni

electrice
Mai multe zboruri au

decolat cu întârziere de pe
aeroportul din Bruxelles
din cauza unei pene de
curent care a afectat
aeroportul în cursul dimi-
neþii de ieri, au anunþat
autoritãþile aeroportuare.
“Am avut o panã de curent
la aeroport în jurul orei 5
a.m. (6 a.m, ora Româ-
niei), situaþie care a fost
imediat remediatã de
sistemul de rezervã”, a
declarat Florence Muls,
purtãtoarea de cuvânt a
aeroportului, potrivit
portalului Rtl.be. Unele
zboruri au început sã
decoleze în jurul orei
locale 6.30 (7.30, ora
României), utilizând
sistemele de rezervã.
Situaþia a fost remediatã
ulterior ºi sistemele au
revenit la normal. Postã-
rile pe reþelele de sociali-
zare arãtau sute de per-
soane aºteptând în faþa
aeroportului.

Cel puþin 7 morþi

ºi 59 de rãniþi, în

urma unei explozii

la o grãdiniþã

din estul Chinei
Cel puþin ºapte persoane

au decedat, iar alte 59 au
fost rãnite, în urma unei
deflagraþii produse la o
grãdiniþã din oraºul Fen-
gxian, în estul Chinei, a
anunþat poliþia localã, care
însã nu a precizat numãrul
persoanelor afectate. Din
cei 59 de rãniþi, nouã sunt
în stare criticã, au anunþat
oficialii locali ºi postul
public CCTV. Agenþia de
ºtiri Xinhua a relatat cã
explozia s-a produs la
intrarea în grãdiniþã.
Autoritãþile au deschis o
anchetã în acest caz, a
declarat un oficial chinez.
Autoritãþile au transmis cã
explozia s-a produs joi
dupã-amiaza, în jurul orei
locale 16.50 (11.50, ora
României), la Grãdiniþa
Chuangxin din oraºul
Fengxian, provincia
Jiangsu. Nu este clar dacã
explozia a fost accidentalã
sau cauzatã în mod delibe-
rat. Grãdiniþele din China
au fost în trecut vizate de
presupuse atacuri vindica-
tive comise de indivizi care
manifestau resentimente
faþã de anumite persoane.

Preºedintele Rusiei a decla-
rat ieri cã þara sa este pregãtitã
sã-i asigure azil politic fostului
director al FBI James Comey.
Vladimir Putin crede cã acesta
este mai mult un activist pen-
tru drepturile omului decât un
ºef de serviciu secret, informea-
zã Sputnik. “Comey mi se pare
cã este mai mult un activist pen-
tru drepturile omului care apã-
rã o anumitã cauzã decât un ºef
de serviciu secret. Care este di-
ferenþa dintre directorul FBI ºi
Edward Snowden? Dacã va fi
persecutat în continuare, sun-
tem pregãtiþi sã-i oferim azil
politic, vreau sã ºtie acest lu-
cru”, a declarat Vladimir Putin.
Liderul de la Moscova a fost
surprins sã audã cã James Co-
mey ºi-a documentat fiecare
dintre cele nouã conversaþii cu
Donald Trump, de teamã cã
preºedintele american ar putea
sã mintã în privinþa acestora.
“Sunã ciudat faptul cã un ºef
de serviciu secret înregistreazã
conversaþia cu preºedintele,
pentru a o înmâna apoi cãtre
mass-media prin intermediul

Discursul Reginei, prin inter-
mediul cãruia Guvernul britanic
îºi prezintã programul legisla-
tiv, va avea loc pe 21 iunie, a
anunþat ieri liderul Camerei Co-
munelor, în condiþiile în care
Partidul Conservator nu ajunse-
se încã la un acord pentru for-
marea unui guvern. “Deschide-
rea oficialã a Parlamentului ºi
Discursul Reginei vor avea loc

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump respinge vehement anchetarump respinge vehement anchetarump respinge vehement anchetarump respinge vehement anchetarump respinge vehement ancheta
care l-ar viza direct: Un dosar fabricatcare l-ar viza direct: Un dosar fabricatcare l-ar viza direct: Un dosar fabricatcare l-ar viza direct: Un dosar fabricatcare l-ar viza direct: Un dosar fabricat

spre contacte cu oficiali ruºi. “Au fabricat
o asociere falsã cu povestea despre Rusia,
au gãsit zero dovezi, astfel cã acum merg
pe obstrucþionarea justiþiei cu o poveste fal-
sã. Drãguþ”, a transmis Donald Trump prin

Twitter. Conform surselor cita-
te de publicaþia The Washington
Post, investigaþia care îl vizeazã
direct pe Donald Trump pentru
presupusa obstrucþionare a jus-
tiþiei a fost iniþiatã la câteva zile
lui demiterea lui James Comey.
Dan Coats, directorul Servicii-
lor de informaþii americane, Mike
Rogers, ºeful Agenþiei pentru
Siguranþã Naþionalã (NSA), ºi
Richard Ledgett, fost director
adjunct al NSA, au acceptat sã
fie intervievaþi de colaboratorii
lui Robert Mueller sãptãmâna
viitoare, precizeazã The Wa-
shington Post. Mark Corallo,
purtãtorul de cuvânt al echipei
juridice a lui Donald Trump, a
criticat vehement dezvãluirea
informaþiilor, declarând, potri-
vit agenþiei Reuters: “Dezvãlui-
rile de informaþii fãcute de FBI

despre preºedinte sunt revoltãtoare, fãrã
nicio scuzã ºi ilegale”. Purtãtorul de cuvânt
al procurorului special Robert Mueller a
refuzat sã facã vreun comentariu pe aceastã
temã.

Marea Britanie: Discursul Reginei va avea loc pe 21 iunie
miercuri, 21 iunie. Guvernul a
ajuns la un acord cu Palatul Bu-
ckingham pentru aceastã datã”,
a anunþat Andrea Leadsom. Dis-
cursul Reginei era programat
pentru luni, 19 iunie, dar a fost
amânat pe fondul negocierilor
dintre Partidul Conservator ºi
Partidul Democratic Unionist
din Irlanda de Nord. Premierul
britanic Theresa May a anunþat

cã vrea sã conducã un Guvern
minoritar ºi a discutat ieri cu
partidele din Irlanda de Nord.
May are nevoie de susþinerea
Partidului Democratic Unionist.
Discursul Reginei este redactat
de cãtre Guvern ºi prezintã o
schemã a programului de guver-
nare planificat pentru urmãtoa-
rea sesiune parlamentarã. De
regulã, regina Elisabeta a II-a

este cea care dã citire acestui
program. Deºi amânarea Dis-
cursului Reginei este rarã, când
conservatorii ºi liberal-demo-
craþii au format un guvern de
coaliþie în 2010, evenimentul a
avut loc dupã 20 de zile de la
alegerile generale. În 1992, a
trecut aproape o lunã de la ziua
alegerilor ºi pânã când Guver-
nul a anunþat noul sãu program.

Vladimir Putin: Rusia este pregãtitã sã-i asigure
azil politic fostului ºef al FBI James Comey

unui prieten”, spus Putin. În
timpul audierilor din Comisia
pentru Informaþii a Senatului
SUA, James Comey a spus cã
“bunul simþ” i-a dictat sã-ºi do-
cumenteze fiecare dintre cele
nouã conversaþii  cu Donald
Trump, dintr-o multitudine de
factori: circumstanþe, subiecte-
le discutate ºi natura preºedin-
telui. James Comey a subliniat
cã s-a temut de faptul cã pre-
ºedintele ar putea sã mintã în
privinþa conversaþiilor ºi cã spe-
rã sã existe ºi înregistrãri. Ul-
terior, fostul director al FBI a
recunoscut cã a rugat un prie-
ten apropiat, profesor de drept
la Universitatea Columbia, sã
împãrtãºeascã stenograma dis-
cuþiilor cu un reporter. Vladi-
mir Putin a mai precizat cã Ja-
mes Comey nu a prezentat nicio
dovadã care sã demonstreze
faptul cã Rusia s-a implicat în
alegerile prezidenþiale din SUA,
în timp ce Washingtonul ar fi
încercat sã influenþeze alegeri-
le din Rusia de ani de zile. “Nu
sunt familiarizat cu mãrturia
datã de Comey, dar am remar-

cat cã fostul director al FBI a
spus cã Rusia a interferat în
procesul electoral din SUA, fãrã
a prezenta dovezi în acest sens.
Dar, aºa cum a spus, influenþa
asupra gândirii americane a
avut loc. Dar propaganda ame-
ricanã constantã, din partea
ONG-urilor finanþate de SUA,
nu reprezintã o influenþã asu-
pra gândirii noastre ºi o încer-

care de influenþare a campaniei
electorale? Ba da, ºi continuã în
fiecare an”, a spus Putin. În-
trebat dacã are vreo îndoialã cã
Rusia a interferat în alegerile
prezidenþiale din SUA, James
Comey a rãspuns “nu”. Apoi,
Comey a spus cã este încrezã-
tor cã niciun vot exprimat în
cadrul alegerilor din 2016 nu a
fost modificat.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Vîrvoru

de Jos, cu sediul în localitatea Vîr-
voru de Jos, str.Principalã, nr.133,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiilor publi-
ce vacante de: Nr.Crt.; Denumirea
funcþiei publice; Clasa profesiona-
lã; Grad profesional; Comparti-
ment; Observaþii: 1; Consilier; I;
Debutant; Agricol; Vacant. 2; In-
spector; I; Debutant; Stare Civilã;
Vacant. 3; Referent; III; Superior;
Financiar Contabil ºi Achiziþii Pu-
blice; Vacant. Concursul se va
desfãºura astfel: -proba scrisã în
data de 18.07.2017, ora 10.00; -pro-
ba interviu în data de 20.07.2017,
ora 10.00 (dacã este cazul). I.Con-
diþiile de participare la concursul
pe care intenþionãm sã-l organizãm
funcþii publice sunt: A.Condiþii
generale: Cele prevãzute de art.9
din Legea 188/1999 (r2), clasa I
cuprinde funcþiile publice pentru
a cãror ocupare se cer studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioa-
re de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalen-
tã; clasa a III-a cuprinde funcþiile
publice pentru a cãror ocupare se
cer studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diplomã
de bacalaureat; -cele prevãzute de
art.54 din Legea 188/1999, privind
Statutul funcþionarilor publici (r2),
cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare. B.Condiþii specifice: a)-
pentru postul vacant de consilier,
clasa I, grad profesional debutant,
compartimentul „Agricol”: -studii
universitare absolvite cu diplomã
de licenþã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalen-
tã; -nu este necesarã vechimea; -

certificat/atestat de utilizare a cal-
culatorului; b)pentru postul va-
cant de referent, clasa III, grad pro-
fesional superior, compartimentul
„Financiar-Contabil ºi Achiziþii
Publice”: -studii medii; -vechime
în muncã necesarã exercitãrii
funcþiei publice -9 ani; -certificat/
atestat de utilizare a calculatoru-
lui; c)pentru postul vacant de in-
spector, clasa I, grad profesional
debutant, compartimentul „Stare
Civilã”: -studii universitare absol-
vite cu diplomã de licenþã, respec-
tiv studii superioare de lungã du-
ratã, absolvite cu diplomã de licen-
þã sau echivalentã; -nu este nece-
sarã vechimea; -certificat/atestat
de utilizare a calculatorului. Can-
didaþii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
20 zile de la publicarea anunþului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Primãriei Comunei Vîrvo-
ru de Jos. Relaþii suplimentare la
sediul Primãriei Comunei Vîrvoru
de Jos, persoanã de contact: Ta-
bacu Nicu, telefon: 0251.360.251,
fax: 0251.360.251, e-mail: varvoru-
dejos@yahoo.com.

PRIMÃRIA Comunei Vîrvoru
de Jos, cu sediul în localitatea
Vîrvoru de Jos, str.Principalã,
nr.133, judeþul Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea func-
þiei contractuale vacante de:
asistent medical comunitar de-
butant, 1 post, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va
desfãºura astfel: -proba scrisã
în data de 18.07.2017, ora 10.00;
-proba interviu în data de
20.07.2017, ora 10.00 (dacã este
cazul). Pentru participarea la
concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele con-

diþii: -absolvent al ºcolii sanita-
re postliceale sau echivalentã/
studii postliceale prin echivala-
re, conform HG nr.797/1997, pri-
vind echivalarea studiilor absol-
venþilor liceelor sanitare, promo-
þiile 1976-1994, inclusiv, cu nive-
lul studiilor postliceale sanitare,
dovedite cu diplomã de absolvi-
re (specializarea asistent medi-
cal generalist); -nu sunt condiþii
de vechime. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la publicarea anun-
þului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Primãriei Comunei
Vîrvoru de Jos. Relaþii suplimen-
tare la sediul Primãriei Comunei
Vîrvoru de Jos, persoanã de con-
tact: Tabacu Nicu, telefon:
0251.360.251, fax: 0251.360.251, e-
mail: varvorudejos@yahoo.com.

S.C. DELFIN GAZ S.R.L. anun-
þã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de obþinere a auto-
rizaþiei de mediu privind activita-
tea „AMPLASARE POMPÃ DIS-
TRIBUÞIE CARBURANÞI ªI CO-
PERTINÃ, REZERVOR SUBTE-
RAN, CONSTRUIRE CABINÃ STA-
ÞIE CU MAGAZIN(P), TERASÃ
NEACOPERITÃ, SPÃLÃTORIE
AUTO(P) ªI RAMPÃ GUNOI ªI
AMPLASARE FIRME LUMINOA-
SE, RELOCARE SKID GPL” ce se
desfãºoarã în judeþul Dolj, com.
Periºor, sat Periºor, str. Henri
Coandã, nr. 93/1. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul
APM Dolj, mun. Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1,  zilnic între orele 9 - 14.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj pânã la
data de 01.07.2017.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
COLEGIUL Naþional Economic

“Gheorghe Chiþu” Craiova organi-
zeazã concurs/examen pentru ocu-
parea urmãtoarelor posturi con-
tractuale aprobat prin HG nr.286/
2011, modificat ºi completat de HG
nr.1027/2014. Denumirea posturi-
lor: Un post muncitor tâmplar,
treapta profesionalã III- 1 normã,
post temporar vacant contractual
pe duratã determinatã. Condiþii spe-
cifice pentru participare la concurs
pentru postul de muncitor tâmplar:
studii liceale/ºcoalã profesionalã;
deþinerea unui certificat de califica-
re pentru meserie; vechimea în spe-
cialitate constituie avantaj; disponi-
bilitate pentru program flexibil;
atestat pazã constituie avantaj; cali-
ficãri precum: zugrav, electrician, fo-
chist, instalator constituie un avan-
taj. Data, ora ºi locul de desfãºura-
re a concursului: proba scrisã: data
de 10.07.2017, ora 9.00, la sediul
unitãþii din Craiova, str.Brestei,
nr.10, proba practicã: data de
13.07.2017, ora 9.00, la sediul uni-
tãþii din Craiova, str.Brestei, nr.10,
proba de interviu: data de
17.07.2017, ora 11.00, la sediul uni-
tãþii din Craiova, str.Brestei, nr.10.
Candidaþii vor depune actele pen-
tru dosarul de concurs în termen
de 10 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la sediul
unitãþii din Craiova, str.Brestei,
nr.10. Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul instituþiei sau la
telefon 0351.804.904.

COLEGIUL Naþional Economic
“Gheorghe Chiþu” Craiova organi-
zeazã concurs/examen pentru ocu-
parea urmãtoarelor posturi con-
tractuale aprobat prin HG nr.286/
2011, modificat ºi completat de HG
nr.1027/2014. Denumirea posturi-
lor: Un post îngrijitor, treapta pro-

fesionalã I- 1 normã, post vacant
contractual pe duratã nedetermina-
tã. Condiþii specifice pentru partici-
pare la concurs pentru postul de
îngrijitor: studii generale/medii; ve-
chimea în specialitate constituie
avantaj; disponibilitate pentru pro-
gram flexibil; atestat pazã constitu-
ie avantaj; calificãri precum: zugrav,
electrician, tâmplar, instalator con-
stituie un avantaj. Data, ora ºi locul
de desfãºurare a concursului: pro-
ba scrisã: data de 10.07.2017, ora
9.00, la sediul unitãþii din Craiova,
str.Brestei, nr.10, proba practicã:
data de 13.07.2017, ora 9.00, la se-
diul unitãþii din Craiova, str.Brestei,
nr.10, proba de interviu: data de
17.07.2017, ora 11.00, la sediul uni-
tãþii din Craiova, str.Brestei, nr.10.
Candidaþii vor depune actele pen-
tru dosarul de concurs în termen
de 10 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la sediul
unitãþii din Craiova, str.Brestei,
nr.10. Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul instituþiei sau la te-
lefon 0351.804.904.

COMUNA Dioºti. Anunþ preala-
bil privind afiºarea publicã a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului.
Unitatea administrativ-teritorialã
Dioºti, din judeþul Dolj, anunþã pu-
blicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele ca-
dastrale nr.5, 6, 7, 8, 9 ºi 10 începând
cu data de 21.06.2017, pe o perioa-
dã de 60 de zile, la sediul Primãriei
Dioºti, conform art.14 alin.(1) ºi (2)
din Legea cadastrului ºi a publici-
tãþii imobiliare nr.7/1996, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primãriei ºi pe site-
ul Agenþiei Naþionale de Cadastru
ºi Publicitate Imobiliarã.

Anunþul tãu!
EUROGENETIC SRL anunþã

solicitarea obþinerii avizului de
gospodãrirea apelor pentru inves-
tiþia: „Execuþie puþ forat pentru
monitorizarea calitãþii apei subte-
rane la Staþia de distribuþie carbu-
ranþi din Craiova, str.Brazda lui
Novac, nr.52, jud. Dolj”. Relaþii la
telefon: 0749.168.460.

SNGN ROMGAZ SA MEDIAS
Sucursala SIRCOSS  cu sediul în
Mediaº, ªoseaua Sibiului  nr.5, tel
0269/834509, organizeazã licitaþie
publica pentru vânzarea urmãtoa-
relor bunuri uzate: - AUTOªASIU
TATRA,  fabricat 1996, preþ unitar
68.500 lei/buc. - STAÞIE PECO CRA-
IOVA,  fabricaþie 1999, preþ unitar
35.300 lei/buc. Preþurile nu conþin
TVA. Licitaþia  va avea loc în
13.07.2017, ora 1100  în Craiova, str.
Teilor nr.116. In caz de neadjudeca-
re, licitaþia se repetã în 20.07.2017
si in 27.07.2017 cu acelaºi preþ de
strigare. Taxa de participare la lici-
taþie pentru staþia Peco este 353 lei
iar pentru autoºasiu 685 lei; la toa-
te aceste preþuri se adaugã TVA.
Garanþia de participare la licitaþie
este 3.530 lei pentru staþia Peco ºi
6.850 lei pentru autoºasiu. Toate
taxele se achitã cu ordin de platã
cu cel puþin doua zile înainte de lici-
taþie ºi se va specifica la ce licitaþie
se refera taxa sau garanþia respec-
tivã. Participanþii la licitaþie vor face
dovada plãþii taxei de participare ºi
a garanþiei înainte de a începe lici-
taþia. Plicul conþinând documente-
le de capabilitate, cererile de parti-
cipare ºi oferta de cumpãrare vor fi
înregistrate la registratura Sediului
Sucursalei Sircoss cu cel puþin 48
de ore înainte de începerea licita-
þiei. Relaþii se pot obþine la telefon
0752/115101 sau fax 0269/833340.
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Compania de Apã Oltenia SA, anunta publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a avizului de gospodãrire a apelor pentru investiþia afe-
rentã proiectului „ PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRAS-
TRUCTURII DE APÃ ªI APÃ UZATÃ DIN JUDEÞUL DOLJ, IN PERIOA-
DA 2014 – 2020”  în vederea execuþiei lucrãrilor de “Reabilitare ºi extindere
aducþiune Fir II Izvarna – Craiova” ce cuprinde componentele:

-       Tronson UAT CRAIOVA (între nodurile 1 ºi 2 si nodurile 3 ºi 4)
-       Tronson UAT ªIMNICU DE SUS (între nodurile 2 ºi 3)
-       Tronson UAT ISALNIÞA (între nodurile 4 ºi 5)
-       Tronson UAT ALMAJ (între nodurile 5 ºi 6)
-       Tronson UAT COÞOFENII DIN FAÞÃ (între nodurile 6 ºi 7)
-       Tronson UAT BRÃDEªTI (între nodurile 7 ºi 8)
-       Tronson UAT FILIAªI (între nodurile 8 ºi 9)
Pentru care s-a eliberat Certificatul  de Urbanism  nr. 6/05.02.2016 eliberat

de Consiliul Judeþean Dolj
 
-       Tronson UAT TISMANA (între nodurile 17 ºi 18)
-       Tronson UAT GODINEªTI (între nodurile 16 ºi 17)
-       Tronson UAT CALNIC (între nodurile 15 ºi 16)
-       Tronson UAT TELEªTI (între nodurile 14 ºi 15)
-       Tronson UAT ROVINARI (între nodurile 13 ºi 14)
-       Tronson UAT BALTENI (între nodurile 12 si 13)
-       Tronson UAT PLOPSORU (între nodurile 11 ºi 12)
-       Tronson UAT BRÃNEªTI (între nodurile 10 ºi 11)
-       Tronson UAT ÞÂNÞÃRENI (între nodurile 9 ºi 10)
Pentru care s-a emis certificatul de Urbanism nr.4/15.02.2016 eliberat de

Consiliul Judeþean Gorj
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare sau care intenþi-

oneaã sã transmitã observaþii, sugestii ºli recomandãri se pot adresa solici-
tantului la adresa:

Compania de Apã Oltenia SA, Craiova,str. Brestei nr. 133, judeþul Dolj
Unitatea pentru Implementarea Proiectului – Fonduri de Coeziune
-persoanã de contact ing. Naidin Marinel; tel: 0728/283.625.

Primãria oraºului Segarcea
aduce la cunoºtinþã cã în perioa-
da 28.06.2017-29.06.2017, pe
toatã raza oraºului, se vor exe-
cuta tratamente aviochimice
pentru combaterea þânþarilor.
Substanþa folositã este AQUA
K-OTHRINE.

Facem precizarea cã trata-
mentul se va desfãºura în con-
diþii corespunzãtoare pe raza
oraºului Segarcea, respectând
prevederile legale de protec-
þie a mediului, a sãnãtãþii ºi
securitãþii populaþiei.

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.
S.C. ANGAJEAZÃ
ECONOMISTÃ  evi-
denþã primarã. C.V. ra.-
t r a d e . c o n s t r u c -
t@gmail.com sau la
fax: 0251/599.915.

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 pre-
þuri avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
Inspectoratul pentru Si-
tuaþii de Urgenþã (ISU)
“Oltenia” al judeþului Dolj
vinde câine de serviciu,
ciobãnesc german, 3
ani, preþ pornire la licita-
þie 7.612 lei. Informaþii su-
plimentare la tel. 0251/
510126; int. 27756 sau
27703.

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

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

Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate uti-
litãþile, teren 1023 mp. Te-
lefon: 0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând  casã Preajba. Te-
lefon: 0755/300.762.
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi
posibilitate de racordare la
reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Casã mare  cu toate utilitãþi-
le super-îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.

Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/542.454.

TERENURI
Vând teren intravilan la 10
km de Craiova, fiind zonã
metropolitanã, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.
Vând teren intravilan Piaþa
Chiriac 418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semicasã.
Telefon: 0723/013.004
Vând teren arabil 2.500 ha
Nord 233, Spate Metro.
Telefon: 0251/548.870.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/693.646.

Vând teren intravilan Câ-
cea 6030 mp, deschide-
re 30 m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/263.391.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând 5000 mp la Gara Pie-
leºti lângã Fabrica Q Fort.
Telefon: 0752/641.847.
Vând teren intravilan Co-
muna ªimnicul de Sus –
sat Albeºti. Telefon: 0770/
107.765.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã 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, mo-
tor pe injecþie. Telefon:
0747/398.673.

STRÃINE
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995. Te-
lefon: 0742/023.399.
Vând AUTOTURISM EPO-
CÃ I.M.S. M 461, an fabri-
caþie 1974 tip armatã C. I.
Telefon: 0722/555.880
dupã ora 15.00; 0736/
728.876 ora 7.00-23.00.

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând FORD ESCORD
1300 cm an fabricaþie
1983 numere noi, carte
identitate pentru piese
Târgoviºte. Telefon:
0736/ 728.876- 500
Euro fix.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
VÂND capre româneºti,
preþ negociabil. Telefon:
0747/963.794.
Lãmâi, dafin aromat pre-
tabil restaurantelor, televi-
zor color. Telefon: 0351/
422.179.
VIN de buturugã, 2 butoa-
ie salcâm, aparat sudurã.
Telefon: 0749/012.505.
Vând convenabil un au-
tomatizor APOLLO 3WF -
2,6 nou - nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând bicicletã pliabilã.
Telefon: 0723/055.342.
Vând douãsprezece (12)
taburele din pal melaminat.
Telefon: 0728/911.350.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 16 iunie 2017

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

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

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

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Consiliul de Administraþie al Spitalului Clinic de Boli Infecþioase
si Pneumoftiziologie VICTOR BABEª  Craiova, anunþã organiza-
rea concursului, la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecþioase ºi
Pneumoftiziologie Victor Babeº, str. Calea Bucureºti, nr. 126, în
conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sãnãtãþii nr. 1520/
2016 actualizat,  pentru ocuparea funcþiei de Manager spital per-
soana fizicã, care se va desfãºura în douã etape :

1.    Etapa de verificare a îndeplinirii de cãtre candidaþi a condiþiilor
stabilite în anunþul de concurs, care va avea loc pe data de 19.07.2017,
ora 11.00,  etapa eliminatorie;

2.  Etapa de susþinere publicã ºi de evaluare a proiectului de mana-
gement, care se va desfãºura la sediul spitalului pe baza temelor- ca-
dru, în data de 21.07.2017, ora 11. 00

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs
din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie
VICTOR BABEª  Craiova, str. Calea Bucureºti, nr.126, pânã la data
de 17.07.2017, ora 15.00, de luni pânã joi, între orele 08,00-15,00 ºi
vineri între orele 8,00- 13,00.

Bibliografia ºi temele cadru  pentru proiectul de management sunt
afiºate la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftizio-
logie VICTOR BABEª Craiova, str. Calea Bucureºti, nr. 126 ºi pe
site-ul Spitalului www.vbabes-cv.ro  sau pe portalul  posturi.gov.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la Secretaritul concursului, sau
la  Biroul Resurse Umane al unitãþii, telefon 0742/253.333 , la avizie-
rul unitãþii(clãdirea TESA), pe site-ul unitãþii : www.vbabes-cv.ro
(secþiunea Concursuri).

Vând mobilier magazin din
pal melaminat în stare bunã,
4 galantare cu geam, 3 eta-
jere cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând 40 de familii de al-
bine (stupi puternici). Te-
lefon: 0763/156.760.
Vând masã metalicã 140/
70/75 cm – 150  lei, poli-
zor electric nou - 100 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând þuicã, podea Dacia
1310, maºinã de cusut
PAFF. Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul Ro-
maneºti. 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 corni-
er de 70cm lungi de 2,80m.
Telefon: 0770/303.445.

Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumulatori
200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris elec-
tricã, transformator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi, bocanci,
ghete militare noi, frigider.
Telefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã, 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. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând aparat de facut pâi-
ne electric Alasca – 70 lei.
Telefon: 0770/303.445.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor un-
ghiular, (flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20 litri noi,
arzãtoare  gaze sobã D 600,
reductor oxigen sudurã, al-
ternator 12V pickup Tesla cu
boxe ºi dozã de rezervã
nouã, discuri cu muzicã. Te-
lefon: 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, menghi-
nã instalator, apometru apã
normal, aragaz 3 ochiuri.
Telefon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii 2-6
ani, expresor cafea – 80
lei,cadru bicicletã 30 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore motor
Dacia 106, vând arc spate
Dacia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare electri-
ca. Telefon: 0745/589.825.

Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, saltea
dublã, cãrucior handicap,
TV color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare schelã
metalicã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune ta-
piþate, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.
Sãpun de casã 5 lei/kg.
cruce albã scrisã 1200/
400- 80 lei, covor persan
200/800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor 2500
W, diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã, as-
pirator, masã, saltea copil.
Telefon: 0770/298.240.

Vând 2 TV Color Nei, Ro-
yal, telecomandã, defecte
- 100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii
pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci noi.
Telefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

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.

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

PIERDERI
Pierdut CUI 20248729
pe numele CÎRJALIU N.
ELENA - SORINA. Se
declarã nul.
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Curtea de Apel a anunþat
ieri verdictul în cazul procesu-
lui intentat în cazul dezafilie-
rii echipei lui Adrian Mititelu.
Astfel, Dumitru Dragomir ºi
Mircea Sandu au fost achitaþi,
iar LPF ºi FRF nu trebuie sã
mai achite prejudiciul decis de
Tribunalul Bucureºti (1 084
592 000 de lei, peste 240 de
milioane de euro), fiind achi-
tate. Decizia este definitivã.
Instanþa a decis pãstrarea se-
chestrului instituit asupra bu-
nurilor lui Sandu, Dragomir ºi
LPF, pentru un eventual pro-
ces în civil, pe care sã îl inten-
teze Adrian Mititelu. Procuro-
rii ceruserã condamnarea fos-
tului preºedinte al FRF, Mir-
cea Sandu, ºi a fostului preºe-
dinte al LPF, Dumitru Drago-
mir, la pedepse cu executare
orientate spre maximum, res-
pectiv la câte 14 ani de închi-
soare pentru fiecare. Mircea
Sandu ºi Dumitru Dragomir au
fost condamnaþi, în luna iunie

SERIA 1 – Etapa a 28-a: Flacãra Mo-
þãþei - Avântul Giubega 3-0, Fulgerul
Maglavit - Progresul Ciupercenii Vechi
5-1, Avântul Rast - Recolta Galicea
Mare nu s-a jucat, Vânãtorul Desa -
Victoria Pleniþa 1-1, SC Poiana Mare -
Voinþa Caraula 0-3, Viitorul Ciuperce-
nii Noi a stat, Viitorul Dobridor - Re-
colta Cioroiaºi 3-1, Victoria Periºor -
Spicul Unirea 1-4.

Clasament: 1. Pleniþa 59p, 2. Moþãþei
57, 3. Desa 52, 4. Ciupercenii Noi 41, 5.
Caraula 40, 6. Unirea 38, 7. Cioroiaºi 37,
8. Ciupercenii Vechi 35, 9. Rast 31, 10.
Maglavit 31, 11. Dobridor 27, 12. Poiana
Mare 19, 13. Periºor 18, 14. Giubega 4.

SERIA 2 – Etapa a 28-a: Viitorul Afu-
maþi - Dunãrea Gighera 3-0, Recolta
Urzicuþa - Viitorul Giurgiþa 0-8, Viitorul
Þuglui - Aktiv Padea 3-0, ªtiinþa Calo-
pãr - Gloria Catane 8-3, Progresul Bãi-
leºti - Progresul Cerãt 4-5, Fulgerul În-
torsura - Triumf Bârca 3-0, Unirea Goi-
cea - Seaca de Câmp 6-0, Recolta Mãce-
ºu de Jos - Viitorul Mãceºu de Sus 1-1.

Clasament: 1. Catane 74p, 2. Mãceºu
de Jos 63, 3. Mãceºu de Sus 59, 4. Þu-
glui 51, 5. Afumaþi 51, 6. Cerãt 50, 7.
Calopãr 47, 8. Giurgiþa 46, 9. Întorsura
43, 10. Bãileºti 40, 11. Goicea 34, 12. Bâr-
ca 33, 13. Seaca de Câmp 21, 14. Padea
19, 15. Urzicuþa 19, 16. Gighera 5.

SERIA 3 – Clasament final: 1. Cas-
tranova 52, 2. Puþuri 49p, 3. Dãbu-
leni 45, 4. Secui 41, 5. Amãrãºtii de
Sus 39, 6. Tâmbureºti 33, 7. Mârºani
26, 8. Daneþi 25, 9. Dobreºti 25, 10.
Amãrãºtii de Jos 22, 11. Rojiºte 19,
12. Cãlãraºi 1.

SERIA 4 – Clasament final: 1. Celaru
57p, 2. Cârcea II 51, 3. Leu 47, 4. Rado-
mir 46, 5. Coºoveni 38, 6. Mischii 35, 7.
Pieleºti 31, 8. Ghindeni 29, 9. T. Secui
18, 10. Drãgoteºti 11, 11. Popânzãleºti 10,
12. Teasc 7.

SERIA 5  - ultima etapã: CS Sopot -
Jiul Breasta 5-2, Viitorul Valea Fântâ-
nilor - Jiul Bâlta 4-4, Voinþa Belcin -
Voinþa Raznic 7-2,  Betis Craiova - AS
Scãeºti 3-2, ªtiinþa 2016 Craiova - Vii-
torul Craiova nu s-a jucat, Vulturul
Cernãteºti a stat, AS Greceºti - Rapid
Potmelþu nu s-a jucat.

Clasament final: 1. Belcin 46, 2. So-
pot 44, 3. Potmelþu 36p, 4. Bâlta 33, 5.
Cernãteºti 33, 6. Betis 27, 7. AS ªtiinþa
25, 8. Valea Fântânilor 24, 9. Scãeºti 24,
10. Raznic 16, 11. Breasta 8.

Liga a V-a Dolj, rezultate ºi clasamente

1 pauzã / 2 final: LPF1 pauzã / 2 final: LPF1 pauzã / 2 final: LPF1 pauzã / 2 final: LPF1 pauzã / 2 final: LPF, FRF, FRF, FRF, FRF, FRF, Sandu ºi Dragomir - achitaþi, Sandu ºi Dragomir - achitaþi, Sandu ºi Dragomir - achitaþi, Sandu ºi Dragomir - achitaþi, Sandu ºi Dragomir - achitaþi
Mititelu a pierdut cele 240 de milioane pe care i le

oferise prima instanþã, în procesul dezafilierii echipei
sale ºi a copiilor, copiilor sãi

Piþurcã: „S-a fãcut dreptate,
echipa din Liga I e adevãrata ªtiinþa”

Victor Piþurcã, a comentat pentru gsp decizia datã de Cur-
tea de Apel: „S-a fãcut dreptate. Mã bucur pentru Mircea San-
du ºi Dumitru Dragormir, care nu aveau nicio vinã. Ei au res-
pectat regulamentul. Adrian Mititelu este un escroc. A pãcãlit
multã lume. Nu cred cã mai revine în fotbal. ªi dacã primea
220 de milioane de euro, tot nu fãcea nimic. Eu, când eram
antrenor la echipa naþionalã, i-am spus lui Mircea Sandu sã
nu dezafilieze Craiova. A fãcut exact ce îi convenea lui Miti-
telu. El nu mai avea bani, jucãtorii erau neplãtiþi, iar echipa
retrogradase. Lumea trebuie sã uite de echipa lui Mititelu. A
fãcut mult rãu Craiovei ºi o sã disparã total din fotbal. Vocile
care ziceau cã echipa din Liga 1 nu este adevãrata Craiova
erau susþinãtori falºi ai lui Mititelu. Venea la ºedinþe cu niºte
suporteri cãrora le-a promis bani. Ei, când se întâlneau cu
mine, îmi ziceau cã Mititelu e un escroc. Formaþia din Liga 1
este adevãrata ªtiinþa, clubul la care am jucat eu. Procesul
meu cu el îºi va continua cursul. El, în ultimul timp, a înstrãi-
nat multe bunuri ale clubului. E o judecatã acum, ca aceste
bunuri sã revinã la clubului lui, pentru ca statul, ANAF-ul ºi
cei care au bani de recuperat sã o facã. Dar eu nu îmi fac
nicio speranþã cã voi recupera banii”, a spus Victor Piþurcã.

2016, de Tribunalul Bucureºti,
la câte trei ani de închisoare
cu suspendare în dosarul deza-
filierii echipei lui Mititelu, ºi
au fost stabilite despãgubiri
cãtre club de peste un miliard
de lei. FRF a formulat apel,
judecat ieri de Curtea de Apel
Bucureºti.

De ce este corectã decizia
Curþii de Apel

Prima hotãrâre a instanþei, a
Tribunalului Bucureºti, de a i se
da 240 de milioane de euro lui
Mititelu, era aberantã. ªi nu nu-
mai suma, ci decizia în sine. Asta
fiindcã FRF a respectat legea
când a luat decizia de a dezafilia
„sereleul” lui Mititelu ºi al copii-
lor, copiilor sãi. ªtiind cã falimen-
tul este inevitabil, Mititelu a în-
cercat sã scoatã þapi ispãºitori.
ªi astfel nu a mai mers la TAS în
procesul cu Piþurcã, adresându-
se direct instanþelor civile. ªtia

cã va fi dezafiliat, ºtia cã nu are
dreptate, dar astfel putea arunca
vina pe alþii, pãcãlind multã lume,
inclusiv, se pare, unii judecãtori.
Dar Mititelu era expert în pãcã-
leli: sute de foºti angajaþi sau co-
laboratori fuseserã înºelaþi, dis-
cursul sãu demagogic îl transfor-
mase în viziunea unora, care nu-
l cunosc, din cãlãu în victimã.
Apropo, mulþi nu ºtiu cât a con-
tribuit Mititelu la prima retrogra-
dare, cea din 2004, doar pentru
ca el sã poatã pune mâna pe club.
Lui Mititelu nu i se cuvine niciun
ban pentru acei jucãtori, fiindcã
ei nu i-au fost luaþi, ci lor li s-a
acordat drept de muncã la alte
echipe, în cadrul FRF. Ori, Miti-
telu nu mai fãcea parte din FRF,
dupã ce nu-i respectase regulile
pe care ºi le-a asumat ºi a acþio-
nat forul în judecatã civilã. Miti-
telu putea sã-i angajeze pe acei
jucãtori dacã echipa sa ar fi evo-
luat într-o ligã independentã de
FRF, sã zicem una balcanicã sau
una a satelor limitrofe Booveniu-

lui, nu-i interzicea nimeni acel
drept. Oricâte pãcate ar avea San-
du ºi Dragomir, ei (recte Comi-
tetul Executiv) nu au comis abuz
în serviciu când au dezafiliat so-
cietatea lui Mititelu, ci au respec-
tat legea, chiar au fost forþaþi de
Mititelu sã-i scoatã din fotbal
echipa.

Ca ºi decizia de a-i acorda
240 de milioane de euro, deciza
de reafiliere temporarã a fost
aberantã ºi a produs pagube sen-
timentale enorme. O decizie stu-
pidã, bazatã pe nimic, o decizie
care avea sã împartã suporterii
ªtiinþei în fani CSU ºi fani FCU.
Mititelu ºtia cã dacã nu revine,
cel puþin pentru scurt timp, în
fotbal, lumea va considera CSU
drept continuatoare a istoriei
ªtiinþei, aºa cum era ºi normal,
astfel cã a fãcut tot ce i-a stat
în putinþã sã reaparã în fotbal,
sã-ºi asocieze numele cu ªtiinþa
ºi sã dezbine astfel oraºul, sã îm-
partã fanii, care fuseserã dintot-
deauna în aceeaºi baricadã. CSU

continuã istoria ªtiinþei, aºa cum
ºi FCU a continuat-o din 1994,
când echipa a fost separatã, chiar
ºi arbitrar, de Clubul Sportiv. Nu
este de acceptat nici ideea prã-
pastiei de palmares, fiindcã din
1994 pânã în 2011 a existat o
echipã ºi ea s-a numit Universi-
tatea Craiova. Aceasta i-a repre-
zentat pe suporterii ªtiinþei, aºa
cum a fãcut-o ea, fãrã perfor-
manþe. Chiar dacã în acte nu s-
a respectat continuitatea, iar
acea societate nu a preluat ºi pal-
maresul, în privinþa sentimente-
lor nu fost întrerupere în palma-
res. Cã echipa s-a întors la clu-
bul-mamã ºi cã oraºul se impli-
cã acum în viaþa clubului sunt
lucruri normale, iar ªtiinþa nu
mai poate fi asumatã de cineva,
în numele familiei sau a orgolii-
lor sale. Oricum, trebuie sã ni-l
asumãm noi pe Mititelu, chiar ºi
ca o sãmânþã stricatã, fiindcã a
fãcut parte din greºelile noastre
în datoria pe care o avem: de a
avea grijã de ªtiinþa.
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