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Preºedintele

Iohannis a primit

o distincþie

a Balului Operei

“Semper”

din Dresda
Preºedintele Klaus Iohan-

nis a primit ieri Ordinului
“Sfântul Gheorghe” al
Balului Operei “Semper” din
Dresda, într-o ceremonie
care a avut loc la Berlin, la
sediul ambasadei României.
“Primesc cu mare plãcere
Ordinul «Sfântul Gheorghe»
ºi îl dedic prieteniei româno-
germane, pe care o preþuim
foarte mult. Numele ordinu-
lui care mi-a fost înmânat -
«Sfântul Gheorghe» – poartã
o simbolisticã aparte. Aceas-
ta este legatã de lupta pe
care noi, statele democratice,
o ducem în contextul euro-
pean ºi internaþional actual.
Viitorul proiectului european
þine de angajarea pe calea
solidaritãþii ºi a unitãþii, în
mod pragmatic ºi credibil.
Important este ca UE sã-ºi
pãstreze, sincer ºi onest,
valorile ºi principiile sale
fundamentale ºi sã identifice
cãi concrete pentru a fi mai
apropiatã de cetãþenii sãi”, a
spus preºedintele Iohannis,
în alocuþiunea pe care a
susþinut-o cu aceastã ocazie.
Preºedintele a subliniat cã
“România a demonstrat cã
este un partener predictibil ºi
de încredere, prin asumarea
clarã atât a statutului sãu de
membru al UE deplin
angajat, din ultimii zece ani,
cât ºi în ceea ce priveºte
responsabilitãþile euro-
atlantice de securitate ºi
apãrare comunã”.
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Preºedintele PNL, Ludovic
Orban, i-a cerut,ieri, „demisia de
conºti inþã” premierul Sorin
Grindeanu, afirmând cã astfel ar
putea fi împiedicat trocul fãcut
de Liviu Dragnea cu UDMR, ad-
optarea mai multor acte norma-
tive care privesc minoritatea
maghiarã, potrivit unui declara-
þii solicitate de MEDIAFAX.

 „Îi solicit demisia de conºtiin-
þã lui Sorin Grindeanu. Liviu
Dragnea ºi-a pierdut minþile ºi
este în stare de orice fel de trã-
dare, tranzacþie care contravine
intereselor naþionale fundamen-
tale. PNL se va opune cu toate
forþele punerii în practicã a tro-
cului fãcut de clanul Dragnea
pentru a-ºi salva pielea”, a de-
clarat preºedintele PNL, Ludo-
vic Orban, pentru MEDIAFAX.

Ludovic Orban a afirmat cã
Sorin Grideanu ar putea împie-
dica prin demisia sa adoptarea
proiectelor de lege negociate de
liderul PSD cu UDMR, în schim-
bul susþinerii moþiunii de cenzu-
rã. „Existã cineva care ar putea
sã rupã lanþurile care îi leagã pe
parlamentarii PSD de liderul lor
ºi care ar putea ajuta la împiedi-
carea adoptãrii actelor normati-
ve negociate de Dragnea cu
UDMR. El se numeºte Sorin
Grindeanu. Îi solicit o demisie
de conºtiinþã. Este bãnãþean,
poate înþelege bine dacã mai are
urmã de responsabilitate, dacã
mai are o urmã de conºtiinþã
naþionalã, dacã îi mai pasã de
viitorul þãrii lui îi cer o demisie
de conºtiinþã care ar putea îm-
piedica punerea în prcaticã a tro-
cului ilegal fãcut de Dragnea”, a
spus Orban.

Liderul PNL a fãcut un apel
cãtre parlamentarii PSD, cerân-
du-le sã nu voteze „ceea ce li
se ordonã”, „sã nu îl asculte pe
Liviu Dragnea”, dacã nici „în
ceasul al doisprezecelea Sorin
Grindeanu nu înþelege sã îºi dea
demisia”.

13 parlamentari PSD ºi ALDE
nu vor vota moþiunea
de cenzurã, susþine Victor Ponta

Secretarul general al Guver-
nului, Victor Ponta, a declarat,

ieri, cã vor fi cel puþin 13 parla-
mentari ai coaliþiei PSD-ALDE
care vor fi absenþi de la votare
sau vor vota împotriva moþiunii
de cenzurã.

“Eu sunt convins cã 13 vo-
turi, cu siguranþã, nu vor fi.
Ceea ce e foarte urât, ceea ce
ilegal, ceea ce doreºte în PSD -
nu poþi dã-þi dai jos propriul
guvern negociind la bucatã. Nu
ºtiu sã se negocieze la bucatã,
dar sper sã nu se negocieze la
bucatã, cã e oribil. Dar mai sunt
19 ore în care poate sã fie gãsi-
tã o soluþie”, a declarat Victor
Ponta.

El a precizat cã nu a discutat
cu Liviu Dragnea ºi nici nu i-a
solicitat o discuþie acestuia. Pon-
ta a mai spus cã sperã sã nu se
ajungã la votarea moþiunii de
cenzurã. “Eu am doar semnalul

cã putem sã fim raþionali ºi sã
nu ne sinucidem. Dupã moþiune
viitorul PSD va fi tragic, dacã
se ajunge. Se ajunge la disolu-
þie, ceea ce e rãu. Mai avem 19
ore sã salvãm acest lucru”, a mai
spus Ponta.

În opinia lui, negocierile duse
de Liviu Dragnea cu liderii
UDMR au reprezentat semnalul
cã PSD nu are numãrul necesar
de voturi pentru trecerea moþi-
unii de cenzurã. “Dacã ar fi avut
voturi, nu ar fi fãcut aceastã
uriaºã greºealã, cu negocierile
de asearã. UDMR a cerut ceea
ce cere de 16 ani, nu au nicio
vinã. Dar au tras cu glonþul de
argint cã au luat voturile UDMR
ºi dupã aia... UDMR nu partici-
pã, cu nu participã niciun alt
partid, ceea ce e normal, fiind-
cã e o bãtãlie internã în PSD ºi
nu te bagi în bãtãlia altora, cã
nu îþi place nici þie sã se bage
cineva în bãtãliile interne”, a
punctat secretarul general al
Guvernului.

PSD împreunã cu ALDE de-
þin 248 de voturi, în timp ce PSD
are nevoie de 233 de parlamen-
tari pentru a trece moþiunea de
cenzurã, în consecinþã este o di-

ferenþã de 15 voturi. Totodatã,
doar 222 de semnãturi sunt
strânse pe documentul oficial. 

Dacã gruparea Grindeanu-
Ponta are de partea sa 13 parla-

mentari, iar proporþiile în valori
absolute s-ar pãstra, atunci mo-
þiunea de cenzurã ar trece. Însã
o marjã de doar 2 voturi este
prea puþin pentru a se putea afir-
ma cu siguranþã cã acþiunea
PSD ar avea succes. 

Preºedintele PMP,
Traian Bãsescu: În principiu
am stabilit sã nu intrãm
în salã la moþiune

Preºedintele PMP, Traian Bã-
sescu a declarat ieri cã parla-
mentarii formaþunii pe care o
conduce nu vor intra în salã la
moþiune, considerând cã aceas-
ta reprezintã o rãfuialã între douã
tabere din PSD. ”În principiu,
am stabilit ieri cã nu intrãm (nr.:
la ºedinþa de plen). Considerãm
o disputã internã pe care, cu ne-
obrãzare, au reuºit sã o ducã sub
cupola Parlamentului, au trans-
format instituþiile statului în sce-
ne de teatru pentru dispute poli-
tice”, a declarat Traian Bãses-
cu. PNL a anunþat, la rândul sãu,
cã va participa la votul pe moþi-
une, dar aleºii liberali nu se vor
ridica din scaune sã voteze. Li-
derul USR a transmis cã parla-
mentarii partidului nu vor parti-
cipa la votul pentru moþiunea de
cenzurã.

Coaliþia de guvernare,
despre negocierile cu UDMR:
S-au închis discuþiile

Preºedintele Senatului Cãlin
Popescu-Tãriceanu a declarat
ieri cã discuþiile cu UDMR ”s-
au închis”, dupã ce un senator
al UDMR a declarat cã forma-
þiunea nu va vota moþiunea de
cenzurã  in i þ ia tã  de  PSD º i
ALDE. Tãriceanu a fost ches-
tionat cu privire la negocierile
pe care coaliþia de guvernare
le are cu UDMR. ”S-au închis
discuþiile”, a replicat Tãricea-
nu. UDMR nu va vota moþiu-
nea de cenzurã împotriva Gu-
vernului Grindeanu, a anunþat
marþi senatorul Tanczos Barna,
care a precizat cã atâta timp cât
toate negocierile au picat cu
PSD, UDMR nu are de ce sã
intre în ”cearta internã” a so-
cial democraþilor.
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Din câte se pare, vineri, pe 23
iunie, va fi validat rezultatul ale-
gerilor locale parþiale la Craio-
va, în urma cãrora candidatul
PSD, Mihail Genoiu, a ieºit în-
vingãtor, obþinând un numãr de
19.798 de voturi din partea cra-
iovenilor (42,79%), la mare dis-
tanþã de candidatul opoziþiei, se-
natorul liberal Mario Ovidiu
Oprea – 7.512 voturi (16,24%).

Dupã validarea rezultatului
alegerilor de cãtre instanþã, se
vor putea parcurge paºii urmã-
tori – emiterea de cãtre prefect
a Ordinului de validare a man-
datului, apoi o ºedinþã a Consi-
liului Local Municipal Craiova în
care sã se ia act de aceastã vali-
dare ºi abia dupã aceea Mihail
Genoiu îºi poate lua în primire
atribuþiile de primar. Trebuie
precizat faptul cã, fiind vorba de
alegeri locale parþiale cauzate de

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

demisia fostului primar, nu s-a
votat ºi pentru un nou consiliu,
astfel cã se pãstreazã vechea
componenþã care a fost votatã
la scrutinul din 5 iunie 2016:
PSD – 17 mandate, PNL – 6
mandate, ALDE – 2 mandate ºi
PMP (prin absorbþia UNPR) – 2
mandate.

„Intru direct
în pâine!”

Fiind ales prin vot direct, de
aceastã datã Mihail Genoiu va
depune jurãmântul în noua sa
calitate de primar. Într-o emisi-
une la postul de televiziune Ol-
tenia 3TV, ieri searã, proaspãtul
edil al Craiovei a declarat cã pri-
ma zi de mandat nu va deosebi-
tã pentru el. Fiind deja obiºnuit
cu aceastã posturã, cu atribuþii-
le ºi cu funcþionarii din primã-

rie, va trece direct la treabã,
luând lucrurile de acolo de unde
le-a lãsat. „Nu va fi ca o minune
peste noapte pentru cã eu am
considerat ca ºi cum aº fi fost
într-un concediu mai prelungit.
Pe 19 mai, când m-am retras,
am lãsat lucrurile într-un anumit
stadiu, cu anumite termene la
fiecare. În plus, fiecare funcþi-
onar ºtie ce a avut de fãcut în
aceastã perioadã. Ceilalþi doi co-
legi ai mei, Adrian Cosman ºi
Sorin Manda (n.r. – viceprimar
al Craiovei, respectiv adminis-
trator public al municipiului), au
avut atribuþiile împãrþite ºi au
ºtiut foarte clar ce au de fãcut.
Deci intru direct în pâine, nu tre-
buie sã mã prezint la funcþionari,
sã ne cunoaºtem. Ne ºtim deja
ºi asta cred cã este un avantaj
pentru oraº ºi pentru bunul mers
al lucrurilor, pentru cã nu se mai
pierde timpul cu formalitãþile ºi
trecem direct la muncã”, a de-
clarat Mihail Genoiu.

Water Park
ºi Spitalul Filantropia

îºi aºteaptã
recepþiile

Pe agenda noului primar se
gãsesc trei investiþii pe care le
va urmãri cu prioritate, dintre
care douã aflate în faza de re-
cepþie ºi celãlalt în stare avan-
satã de realizare. „Vine vara, cu
perioada de vacanþe, ºi multã
lume pleacã în concedii, se sub-
þiazã aparatul primarului ºi toc-
mai de aceea ele trebuie finali-

zate. Mã refer la Water Park ºi
Spitalul Filantropia, douã proiec-
te în stadiu foarte avansate ºi
unde lucrurile trebuie sã se fi-
nalizeze”. În privinþa recepþiilor,
noul primar al Craiovei a preci-
zat faptul cã reprezentanþii co-
misiei nu vor fi grãbiþi astfel cã
preluarea lucrãrilor se va face în
termenii cei mai buni. „Întot-
deauna la recepþii am avut o ati-
tudine total diferitã: nu am mai
solicitat nimãnui sã se grãbeas-
cã. Nu am solicitat comisiei de-
cât sã fie foarte exigentã ºi sã
verifice absolut tot ceea ce este
de verificat. ªi sã considere cã
ceea ce nu constatã ei la recepþie
li se va putea imputa dupã aceea.
Tocmai de aceea, dacã lucrãrile
sunt în fazã de recepþie, eu ga-
rantez cã nu le voi urgenta cu
absolut nimic, dar vreau sã am
certitudinea cã aceste recepþii au
început, cã constructorii ºi-au
terminat lucrãrile ºi comisia îºi
face datoria”.

Autoritãþile
cautã o formã

de administrare
pentru noul stadion

Cel de-al treilea proiect care
va fi monitorizat chiar din pri-

mele zile ale mandatului este con-
strucþia noului stadion. Mihail
Genoiu a spus cã a efectuat re-
cent o vizitã pe ºantier, împreu-
nã cu fostul edil, Lia Olguþa Va-
silescu, ºi nici unul dintre ei nu
a fost mulþumit de cât au mai
avansat lucrurile. „Aºtept sã fiu
investit ca sã am o calitate ºi sã
intru în amãnunt, sã vãd ce se
întâmplã acolo”. Noul primar al
Craiovei a mai spus cã primul
lucru pe care îl va face legat de
stadion este sã decidã, împreu-
nã cu specialiºtii ºi funcþionarii,
care va fi modalitatea de admi-
nistrare a complexului sportiv.
„Gazonul trebuie sã îl adminis-
treze cineva, mai sunt tribunele,
hotelul, restaurantul, foarte mul-
te lucruri de care trebuie sã se
ocupe cineva. ªi asta este obli-
gaþia mea sã îl administrez. Par-
tea de construcþie este mai mult
a CNI, putem sã intervenim ºi
noi sã dãm niºte telefoane, dar
nu avem o relaþie directã, nu
suntem angajatorul lor ca la
Water Park. Însã partea de ad-
ministrare este chiar problema
noastrã”. „Sã sperãm, totuºi, cã
în toamna aceasta îl inaugurãm.
O sã facem un fel de dezbatere
privind inaugurarea”, a menþio-
nat Mihail Genoiu.

Primarul ales al Craiovei, Mihail Ge-
noiu, îºi va lua în primire mandatul cel
mai probabil de sãptãmâna viitoare. Par-
tea bunã este cã, având în vedere func-
þiile anterioare, de viceprimar ºi pri-
mar interimar, noul edil va putea trece

peste formalitãþile de început de man-
dat ºi va intra direct în pâine. Trei la
numãr sunt proiectele de care se va ocu-
pa de cum se va instala, din nou, la pri-
mãrie, însã unul este capital: construc-
þia noului stadion din Bãnie.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Tribunalului Dolj au
menþinut, luni, 19 iunie a.c., mã-
sura controlului judiciar faþã de in-
culpaþii din dosarul grupãrii de bra-
conieri coordonatã ºi protejatã de
un poliþist de frontierã doljean.
Asta dupã ce, la sfârºitul lunii tre-

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, luni searã, în jurul orei
20.15, Dumitru Ivan, de 45 de ani,
din comuna Vârvoru de Jos, în
timp ce conducea o autoutilitarã,
pe D.C. 17, Fântânele-Radovan,
pe fondul vitezei excesive, într-o
curbã la stânga a pierdut contro-
lul volanului, a pãrãsit partea ca-
rosabilã ºi a lovit un plop. În urma
accidentului a rezultat vãtãmarea
gravã a conducãtorului auto care
a fost transportat cu o ambulanþã
SMURD la Unitatea de Primiri Ur-
genþe a Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova. Poliþiºtii ru-
tieri au întocmit dosar de cerce-
tare penalã sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de vãtãmare corpora-
lã din culpã.

O craioveancã ºi nepoata ei,

Luni dupã-amiazã, în jurul
orei 16.30, un subofiþer din ca-
drul Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean (IJJ) Dolj, aflat în afa-
ra orelor de program, a gãsit, în
staþia de autobuz de la Spitalul
Militar Craiova, o poºetã în care
se aflau mai multe bunuri, un
telefon mobil, dar ºi 840 euro,
160 de lire ºi 25 de lei. Subofi-
þerul a solicitat la faþa locului un

Poºetã cu peste 800 de euroPoºetã cu peste 800 de euroPoºetã cu peste 800 de euroPoºetã cu peste 800 de euroPoºetã cu peste 800 de euro
gãsitã de un jandarmgãsitã de un jandarmgãsitã de un jandarmgãsitã de un jandarmgãsitã de un jandarm

al IJJ Dolj ºi restituitãal IJJ Dolj ºi restituitãal IJJ Dolj ºi restituitãal IJJ Dolj ºi restituitãal IJJ Dolj ºi restituitã
echipaj mobil din cadrul unitãþii,
jandarmii au preluat geanta ºi, în
urma cercetãrilor, au identificat-
o pe femeia care pierduse gean-
ta, T.G., de 56 de ani, din Cra-
iova. Craioveanca a fost con-
tactatã ºi invitatã la sediul IJJ
Dolj, unde i-au fost restituite
bunurile personale, gestul jan-
darmilor fiind primit, evident,
cu mare bucurie de femeie.

Rãnit grav dupã ce a intrat cu maºinaRãnit grav dupã ce a intrat cu maºinaRãnit grav dupã ce a intrat cu maºinaRãnit grav dupã ce a intrat cu maºinaRãnit grav dupã ce a intrat cu maºina
într-un copacîntr-un copacîntr-un copacîntr-un copacîntr-un copac

Un doljean de 45 de ani a
ajuns, luni searã, cu rãni
grave, la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova,
dupã ce a intrat cu maºina pe
care o conducea într-un
copac. Poliþiºtii au stabilit cã
accidentul s-a petrecut pe
fondul vitezei excesive.

accidentate pe trecerea de pietoni
Un alt accident de circulaþie s-a

petrecut ieri, în Craiova, o femeie
de 68 de ani ºi nepoþica ei, în vâr-
stã de 6 ani, fiind transportate la
spital pentru îngrijiri medicale. Po-
trivit IPJ Dolj, Eugen Moruntale,
de 45 de ani din Craiova, în timp
ce conducea un autoturism Dacia
Logan pe strada George Enescu,
la intersecþia cu strada Paºcani, nu
a acordat prioritate de trecere ºi a
lovit-o pe Maria Birul, de 68 de ani,
care traversa strada regulamentar,
împreunã cu nepoata ei de 6 ani.

Fetiþa nu a fost lovitã de maºinã,
însã bunica sa a cãzut peste ea din
impact. Amândouã au fost trans-
portate la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, stabilindu-se
cã nu au leziuni grave. În urma
cercetãrilor, poliþiºtii de la Rutierã
au stabilit cã ºoferul nu are permis
de conducere, motiv pentru care
au întocmit în acest caz dosar pe-
nal pentru vãtãmare corporalã din
culpã ºi pentru conducere fãrã per-
mis, dupã cum a precizat agent ºef
adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Poliþistul de frontierã doljean care proteja o gruparePoliþistul de frontierã doljean care proteja o gruparePoliþistul de frontierã doljean care proteja o gruparePoliþistul de frontierã doljean care proteja o gruparePoliþistul de frontierã doljean care proteja o grupare
de braconieri, judecat sub control judiciarde braconieri, judecat sub control judiciarde braconieri, judecat sub control judiciarde braconieri, judecat sub control judiciarde braconieri, judecat sub control judiciar

Magistraþii Tribunalului Dolj au
menþinut, luni, 19 iunie a.c., mãsura
controlului judiciar faþã de poliþistul de
frontierã doljean arestat în octombrie
anul trecut pentru protejarea ºi coor-
donarea unei reþele de braconieri, dar
ºi faþã de ceilalþi inculpaþi din dosar.
Hotãrârea a fost luatã la primul ter-
men al procesului în care agentul, îm-
preunã cu doi colegi, dar ºi braconie-

cute, poliþistul de frontierã Aurel
Iovan a fost ºi el plasat sub con-
trol judiciar, dupã mai bine de ju-
mãtate de an petrecut în arest pre-
ventiv: „Menþine mãsura contro-
lului judiciar dispusã prin Înche-
ierea nr.256/18.10.2016 de jude-

cãtorul de drepturi ºi
libertãþi din cadrul Tri-
bunalului Dolj cu pri-
vire la inculpaþii ªarlã
Florin, Bãrbulescu
Cosmin Bogdan ºi Ozu-
nu Alexandru Ovidiu.

Menþine mãsura controlului
judiciar dispusã prin Ordo-
nanþa nr.303/P/2016 din
17.10.2016 a Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj cu
privire la inculpatul Balaci
Nicolae. Menþine mãsura con-
trolului judiciar dispusã de
instanþã prin Încheierea din
23.05.2017 cu privire la in-
culpatul Iovan Aurel. Cu
drept de contestaþie în termen
de 48 de ore de la comunica-
re. Pronunþatã în ºedinþã pu-
blicã, azi, 19.06.2017”, se
aratã în încheierea de ºedinþã
a instanþei. Tot luni, la primul
termen de judecatã al proce-
sului, magistraþii au hotãrât sã
amâne cauza pentru data de
3 iulie a.c.

Reamintim cã, pe 9 ianuarie
a.c., s-a înregistrat la Tribunalul
Dolj dosarul în care procurorii
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj i-au trimis în judecatã pe
cei nouã inculpaþi, iar acum do-
sarul a ieºit din camera prelimi-
narã. În urma unei anchete com-
plexe, desfãºurate de procurori
împreunã cu ofiþerii de poliþie ju-
diciarã ai Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj, s-a stabilit fap-
tul cã, în perioada iunie – octom-
brie 2016, Balaci Nicolae, ªarlã
Florin, Ozunu Alexandru Ovidiu
ºi Bãrbulescu Cosmin Bogdan s-
au deplasat în zona Bistreþ, jude-
þul Dolj unde, pe timpul nopþii,
au braconat prin împuºcare mis-
treþi ºi iepuri, acest lucru întâm-
plându-se pe timpul executãrii

serviciului de cãtre agentul de po-
liþie Iovan Aurel care avea în
competenþã zona respectivã.
Agentul de poliþie facilita braco-
nierilor accesul în perimetrul fon-
dului cinegetic, iar dupã ce aceº-
tia împuºcau animalele sãlbatice,
le asigura pãrãsirea în siguranþã
a zonei, pentru aceste facilitãþi
Iovan Aurel primind ulterior fo-
loase necuvenite, respectiv vânat
braconat, în valoare de aproxi-
mativ 2.500 euro. Pe parcursul
cercetãrilor, anchetatorii au mai
stabilit cã agentul Aurel Iovan a
fost sprijinit ºi de doi dintre co-
legii sãi, Cãtãlin Gheorghe Gre-
cu ºi Sorin Andrei, care i-au ofe-
rit informaþii secrete de serviciu
sau nepublice, pentru ca proteja-
þii sãi sã nu fie prinºi.

rii pe care i-a ajutat, în total nouã in-
culpaþi, au fost trimiºi în judecatã de
procurorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj pentru constituire a unui
grup infracþional organizat, luare de
mitã, braconaj, folosirea de informa-
þii care nu sunt destinate publicitãþii
ºi complicitate la aceste infracþiuni.
Urmãtorul termen de judecatã a fost
stabilit pe 3 iulie a.c.
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La doar 10 zile de la intrarea
în vigoare a Programului de
sprijin pentru tomate, cultivate
în sere sau solarii, au fost pri-
mite 1.097 de cereri de înscrie-
re în program din 35 de judeþe,
cele mai multe solicitãri fiind din
Giurgiu, Olt, Dolj , Prahova,
Galaþi, Mehedinþi ºi Buzãu.

Dupã cum se ºtie, producã-
torii agricoli din România sunt
susþinuþi, printr-un program gu-
vernamental, sã cultive tomate
în spaþii protejate (sere, solarii),
astfel încât sã asigure necesa-

445 de legumicultori doljeni445 de legumicultori doljeni445 de legumicultori doljeni445 de legumicultori doljeni445 de legumicultori doljeni
vor primi subvenþia de 3.000 de eurovor primi subvenþia de 3.000 de eurovor primi subvenþia de 3.000 de eurovor primi subvenþia de 3.000 de eurovor primi subvenþia de 3.000 de euro

Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale anunþã
cã pânã la data de 19 iunie 2017 au fost plãtite
27.003.244 de lei, echivalentul a 6 milioane de euro,
unui numãr de 2.003 beneficiari ai programului de
susþinere a tomatelor cultivate în spaþii protejate. În
perioada urmãtoare sã vor plãti încã 1.294.000 lei,
adicã peste 280.000 euro. Direcþia pentru Agriculturã
Dolj completeazã, în aceste zile, borderourile pe care
le va înainte ministerului de resort. Cei 445 de legu-
micultori aflaþi în evidenþiele D.A. Dolj vor primi câte
3.000 de euro anual începând de luna viitoare.

rul de consum intern din pro-
ducþia autohtonã.

Primii bani intrã în conturi
Potrivit ultimei informãri pe

care MADR a prezentat-o, cei
mai mulþi agricultori care au pri-
mit, deja, sumele în conturi pro-
vin din judeþul Olt (1.099 bene-
ficiari), Giurgiu (598 benefi-
ciari) ºi Buzãu (89 beneficiari).
În funcþie de documentaþiile de-
puse de cãtre direcþiile agricole
judeþene, urmeazã a fi efectua-
te plãþile ºi pentru restul celor

înscriºi pentru ciclul 1 de pro-
ducþie, care au valorificat pe
piaþã cantitãþile prevãzute pânã
la data de 15 iunie, respectiv
circa 4.500 beneficiari.

Restul celor înscriºi în pro-
gram care nu au livrat pe piaþã
cantitãþile prevãzute pot face
dovada comercializãrii tomate-
lor cultivate în spaþii protejate
în ciclul 2 de producþie, ºi anu-
me perioada noiembrie-decem-
brie 2017.

6% dintre cei înscriºi
în program sunt doljeni

Numãrul total al celor care s-
au înscris în acest program este
de 7.323 beneficiari din toate
judeþele þãrii, cei mai mulþi în-
scriºi fiind din judeþele Olt,
Giurgiu, Galaþi, Dolj, Buzãu,

Teleorman, fapt ce demonstrea-
zã interesul deosebit manifestat
de producãtorii agricoli pentru
aceastã formã de sprijin.

Pentru a fi eligibili pentru a-
cordarea ajutorului de minimis
de 3.000 de euro/an pentru cul-
tura de tomate, beneficiarii tre-
buie, printre altele, sã deþinã o
suprafaþã cultivatã cu tomate în
spaþii protejate de cel puþin
1.000 mp, sã obþinã o produc-
þie de minimum 2 kg tomate/mp,
dar ºi sã valorifice o cantitate
de tomate de 2.000 kg doveditã
cu documente justificative.

“La nivelul judeþului Dolj
avem 445 de producãtori de to-
mate ce fac parte din Programu-
lui de sprijin pentru tomate, cul-
tivate în sere sau solarii. În pre-
zent, lucrãm la completarea cen-
tralizatoarelor cu sumele nece-
sare pentru acordarea sprijinu-
lui financiar, pe care le vom tri-
mite apoi Direcþiei buget-finan-
þe ºi fonduri europene din cadrul
Ministerului Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale. Direcþia genera-
lã buget-finanþe ºi fonduri euro-
pene din cadrul Ministerului Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale
transmite mai departe Ministeru-
lui Finanþelor Publice situaþia
centralizatoare, în vederea des-
chiderii creditelor bugetare.
Dupã aprobarea de cãtre Minis-
terul Finanþelor Publice a deschi-
derii creditelor bugetare, din bu-
getul Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale se alimentea-
zã conturile Direcþiei pentru
Agriculturã Dolj. Ulterior, aceas-
ta vireazã sumele cuvenite în
conturile beneficiarilor, potrivit
legislaþiei în vigoare ºi încarcã
informaþiile corespunzãtoare în
Registrul ajutoarelor de stat”, ne-
a precizat Cristinel Cãlugãru,
din cadrul Direcþiei pentru Agri-
culturã a judeþului Dolj.

Finanþarea se întinde
pe 8 ani

Reamintim cã, schema de
ajutor de minimis este destina-
tã producãtorilor agricoli per-
soane fizice care deþin atestat
de producãtor, producãtorilor
agricoli persoane fizice autori-
zate, întreprinderilor individua-
le ºi familiale, producãtorilor
agricoli persoane juridice. Mai
trebuie sã menþionãm cã Pro-
gramul se desfãºoarã pe o pe-
rioada de 8 ani.

Suprafaþa de tomate cultiva-
te în spaþii protejate – sere ºi
solarii – a fost la nivelul anului
2015, pe tot cuprinsul þãrii, de
1.811,6 ha; realizându-se o pro-
ducþie de circa 101,9 mii tone.
La nivelul României, consumul
de legume mediu anual pe locui-
tor se situeazã în jurul valorii de
182,9 kg, din care tomate 38,1
kg, ceea ce reprezintã 20,83 %
din consumul total de legume.

În domeniul agriculturii ºi al
creºterii animalelor concurenþa
cu produse din afara þãrii a avut
influenþe negative în valorifica-
rea produselor obþinute. Aces-
tui context i s-au adãugat ºi dis-
funcþionalitãþile pieþei, care pe-
ricliteazã existenþa unei econo-
mii funcþionale ºi echitabile în
aceste sectoare confruntate, ºi
în prezent, cu dificultãþi legate
de pierderile de venit ale pro-
ducãtorilor, cauzate de pertur-
bãrile înregistrate pe piaþã: em-
bargoul impus de Federaþia
Rusã la începutul anului 2014,
seceta severã din anii 2015 ºi
2016, care a condus la creºte-
rea costurilor inputurilor în ca-
drul exploataþiilor agricole. În
prezent, producãtorii agricoli
înregistreazã pierderi de venit
considerabile din cauza contex-
tului global nefavorabil.



cuvântul libertãþii / 7miercuri, 21 iunie 2017



8 / cuvântul libertãþii miercuri, 21 iunie 2017educaþie / socialeducaþie / socialeducaþie / socialeducaþie / socialeducaþie / social

Rujeola este o boalã infecþioasã
transmisibilã pe cale respiratorie,
extrem de contagioasã, care ade-
sea duce la complicaþii. Din patru
persoane care fac rujeolã, una are
nevoie de spitalizare. Pen-
tru 1 din 1.000 de bolnavi
de rujeolã, boala este mor-
talã. Vaccinul împotriva ru-
jeolei protejeazã copiii îm-
potriva acestei boli. În Ro-
mânia, 9 din 10 pãrinþi îºi
vaccineazã copiii. În Dolj,
au fost diagnosticate, de la
începutul epidemiei, 438 de
îmbolnãviri.
96% din cazurile de
rujeolã, confirmate la
persoane nevaccinate

Dintre cele peste 7.000 de ca-
zuri de rujeolã, confirmate de Cen-
trul Naþional de Supraveghere ºi
Control al Bolilor Transmisibile,
96% au fost confirmate la persoa-
ne nevaccinate. 2.64% din cazuri
au fost înregistrate la persoane
cãrora le-a fost administratã doar

AIESEC Craiova le oferã tinerilor ºansa de a se dez-
volta profesional ºi personal , prin intermediul stagiilor
de pregãtire profesionalã, cu ajutorul Programului „Glo-
bal Talent”. Acest proiect reprezintã ºansa de dezvol-
tare a carierei profesionale a tinerilor, într-un mediu
internaþional, ei putând pleca în þãri ca Turcia, Polo-
nia, Austria, Spania ºi Vietnam, ultima o þarã pe unde-
va exoticã, dacã nu cumva pierdutã din vedere, mai
ales în noul context geopolitic. Este un merit al celor
de la AIESEC, care pãtrund în zone greu explorabile.
Printre criteriile de înscriere se numãrã nivelul avansat
de cunoaºtere a limbii engleze, vârsta cuprinsã între
18 – 29 de ani, o experienþã de minimum trei luni pe
domeniul pe care se aplicã. Durata unui stagiu profesi-
onal „Global Talent” este între ºase sãptãmâni ºi 18
luni, participanþii având cel puþin 35 de ore de lucru pe
sãptãmânã, cu un salariu lunar, în domenii precum Edu-
caþie, Marketing, IT, Inginerie ºi Vânzãri. Tinerii se
pot înscrie pe site-ul oficial al organizaþiei, https://re-
gister.aiesec.ro/gt/gt-registration.php, pânã pe 15 iu-
lie, dupã cum a precizat Adrian Cioc, vicepreºedinte
internship-uri internaþionale. Acesta a mai menþionat:
„Programul a fost dezvoltat ca o soluþie pentru cei care
doresc sã-ºi practice aptitudinile într-o companie din
strãinãtate, în acelaºi timp clãdindu-ºi o reþea de con-
tacte la nivel mondial. Intership-urile între studenþi se
practicã din 1991, iar, la nivelul organizaþiei se aflã o
evidenþã clarã a studenþilor din Craiova, peste 100, care
au beneficiat de astfel de cursuri de formare profesio-
nalã, începând cu 1999. Avem, din anul 2010, aproxi-
mativ 20 de tineri care, dupã ce au cãpãtat experienþa
necesarã, s-au întors în România ”.

CRISTI PÃTRU

În contextul celebrãrii a 30 de ani de programe europene,
Agenþia Naþionalã „Erasmus+” din Germania a gãzduit, la Bonn,
„Conferinþa de prezentare a exemplelor de bunã practicã din
proiectele Erasmus+ - Diseminare ºi impact în domeniul ºco-
lar”, eveniment ce a reunit 200 de participanþi din 31 de þãri
europene ºi a avut drept scop promovarea celor mai bune exem-

Examenul de Bacalaureat, sesiunea din vara acestui an, a
intrat în „linie dreaptã”. Astfel, la sfârºitul acestei sãptãmâni,
va avea loc tragerea la sorþi, în ºedinþã publicã, a compo-
nenþei Comisiilor Centrale de Examen ºi a Centrului Zonal
de Evaluare. Astfel, duminicã, 25 iunie, începând cu ora
11:00, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, va avea
loc ºedinþa de stabilire a comisiilor, pentru funcþiile de vice-
preºedinþi, membri, persoane de contact ºi pentru evaluato-
rii de Limba românã. Douã zile mai târziu, vor fi stabiliþi cei
care vor rãspunde de evaluarea la istorie ºi matematicã (probe
obligatorii ale profilului), iar joi, 29 iunie, vor fi aleºi cei care
vor corecta lucrãrile la probele la alegere.

CRISTI PÃTRU

Epidemia de rujeolã a depãºit pragulEpidemia de rujeolã a depãºit pragulEpidemia de rujeolã a depãºit pragulEpidemia de rujeolã a depãºit pragulEpidemia de rujeolã a depãºit pragul
de 7.200 de îmbolnãviride 7.200 de îmbolnãviride 7.200 de îmbolnãviride 7.200 de îmbolnãviride 7.200 de îmbolnãviri

De la sãptãmânã la sãptãmânã, numã-
rul cazurilor de rujeolã a crescut ajungând
în prezent la 7.233, din care 30 de decese
(8 în judeþul Timiº, 5 în judeþul Arad, 6 în
judeþul Dolj, 4 în judeþul Caraº Severin,
1 în judeþul Bihor, 1 în judeþul Cãlãraºi, 1

în judeþul Satu Mare, 1 în judeþul Vaslui,
1 în judeþul Galaþi, 1 în judeþul Mureº ºi
1 în Bucureºti). Un al 31-lea deces posi-
bil cauzat de rujeolã se aflã în curs de con-
firmare sau infirmare în judeþul Cluj. Îm-
bolnãviri s-au înregistrat în 41 de judeþe.

prima dozã din vaccinul RRO (ru-
jeolã-rubeolã-oreion), în timp ce
numai 1% din cazuri au fost ra-
portate la persoane complet vac-
cinate (au primit ambele doze).

De altfel, 20% din totalul îm-
bolnãvirilor s-au petrecut la copii
sub 1 an, care sunt prea mici pen-
tru a fi vaccinaþi – administrarea
primei doze de vaccin RRO se face
începând cu vârsta de 1 an.

Pentru atingerea nivelului de imu-
nitate a populaþiei este necesarã o

acoperire vaccinalã de 95% pentru
prima ºi a doua dozã de vaccin RRO.
Ca mãsurã de limitare a extinderii
epidemiei de rujeolã, la nivel naþio-
nal a fost organizatã o campanie su-

plimentarã de vaccinare cu
RRO a copiilor nevaccinaþi
ºi incomplet vaccinaþi. Însã,
deocamdatã, rata de imuni-
zare rãmâne destul de redu-
sã chiar ºi în judeþele în care
nu au lipsit dozele de vaccin
antirujeolic.

Imunitatea împotriva in-
fecþiei rujeolice se dobân-
deºte fie prin trecerea prin
infecþie, fie prin vaccinare.
Boala se manifestã prin fe-
brã înaltã, conjunctivitã (as-
pect de „copil plâns”), rino-

ree, tuse, erupþie (pete catifelate
roze pe faþã, ulterior trunchi ºi
membre). Rujeola poate evolua
sever cu pneumonie, encefalitã sau
se poate suprainfecta bacterian. În
situaþii foarte rare, virusul nu este
eliminat din organism ºi peste ani
produce panencefalita sclerozantã

subacutã, boalã care, deºi este ex-
trem de rarã, este extrem de peri-
culoasã, ducând invariabil la deces.
Campania de vaccinare
continuã

Ca mãsurã de limitare a extin-
derii epidemiei de rujeolã, la nivel
naþional a fost organizatã o cam-
panie suplimentarã de vaccinare cu
RRO a copiilor nevaccinaþi ºi in-
complet vaccinaþi. Campania de
vaccinare continuã.

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
subliniazã importanþa vaccinãrii, atât
în scopul imunizãrii fiecãrei persoa-
ne care beneficiazã de vaccin, cât
ºi în scopul construirii unei bariere
de protecþie ºi pentru persoanele din
jurul celor vaccinate: copii mai mici
de vârstã care încã nu pot fi vacci-
naþi; colegi sau alþi copii care sunt
alergici la vaccin; bunici cu siste-
mul imunitar slãbit.

De asemenea, specialiºtii atrag
atenþia asupra importanþei res-
pectãrii schemelor naþionale de
vaccinare pentru a asigura cea
mai bunã protecþie posibilã îm-
potriva bolilor prevenibile prin
vaccinare. De exemplu, unele din-
tre aceste afecþiuni, aºa cum este
tusea convulsivã, sunt mai peri-
culoase dacã apar în primele luni
de viaþã, în timp ce altele, inclu-
siv rujeola, tetanosul ºi difteria
pot fi fatale la orice vârstã. Prin
urmare, în cazul în care vacci-
narea nu s-a fãcut la momentul
recomandat, Organizaþia Mondia-
lã a Sãnãtãþii evidenþiazã impor-
tanþa recuperãrii vaccinurilor ne-
efectuate, pentru a obþine protec-
þia împotriva unor boli transmi-
sibile prevenibile prin vaccinare,
care pot avea consecinþe grave
ºi pot pune în pericol viaþa.

RADU ILICEANU

O ºansã pentru tineriO ºansã pentru tineriO ºansã pentru tineriO ºansã pentru tineriO ºansã pentru tineri Proiect al Liceului „Charles Laugier”Proiect al Liceului „Charles Laugier”Proiect al Liceului „Charles Laugier”Proiect al Liceului „Charles Laugier”Proiect al Liceului „Charles Laugier”
din Craiova, prezentat în Germaniadin Craiova, prezentat în Germaniadin Craiova, prezentat în Germaniadin Craiova, prezentat în Germaniadin Craiova, prezentat în Germania

Începe selecþia evaluatorilorÎncepe selecþia evaluatorilorÎncepe selecþia evaluatorilorÎncepe selecþia evaluatorilorÎncepe selecþia evaluatorilor, pentru Bacalaureat, pentru Bacalaureat, pentru Bacalaureat, pentru Bacalaureat, pentru Bacalaureat

ple de practici în domeniu. Din partea României au fost alese
douã proiecte: cel derulat de Liceul „Charles Laugier” din Cra-
iova ºi cel al Inspectoratului ªcolar Judeþean Maramureº. „În
urma selecþiei organizate de cãtre Agenþia Naþionalã din Româ-
nia ºi de cãtre Agenþia Naþionalã din Germania, coordonatoare
ale proiectului „Hard Soft Skilling - ChartingyourCareerpath”,
am beneficiat de un grant, cu scopul de a disemina rezultatele,
la nivel internaþional. Am diseminat nouã astfel de produse inte-
lectuale ale acestui parteneriat strategic. Conferinþa a oferit o
perspectivã amplã asupra a ceea ce înseamnã programul de
cooperare europeanã în domeniul ºcolar, a facilitat un cadru de
analizã a primei jumãtãþi de implementare a programului Eras-
mus + ºi a conturat o nouã viziune asupra viitoarelor colaborãri
la nivel european”, a precizat prof. Olivia Nicolae, manager de
proiect la Liceul „Charles Laugier”.

CRISTI PÃTRU
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Din 1982, la iniþiativa Ministe-
rului, Culturii prin ministrul sãu
Jack Lang, în toatã Franþa muzi-
cieni amatori ºi profesioniºti iau cu
asalt strãzile, piaþetele, grãdinile,
parcurile, holurile gãrilor, muzee-
le. Curând, plãcerea de a cânta, de
a asculta muzicã, de a comunica
prin muzicã au transformat prac-
ticarea acestei arte, precum ºi gus-
tul de a o „consuma” într-un ade-
vãrat fenomen social tipic francez
ºi un bun prilej de întâlniri interna-
þionale. 1985, Anul European al
Muzicii, a favorizat rãspândirea
„Sãrbãtorii Muzicii” ºi în afara
Franþei, ea desfãºurându-se astãzi
în peste o sutã de þãri.

21 iunie este acum sãrbãtoarea
tuturor genurilor de muzicã: nenu-
mãrate concerte au loc în fiecare

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

„Sãrbãtoarea Muzicii”„Sãrbãtoarea Muzicii”„Sãrbãtoarea Muzicii”„Sãrbãtoarea Muzicii”„Sãrbãtoarea Muzicii”, la Craiova, la Craiova, la Craiova, la Craiova, la Craiova
Data de 21 iunie marcheazã începutul as-

tronomic al verii, precum ºi „Sãrbãtoarea
Muzicii” – mai întâi o Sãrbãtoare Naþionalã
a Muzicii în Franþa, iar astãzi un eveniment
cu tradiþie organizat în peste o sutã de þãri din
întreaga lume, cu mii de spectacole oferite
gratuit de muzicieni profesioniºti ºi amatori,

în sãli de concert, dar ºi în locuri neconvenþi-
onale, ca parcurile ºi pieþele. „Sãrbãtoarea
Muzicii” va fi marcatã ºi la Craiova, printr-
un program organizat la sediul Alliance Fran-
çaise, din strada „Romain Rolland” nr. 7.
Evenimentul are loc astãzi, de la ora 18.00,
aºteptaþi fiind toþi amatorii de muzicã.

an, la aceastã datã, ºi în sãli de
muzicã, dar mai ales în aer liber,
în interpretarea muzicienilor de
toate stilurile ºi de toate nivelurile.
Amator sau profesionist, fiecare se
poate exprima în felul sãu, fiindcã
toate genurile muzicale sunt sãr-
bãtorite într-o atmosferã caracte-
rizatã prin gratuitatea concertelor,
valoarea gestului muzical, sponta-
neitate, disponibilitate, dorinþa de
a comunica.

«„Sãrbãtoarea Muzicii” aparþi-
ne în primul rând celor care o ofe-
rã, interpreþilor, dar ºi celor care o
recepteazã, ei celebrând astfel,
împreunã, începutul astronomic al
verii. De la muzicianul solitar la
instituþii culturale municipale sau
regionale, pentru fiecare concert,
de la cel mai modest la cele mai

prestigioase, existã un organizator,
un producãtor anume.

În Franþa, ºcoli de muzicã, con-
servatoare, instituþii muzicale, aso-
ciaþii, municipalitãþi, posturi de ra-
dio ºi de televiziune locale ºi re-
gionale, întreprinderi publice sau
particulare se asociazã în cadrul
acestei sãrbãtori ºi organizeazã
propriile lor concerte. În afara
Franþei, de asemenea, manifestã-
rile muzicale cu acest sãrbãtoresc
prilej sunt adesea rodul unei cola-
borãri între mai mulþi parteneri:
„ºtafeta” este preluatã de ambasa-
de, centre sau institute culturale
franceze ºi Alliance Française din
tot mai numeroase þãri; oraºele ºi
administraþiile lor, instituþiile cultu-
rale autohtone li se alãturã tot mai
des pentru reuºita organizãrii „Sãr-

bãtorii Muzicii”», spune Elena
Trãilã, preºedinte Alliance Fran-
çaise Craiova.

Sunt 25 de ani de când „Sãrbã-
toarea Muzicii” / „Fete de la
Musique” este marcatã ºi de Al-
liance Française Craiova, prin în-
tâlniri cu muzicieni sau diverse
programe cultural-artistice. «Înce-
pând din 1992, a fost, an de an, o
mare bucurie pentru asociaþia
noastrã sã se investeascã în aceastã
manifestare plinã de semnificaþii ºi
de simboluri, menitã sã contribuie

la închegarea unei mentalitãþi noi
de viaþã în comunitate care presu-
pune sã împãrþim deopotrivã efor-
turile în rezolvarea unor probleme
ale urbei, dar ºi sã împãrtãºim
momente de plãcere esteticã. Ne-
am dori ca în anii ce vin aceastã
sãrbãtoare sã se bucure de parti-
ciparea mai multor instituþii muzi-
cale ºi interpreþi care sã fi ajuns sã
înþeleagã cã a-ºi pune concertele
sub semnul „Sãrbãtorii Muzicii”
este o onoare ºi o dovadã de ci-
vism», mai spune Elena Trãilã.

Dupã 20 de ani de sute de show-uri în toatã
þara ºi prezenþe notabile peste hotare, Mike Go-
doroja vã invitã sã fiþi spectatorii unui concept
multimedia cu muzicã originalã. «Un show com-
plet, cu momente teatrale ºi multimedia, unic în
România. Fiþi pregãtiþi sã faceþi cunoºtinþã cu:
48 de instrumente rare în România ºi în Europa,
12 sintetizatoare, 11 instrumente cu corzi, 5 orgi,
un set de 30 de unitãþi de percuþie, 15.000 W de
lumini inteligente ºi 60 de module de ecran LED

Mike Godoroja & Blue Spirit
concerteazã, astã-searã, la Calafat

Mike Godoroja & Blue
Spirit prezintã astã-searã, la
Calafat, noul proiect:
„Nãscut în România!” – „o
experienþã rock-blues-folk
surprinzãtoare”. Spectaco-
lul multimedia are loc cu
începere de la ora 19.00, în
centrul civic, pe platoul din
faþa Casei de Culturã, ºi face
parte din turneul naþional
2017 cu acelaºi nume.
«„Nãscut în România!” este
proiectul mult aºteptat de
mine… Aproape 20 de ani
mi-au trebuit ca sã înþeleg
cã ceea ce am eu de spus
este aici ºi „aici” înseamnã
România», mãrturiseºte
solistul trupei.

full HD», anunþã membrii trupei. Din compo-
nenþa acesteia fac parte Mike Godoroja – voce
ºi inspiraþie, Tibi Duþu – bassist, Vali Vãtuiu –
percuþionist, Cãlin Grigoriu – chitarist, Dori-
an Pîrvu – pianist ºi Alin Pãun – chitarist.

„Nãscut în România” este producþia prin
care Mike Godoroja & Blue Spirit vor sã spunã
povestea fiecãruia dintre noi, aducând un suflu
nou. O schimbare spectacularã în care blues-ul,
rock-ul, folk-ul, country-ul ºi tradiþionalele mo-

tive româneºti fuzioneazã cu elemente teatrale ºi
de artã vizualã. „A fi nãscut în România nu este
o ruºine sau o mândrie mai mare decât a fi ame-
rican, neamþ sau coreean… Aici sunt pãrinþii ºi
copiii mei, sunt îngropaþi bunicii ºi mãtuºile mele,
sunt prietenii mei de suflet, sunt anii superbi de
facultate. Aici e spiritul lui Johnny Rãducanu ºi
al lui Florian Pittiº, aici este publicul pe care îl
iubesc ºi îl cinstesc… ªi asta nu e puþin lucru…
înseamnã TOTUL!”, afirmã Mike Godoroja.

Pânã duminicã, 25 iunie, Muzeul Olteniei – Secþia
de ªtiinþele Naturii primeºte înscrieri pentru progra-
mul de voluntariat „I like the museum”, interviul de

Un nou concert la Muzeul de
Artã susþinut de artiºti ai Operei

Române Craiova va avea loc pe 28
iunie, de la ora 17.00, marcând

închiderea stagiunii de muzicã de
camerã a instituþiei. Stagiunea

artisticã 2016-2017 s-a încheiat pe
11 iunie, odatã cu premiera specta-

colului de operã „Pescuitorii de
perle”, pe muzica lui Georges Bizet.

În concertul de peste o sãptãmânã
îºi vor da concursul Orchestra de

Camerã a Operei craiovene ºi
solistul Dan Bozgan, sub conduce-

rea muzicalã a dirijorului Andrej
Nikolaev (Suedia). Programul
cuprinde lucrãri de Wolfgang

Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi,
Edward Elgar, Grigoraº Dinicu.

Muzeul Olteniei reia programul de voluntariat „I like the museum”
preselecþie urmând a avea loc marþi, 27 iunie, în in-
tervalele orare 9.30-11.30 ºi 13.00-16.00. Este pen-
tru al treilea an consecutiv când instituþia organizeazã
acest proiect dedicat adolescenþilor ºi adulþilor din
Craiova care doresc sã se implice în activitãþi cultu-
ral-educative. „Programul e conceput exclusiv pen-
tru cei pasionaþi de naturã, copii, creaþii hand made ºi
se va derula în douã etape – din iulie pânã în septem-
brie ºi din septembrie pânã în decembrie. El aduce
voluntarilor beneficii diverse, precum gratuitate pe
întreaga perioadã a stagiului la intrarea în Muzeul Ol-
teniei ºi participarea directã la evenimente”, precizea-
zã reprezentanþii instituþiei. Pentru înscriere, CV-ul se
trimite la adresele muzeulolteniei@yahoo.com sau li-
lagima@yahoo.com ori se depune personal la sediul
Secþiei de ªtiinþele Naturii, din strada „Popa ªapcã”
nr. 8. Pentru înscrierea adolescenþilor este necesar
acordul scris al pãrinþilor. Detalii suplimentare pot fi
solicitate la numãrul de telefon 0766.326.909.

Concert la muzeu
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Fondul de carte ºi manuscrise care va
deservi viitorul Muzeu al Cãrþii ºi Exilului
Românesc primeºte o nouã donaþie con-
sistentã. Nucleului dur al viitorului muzeu,
colecþia donatã de academicianul Basarab
Nicolescu ºi constituitã la momentul ac-
tual în “Biblioteca Exilului Românesc din
Paris - Basarab Nicolescu”, i s-au adãugat
în ultimele luni o serie de manuscrise ºi
documente editate de Mircea Eliade, cãr-
þile, manuscrisele ºi corespondenþa pro-
venind din biblioteca lui Vintilã Horia de la
Madrid, o colecþie valoroasã de carte cu
profil ºtiinþific ºi religios donatã de Insti-
tutul pentru Studii Trandisciplinare în ªtiin-
þã, Spiritualitate, Societate - IT4S ºi, mai
recent, arhiva lui Paul Barbãneagrã. Pro-
iectul viitorului muzeu se îmbogãþeºte cu
fiecare nouã colecþie de cãrþi, manuscrise
ºi elemente audio-video  care intrã în pa-
trimoniul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”.

În direcþia completãrii în permanenþã a
colecþiilor consacrate reprezentanþilor exilului
ºi operei lãsate de aceºtia posteritãþii, demer-
surile privind întregirea fondului de carte au
înregistrat un nou ºi important succes la fi-
nalul sãptãmânii trecute. Urmare a contractu-
lui de donaþie semnat între Bénédicte Mã-
mãligã, pãstrãtoarea unui veritabil tezaur cul-
tural, ºi Lucian Dindiricã, managerul Biblio-
tecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”,
la Craiova a ajuns arhiva cunoscutului ani-
mator al exilului românesc din Paris, Leonid
Mãmãligã. Intermediat de academicianul
Basarab Nicolescu, contactul stabilit între Bi-
blioteca Aman ºi doamna Bénédicte Mãmã-
ligã s-a concretizat într-o nouã colecþie de
cãrþi, reviste ºi documente care se va alãtu-
ra celor deja constituite.

Ineditul arhivelor lui Leonid Mãmãligã
derivã din alcãtuirea colecþiei care a ajuns
zilele trecute la Craiova. Alãturi de numãrul
mare de cãrþi ºi reviste ale exilului românesc
publicate în mai multe þãri, corespondenþa
dintre Leonid Mãmãligã ºi Horia Stamatu dar
ºi manuscrisele acestora din urmã, colecþia
cuprinde arhivele celebrului Cenaclu de la
Neuilly ºi Asociaþiei Hyperion.

Arhivele lui Leonid MãmãligãArhivele lui Leonid MãmãligãArhivele lui Leonid MãmãligãArhivele lui Leonid MãmãligãArhivele lui Leonid Mãmãligã
au ajuns la Biblioteca Amanau ajuns la Biblioteca Amanau ajuns la Biblioteca Amanau ajuns la Biblioteca Amanau ajuns la Biblioteca Aman

Fondat în 1963, dupã o scurtã perioadã
de tatonare în timpul cãreia, cu începere din
anul 1958, la iniþiativa lui Leonid Mãmãligã,
se iniþiaserã o serie de reuniuni literare ºi ar-
tistice, Cenaclul de la Neuilly a reunit diver-
se figuri ale intelectualitãþii româneºti stabi-
lite în exil de la Basarab Nicolescu, Monica
Lovinescu, Virgil Ierunca, Theodor Caba-
zan ºi alþii, la Mircea Eliade, Vintilã Horia,
Stéphane Lupasco, Horia Stamatu ºi Horia
Damian, pentru a enumera doar o parte din-
tre cei care au luat parte la întâlnirile iniþiate
de Leonid Mãmãligã. Alãturi de scriitori ºi
filosofi, la reuniunile de la Neuilly participau
ºi pictori, sculptori, cineaºti, fizicieni, me-
dici ºi ingineri, fapt care deºi surprindea, ge-
nerând reacþii intransigente la unii dintre mem-
brii scriitori, era de naturã sã asigure o des-
chidere ºi popularizare cât mai amplã a efor-
turilor de cãutare de noi forme de expresie
literarã ºi editare de carte.

Bilanþul Cenaclului de la Neuilly este unul
impresionant. În cei peste 30 de ani de acti-
vitate, au fost organizate peste 130 de reu-
niuni, au fost citite peste 3000 de pagini în
limbile românã ºi francezã ºi au fost editate
cinci cãrþi în colecþia “Caietele Inorogului”,
o serie de cãrþi pe care Basarab Nicolescu a
continuat-o atunci când, în anul 1996, ºi-a

publicat în România lucrarea „Te-
oreme poetice”.

Asociaþia Hyperion, pe de altã
parte, a luat naºtere la începutul
anilor 1980 cu obiectivul declarat
de a se constitui într-o platformã
de distribuþie a cãrþii româneºti în
exil. Nu mai puþin de 10000 de vo-
lume, publicate la peste 130 de case
de editurã, au fost rãspândite, în
acei ani de greutate ºi vicisitudine,
pe toate mapamondurile. Alãturi de
activitate de rãspândire a cãrþilor cu
autori români, Asociaþia Hyperion
s-a implicat în organizarea primu-
lui colocviu asupra operei lui
Stéphane Lupasco la Sorbona, în
1982, precum ºi în desfãºurarea
altor evenimente ºtiinþifice ºi cultu-
rale. De asemenea, tot la acest re-

gistru poate fi menþionatã ºi organizarea unui
mare congres internaþional intitulat „Homma-
ge a Mircea Eliade”, tot la Sorbo-
na, în 1987. Preºedinte al acestei
asociaþii, acad. Basarab Nicoles-
cu recunoaºte faptul cã Leonid
Mãmãligã era animatorul întreg
demersului. În fond, ºi acest pro-
iect, aºa cum aveau sã o dove-
deascã ºi celelalte, fondarea Cen-
trului Internaþional de Cercetãri
Transdisciplinare, demonstreazã
complicitatea celor doi, prietenia
indestuctribilã care i-a unit ºi vi-
ziunea comunã pe care au împãr-
tãºit-o pânã la începutul anului
2001 când, în mod fulgerãtor,
Leonid Mãmãligã, veritabil înnoi-
tor al limbii române ºi intelectual
de marcã al generaþiei exililului, a
trecut la cele veºnice.

Memoria acestui om, facilita-
tor al contactelor de la Paris ºi
devotat apãrãtor al limbii ºi cul-
turii româneºti, va fi, deci, cin-
stitã prin încadrarea arhivei pe
care a constituit-o în cadrul Muzeului Cãrþii
ºi Exiului Românesc.

Fãrã excepþie, toate colecþiile purtând
numele unora dintre cei mai iluºtri reprezen-
tanþi ai exilului românesc din Paris ºi nu nu-
mai fixeazã, pentru Craiova ºi Biblioteca Ju-
deþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”, calita-
tea onorantã de oraº, respectiv instituþie, de-
pozitare ale celei mai importante pãrþi din me-
moria Exilului (1945-1989).

“Arhiva lui Leonid Mãmãligã a ajuns la
Craiova, la “Biblioteca Judeþeanã “Alexan-
dru ºi Aristia Aman”. Aceasta se va adãu-
ga în cel mai scurt timp colecþiilor ºi fondu-
rilor deja existente în “Biblioteca Exilului
Românesc din Paris - Basarab Nicolescu”.
Ea conþine corespondenþã ºi cãrþi de la Leo-
nid (Arcade) Mãmãligã, documentele Ce-
naclului de la Neuilly ºi actele Asociaþiei
Hyperion. Vorbim, deci, despre un valoros
fond documentar care va fi inventariat în
mod profesionist pentru a fi deferit în con-
diþii optime tuturor celor interesaþi de acti-
vitatea reprezentanþilor exilului românesc.

Fãrã deosebire, documentele din acest ul-
tim transport au o semnificaþie aparte pe
care o dã valoarea tuturor înscrisurilor”, a
declarat Lucian Dindiricã, managerul Biblio-
tecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.

*
“Muzeul Cãrþii ºi Exilului Românesc” va

fi gãzduit de Casa Dianu, unul dintre imobi-
lele de vazã ale Craiovei. Valoarea de patri-
moniu a acestei clãdiri, precum ºi potenþia-
lul sãu istoric inestimabil vor fi valorificate
ºi, implicit, redate circuitului cultural ºi tu-
ristic prin atribuirea unei funcþii culturale ºi
ºtiinifice deopotrivã.

“Muzeul Cãrþii ºi Exilului Românesc” va
avea în componenþa sa sãli de expoziþii per-
manente ºi temporare pentru adulþi ºi copii,
sãli de concerte, sãli multimedia, spaþii de lec-
turã ºi de petrecere a timpului liber. Muzeul
va reuni cele mai valoroase fonduri de carte
ºi documente pe care le deþine Biblioteca
Aman, majoritatea intrate în posesia bibliote-

cii în anii trecuþi. Lucrãrile ºi toate celelalte
materiale donate de academicianul Basarab Ni-
colescu, manuscrisele ºi documentele lui Mir-
cea Eliade, nu mai puþin de 28 de dosare cu-
prinzând lucrãri în manuscris, dactilograme
ºi, cel mai important, singurele file în limba
românã (112) ale Jurnalului pentru anii 1959-
1962, vor fi, de asemenea, parte din colecþia
noului Muzeu. Acestora li se vor adãuga do-
naþiile academicienilor Dan Berindei ºi Dinu
C. Giurescu dar ºi manuscrisele ºi corespon-
denþa provenind din biblioteca lui Vintilã Ho-
ria de la Madrid, o colecþie valoroasã de carte
cu profil ºþiinþific ºi religios donatã de  IT4S,
reprezentat de Magda Stavinschi, preºedinte
al Asociaþiei pentru Dialogul dintre ªtiinþã ºi
Teologie din România ºi, mai recent, arhiva
lui Paul Barbãneagrã, respectiv Leonid Mã-
mãligã, ultimii doi reprezentanþi de marcã ai
exilului românesc din Paris.

ALEXANDRU IONICESCU,

Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”
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Liderii statelor membre ale Uniu-
nii Europene au decis sã prelungeas-
cã pentru încã un an sancþiunile
impuse Rusiei în urma anexãrii re-
giunii ucrainene Crimeea. Sancþiu-
nile impuse de statele membre ale
Uniunii Europene vor rãmâne în vi-
goare pânã în luna iunie a anului
2018, conform deciziei luate luni de
miniºtrii de externe ai statelor UE.
Astfel, sancþiunile impuse privesc
stoparea legãturilor comerciale cu
Crimeea în ceea ce priveºte trans-
porturile, energia ºi telecomunica-
þiile. Investiþiile europene în fosta
regiune ucraineanã, precum ºi ofe-
rirea serviciilor turistice sunt ºi ele
interzise. “Statele membre au de-
cis extinderea mãsurilor restrictive
pânã în 2018, ca rãspuns la anexarea ilegalã a
Crimeei. UE continuã sã condamne anexarea
ilegalã a Crimeei ºi nu va recunoaºte acest act”,
a declarat un reprezentant al Consiliului Uniu-
nii Europene. Primele sancþiuni au fost impu-

ªTIRI

ªTIRI

Senatorul republican John
McCain criticã Administraþia
Trump pe tema situaþiei
din Afganistan

Senatorul John McCain,
fost candidat al Partidului
Republican la preºedinþia
Statelor Unite, a afirmat cã
Administraþia Trump nu are
nicio strategie în ceea ce
priveºte Afganistanul, unde
sunt staþionaþi 8.400 de
militari americani. “Sãptã-
mâna trecutã, secretarul
pentru Apãrare Mattis a
afirmat în cadrul Comitetu-
lui pentru forþe armate din
Senat cã nu câºtigãm în
Afganistan. ªi totuºi, la ºase
luni de la instalarea noii
administraþii, tot nu a
prezentat o strategie”, a
declarat senatorul. McCain
este de pãrere cã, în cazul în
care Administraþia Trump
nu va reuºi sã dezvolte o
strategie de succes, Congre-
sul va trebui sã joace un rol
mai important. “Dupã
aproape 16 ani de rãzboi
suntem într-un impas în
Afganistan. Mai rãu, nu
avem nicio strategie sã ieºim
din acest impas ºi sã obþi-
nem victoria”, a adãugat
senatorul republican. Ca
reacþie la criticile aduse de
McCain, generalul Joseph
Dunford, ºeful Statului
Major, a declarat cã Admi-
nistraþia Trump efectueazã o
evaluare strategicã a situa-
þiei din Afganistan, care va
fi finalizatã la mijlocul
lunii iulie. Totodatã, Penta-
gonul are în plan trimiterea
de noi trupe în Afganistan.
Astfel, între 3.000 ºi 5.000
de militari ar urma sã se
alãture trupelor deja prezen-
te în Afganistan. Decizia
dislocãrii de noi trupe ar
urma sã fie anunþatã de Jim
Mattis, secretarul american
pentru Apãrare, în urmãtoa-
rele zile.

Sute de turiºti, evacuaþi
din cauza incendiilor
de vegetaþie din Croaþia

Autoritãþile croate au
anunþat cã sute de turiºti ºi
localnici au fost evacuaþi ca
urmare a incendiilor de
vegetaþie de pe Coasta
Adriaticã, în special în zona
staþiunilor Makarska ºi
Tucepi. Aproximativ 300 de
pompieri încearcã sã stingã
incendiile izbucnite în
weekend ºi care s-au extins
din cauza vântului puternic.
În jur de 800 de turiºti
strãini au fost evacuaþi luni
din trei hotele, iar sute de
localnici au fost nevoiþi sã-
ºi pãrãseascã locuinþele.
Pânã în acest moment nu
sunt informaþii privind
existenþa unor victime.
Astfel de incendii sunt
relativ frecvente în aceastã
zonã, multe fiind cauzate de
oameni.

Aderarea Turciei la Uniunea
Europeanã are o importanþã vitalã
pentru securitatea Blocului Comu-
nitar ºi nu ar fi doar în beneficul
Ankarei, a declarat premierul turc
Binali Yildirim, informeazã agen-
þia de presã Anadolu. “Apartenen-
þa Turciei la UE nu ar fi doar în
beneficiul ei, dar este de o impor-
tanþã vitalã pentru pace ºi securi-
tatea Europei”, a afirmat Yildirim
în cadrul unei întâlniri la Atena cu
preºedintele Greciei, Prokopis Pa-
vlopoulos. Prim-ministrul Turciei
a susþinut cã þara sa a ajutat se-
rios Uniunea Europeanã, oprind în
ultimii ani fluxul de refugiaþi care
se îndreptau spre þãrile dezvoltate

Un sondaj realizat de Chat-
ham House-Kantar indicã fap-
tul cã douã treimi dintre euro-
peni sunt de pãrere cã UE ar

Statele membre UE au decisStatele membre UE au decisStatele membre UE au decisStatele membre UE au decisStatele membre UE au decis
sã prelungeascã sancþiunilesã prelungeascã sancþiunilesã prelungeascã sancþiunilesã prelungeascã sancþiunilesã prelungeascã sancþiunile

impuse Rusiei pentru încã un animpuse Rusiei pentru încã un animpuse Rusiei pentru încã un animpuse Rusiei pentru încã un animpuse Rusiei pentru încã un an

se Rusiei în 2014, imediat dupã anexarea pen-
insulei Crimeea de la Ucraina. Blocul comu-
nitar ia în calcul ºi prelungirea sancþiunilor
Rusiei pentru implicarea Moscovei în con-
flictul din estul Ucrainei. Acestea urmeazã sã

expire în luna iulie a acestui an,
iar UE ia în calcul extinderea lor
pentru încã ºase luni, în ciuda fap-
tului cã unele state membre ºi-au
exprimat rezervele. Italia, Grecia
ºi Ungaria au adoptat o poziþie re-
zervatã, susþinând cã sancþiunile
impuse Rusiei dãuneazã interese-
lor economice europene. Chiar ºi
în acest context în care existã opi-
nii divergente, UE a reuºit pânã
acum sã rãmânã unitã în ceea ce
priveºte sancþionarea comporta-
mentului agresiv al Rusiei. UE sus-
þine cã Rusia trebuie trasã la rãs-
pundere pentru sprijinirea grupã-
rilor separatiste proruse din estul
Ucrainei. Moscova este de pãrere
cã UE poartã vina pentru escala-

darea conflictului din Ucraina, deoarece a
îndemnat la rãsturnarea unui guvern legitim
prorus. Peste 10.000 de persoane au murit,
pânã în acest moment, ca urmare a violenþe-
lor de pe teritoriul Ucrainei.

Majoritatea europenilor considerã cã UE trebuie sã aibã
o atitudine fermã în cursul negocierilor cu Marea Britanie

trebui sã adopte o poziþie fer-
mã în cursul negocierilor cu
Marea Britanie pe tema ieºirii
Regatului Unit din Blocul comu-

nitar. Peste 60% din participan-
þii la sondaj considerã cã UE
trebuie sã pãstreze o relaþie
bunã cu Marea Britanie, însã
sunt de pãrere cã UE nu trebuie
sã facã compromisuri în privin-
þa principiilor de bazã ale uniu-
nii. Doar 18% cred cã UE tre-
buie sã aibã ca obiectiv pãstra-
rea unor relaþii cât mai apropia-
te cu Marea Britanie, chiar dacã
asta ar însemna compromiterea
principiilor europene. Dintre cei
chestionaþi, 57% considerã cã
Uniunea Europeanã a fost slãbi-
tã de votul pro-Brexit, iar 46%
percep divorþul dintre Marea
Britanie ºi UE drept un factor
negativ pentru blocul comunitar.
În contrast, 70% dintre britanici

sunt de pãrere cã UE va avea de
suferit dupã ieºirea Marii Brita-
nii din Blocul comunitar. Un alt
aspect interesant al sondajului îl
constituie percepþia europenilor
privind musulmanii. 53% dintre
europeni considerã cã civilizaþia
europeanã este incompatibilã cu
principiile musulmane. Aceastã
atitudine este mai intensã în Po-
lonia, Grecia, Austria ºi Unga-
ria, unde atitudinea negativã la
adresa musulmanilor depãºeºte
pragul de 60%. Sondajul a fost
realizat pe un eºantion de peste
1.000 de persoane din zece þãri
membre ale Uniunii Europene:
Marea Britanie, Belgia, Germa-
nia, Grecia, Spania, Franþa, Ita-
lia, Austria, Ungaria ºi Polonia.

Premierul turc Binali Yildirim: Aderarea Turciei la UE ar fi în beneficul
Ankarei, dar ºi al Uniunii Europene

europene. Yildirim a menþionat ºi
rolul semnificativ jucat de Turcia
în lupta împotriva terorismului.
“Astfel, vrem ca Uniunea Euro-
peanã sã aprecieze asta ºi sã acþi-
oneze în consecinþã în relaþiile cu
Turcia”, a adãugat Yildirim. Gre-
cia este o susþinãtoare a aderãrii
Turciei la UE, preºedintele Pavlo-
poulos declarând cã Atena “a fost
mereu de pãrere cã Turcia trebu-
ie sã-ºi gãseascã cales spre Euro-
pa”. În ceea ce priveºte relaþiile
bilaterale dintre Turcia ºi Grecia,
atât Pavlopoulos, cât ºi Yildirim,
au susþinut cã existã mai multe
lucruri care unesc cele douã þãri,
decât cele care le despart.
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Anunþul tãu!
1. Informaþii generale: Denumi-

rea, codul fiscal, adresa, nr. de tele-
fon, fax ale autoritãþii contractante:
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Bi-
bescu” Craiova, CF 12558974,
Str.Dr.Nicolae Ionescu Siseºti, Nr.3,
tel./fax: 0251.426.553/0251.426.553.
2.Informaþii generale privind obiec-
tul închirierii: 2 terenuri, având ur-
mãtoarele suprafeþe: terenul
nr.1=18,6mp, terenul nr. 2=32mp, si-
tuate în Craiova, curtea ªcolii Gim-
naziale „Gheorghe Bibescu” Craio-
va, Str.Dr.Nicolae Ionescu Siseºti, Nr.
3, tel./fax: 0251.426.553/0251.426.553.
3.Informaþii privind documentaþia de
atribuire: 3.1. Documentaþia de atri-
buire se poate ridica de la sediul
Secretariatului ªcolii Gimnaziale
„Gheorghe Bibescu” Craiova, Str. Dr.
Nicolae Ionescu Siseºti, Nr. 3, tel./fax:
0251.426.553/0251.426.553. 3.2. Cos-
tul unui exemplar al documentaþiei
de atribuire este de 20Lei ºi va fi achitat
numerar la sediul ªcolii Gimnaziale
„Gheorghe Bibescu” Craiova. 3.3.
Data-limitã pentru solicitarea clarifi-
cãrilor este 12 iulie 2017, ora 15.00. 4.
Informaþii privind oferta: 4.1. Data-li-
mitã pentru depunerea ofertelor: 13
iulie 2017, ora 12.00. 4.1. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Craio-
va, Str. Dr. Nicolae Ionescu Siseºti,
Nr. 3, tel./fax: 0251.426.553/
0251.426.553, la secretariat. 4.2. Nr.
de exemplare în care se depune ofer-
ta: maxim o ofertã pentru fiecare te-
ren, conform instrucþiunilor de ela-
borare a ofertei din cadrul documen-
taþiei de atribuire. 5. Data ºi locul la
care se va desfãºura ºedinþa publicã:
14 iulie 2017, ora 10.00, la sediul ªcolii
Gimnaziale „Gheorghe Bibescu” Cra-
iova, strada Dr.Nicolae Ionescu Si-
seºti, Nr. 3. 6. Data transmiterii anun-
þului pentru publicare: 19 iunie 2017.

Anunþul tãu!
Cabinetul Individual de Insol-

venþã Durlã Sorin Daniel notificã toþi
creditorii privind deschiderea  pro-
cedurii generale de insolvenþã pre-
vãzutã de legea 85/2014 împotriva
debitoarei S.C. FIN WATER S.R.L.,
cu sediul procesual ales  în Craio-
va, str. Gheorghe Doja, nr. 2A, jude-
þul Dolj, numãr de înregistrare în
Registrul Comerþului  J16/647/2006,
CUI 18555241. Dosarul  este  înre-
gistrat  la Tribunalul  Dolj,  str. Bres-
tei, nr. 129, Craiova, secþia a II-a civi-
lã, cu numãrul 6941/63/2017. Con-
form  încheierii  din  06.06.2017, ter-
menul limitã de depunere a crean-
þelor este stabilit pentru 04.07.2017.
Termenul  limitã pentru verificarea
creanþelor,  întocmirea, afiºarea ºi
comunicarea tabelului preliminar al
creanþelor este 12.09.2017. Terme-
nul limitã pentru depunerea, solu-
þionarea eventualelor contestaþii ºi
afiºarea tabelului definitiv al crean-
þelor este 26.09.2017.

COMUNA AFUMAÞI STR. PRIN-
CIPALÃ, NR. 37 ANUNÞ PREALA-
BIL PRIVIND AFIªAREA PUBLICÃ
A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE
CADASTRULUI. Unitatea adminis-
trativ-teritorialã Comuna Afumaþi,
din judeþul Dolj anunþã publicarea
documentelor tehnice ale cadastru-
lui pentru sectoarele cadastrale nr.
4 ºi 5, începând cu data de
26.06.2017, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul Comunei Afumati,
conform art. 14 alin. (1) ºi (2) din
Legea cadastrului ºi a publicitãþii
imobiliare nr. 7/1996, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depu-
se la sediul primãriei ºi pe site-ul
Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã.

Anunþul tãu!
UNITATEA administrativ-terito-

rialã Fãrcaº, din judeþul Dolj, anun-
þã publicarea documentelor tehni-
ce ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr. 1, începând cu data de
26.06.2017, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul Primãriei Com. Fãr-
caº, Judeþul Dolj, conform art. 14
alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului
ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996,
republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Cererile de recti-
ficare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primãriei
ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.

OFERTE DE SERVICIU
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.
Caut menajerã pen-
tru curãþenie aparta-
ment în Craiova, de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/ 226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã
(ISU) “Oltenia” al ju-
deþului Dolj vinde
câine de serviciu,
ciobãnesc german, 3
ani, preþ pornire la li-
citaþie 7.612 lei. Infor-
maþii suplimentare la
tel. 0251/510126; int.
27756 sau 27703.

APARTAMENTE
Craiova - vând
apartament 4 ca-
mere parter, zonã
ultracentralã, ex-
clus agenþii. Tele-
fon: 0723/868.991.

CASE
Vând casã în comu-
na Apele Vii, jude-
þul Dolj, din cãrãmi-
dã (anul construc-
þiei: 1967), 3 came-
re (cu sobe de te-
racotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri
ºi bucãtãrie; anexe
gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate
de racordare la re-
þeaua publicã de ali-
mentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã Preajba.
Telefon: 0755/300.762.
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ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITÃRII
DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

            CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ, titular al proiectului “ MODER-
NIZARE DRUM  ACCES - STAÞIE DE TRANSFER ªI STAÞIE DE COM-
POSTARE” CALAFAT din cadrul proiectului CONSTRUIREA A 4 STA-
ÞII  DE TRANSFER (BÃILEªTI, CALAFAT, DOBREªTI, FILIAªI), A UNEI
STAÞII DE COMPOSTARE (CALAFAT) ªI INCHIDEREA DEPOZITELOR
URBANE DIN CALAFAT,  FILIAªI, SEGARCEA, COMPONENÞA  SISTE-
MULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEªEURILOR IN JUDEÞUL
DOLJ, amplasat în Municipiul Calafat, T128, P965/1; T112, P945/1 ºi
T125, P945, judeþul Dolj, anunþã publicul interesat cã s-a depus documen-
taþia în vederea obþinerii acordului de mediu pentru proiectul sus menþio-
nat. Informaþii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritã-
þii competente pentru protecþia mediului Dolj.

Observaþiile publicului se primesc în scris la sediul APM Dolj, Strada
Petru Rareº 1, Craiova, zilnic între orele 08-16.

Vând casã 3 came-
re, bucãtãrie, baie ºi
toate utilitãþile, teren
1023 mp. Telefon:
0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga)
– Dolj, la strada prin-
cipalã  3 corpuri a
câte 2 camere, 2 sãli
beci, pãtul, magazie,
teren 2000 mp. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan la 10 km de Cra-
iova, fiind zonã me-
tropolitanã, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 9992 mp în
apropiere Gara
Pieleºti Fabrica Q
Fort ºi Casa noas-
trã. Telefon: 0762/
992.575.
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. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând teren intravi-
lan Câcea 6030 mp,
deschidere 30 m la
asfalt, utilitãþi, ca-
dastru. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0767/
263.391.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, ju-
deþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând teren intravi-
lan Comuna ªimni-
cul de Sus – sat Al-
beºti. Telefon: 0770/
107.765.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Pa-
puc, motor pe injec-
þie. Telefon: 0747/
398.673.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþinu-
tã, toate consumabi-
lele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Te-
lefon: 0766/632.388.

Vând FORD ES-
CORD 1300 cm an
fabricaþie 1983 nu-
mere noi, carte iden-
titate pentru piese
Târgoviºte. Telefon:
0736/728.876 - 500
Euro fix.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.
Vând AUTOTURISM
EPOCÃ I.M.S. M 461,
an fabricaþie 1974 tip
armatã C. I. Telefon:
0722/555.880 dupã
ora 15.00; 0736/
728.876 ora 7.00-
23.00.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/208.585.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V nou,
pickup Tesla cu boxe
ºi dozã de rezervã
nouã, discuri cu mu-
zicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând frigider ZIL pu-
þin folosit, maºinã de
spãlat Alba Lux cu
încãlzire apã, maºinã
de cusut Ileana. Te-
lefon: 0351/ 464.563.
Vând TV Color Orion
ieftin ºi urgent. Tele-
fon: 0758/ 454.216.
VÂND capre româ-
neºti, preþ negocia-
bil. Telefon: 0747/
963.794.
Vând bicicletã pliabi-
lã. Telefon: 0723/
055.342.

Lãmâi, dafin aromat
pretabil restaurantelor,
televizor color. Telefon:
0351/422.179.
VIN de buturugã, 2
butoaie salcâm, apa-
rat sudurã. Telefon:
0749/012.505.
Vând convenabil un
automatizor APOL-
LO 3WF - 2,6 nou -
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând 40 de familii de
albine (stupi puter-
nici). Telefon: 0763/
156.760.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 21 iunie 2017

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

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

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric
nou - 100 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia 1310, maºinã
de cusut PAFF. Te-
lefon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei,
epilator HOME-
DICS ELOS LA-
SER epilare defini-
tivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grã-
dina, 4 bare cornier
de 70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.

Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adap-
tor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Te-
lefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m
cu giurgiuvele duble
în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele du-
ble. Telefon: 0351/
809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.

Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã insta-
lator, apometru apã
normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii
2-6 ani, expresor
cafea – 80 lei,cadru
bicicletã 30 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.

Vând aparat de fa-
cut pâine electric
Alasca – 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Sãpun de casã 5 lei/
kg. cruce albã scrisã
1200/400- 80 lei, co-
vor persan 200/800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu
telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, poli-
zor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Te-
lefon: 0768/083.789.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãs-
trare armament mic
ºi cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã
Stereo 205, pantofi,
bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.

Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
0731/877.880;
0721/373.748.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2
camere 59 mp etaj 3
Casa Albã -cu similar
aceeaºi zonã etaj
parter sau etaj 1, plus
diferenaþã. Telefon:
0723/ 013.004.

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

Primãria Craiovei a þinut sã lã-
mureascã, printr-o informare de
presã, situaþia existentã la Sport
Club Municipal Craiova, una con-
sideratã de crizã în spaþiul public
on-line, unde se trag semnale de
alarmã, deoarece: formaþia de bas-
chet nu are antrenor ºi lot, echipa
de volei masculin ºi-a pierdut câþi-
va componenþi de bazã, ofertaþi de
alte cluburi din þarã, iar handba-
listele pregãtite de Bogdan Burcea
nu ºi-au reînnoit deocamdatã con-
tractele pentru sezonul urmãtor. În
sfârºit, pentru echipa femininã de
volei, retrogradatã în liga secun-
dã, a apãrut posibilitatea reînscrie-
rii în Divizia A1, dar încã nespe-
culatã. Dintre acestea, voleibaliº-
tii ºi handbalistele vor evolua în
toamnã în cupele europene.

Într-un comunicat semnat de
administratorul public al Craiovei,
Sorin Manda, cel care coordo-
neazã Sport Club Municipal Cra-
iova, club aflat în subordinea
Consiliului Local, se explicã aces-
te „mici disfuncþionalitãþi” din
activitatea clubului municipal prin
faptul cã ordonanþa de urgenþã
38, emisã recent, care comple-
teazã legea sportului, necesitã la
rândul ei „o formã de contract
care va veni în scurt timp în
completarea ei”. Conform noii
legi, Consiliile Locale pot aloca

“Maximii” au onorat pe teren“Maximii” au onorat pe teren“Maximii” au onorat pe teren“Maximii” au onorat pe teren“Maximii” au onorat pe teren
memoria mentoruluimemoria mentoruluimemoria mentoruluimemoria mentoruluimemoria mentorului

Glorii ale ªtiinþei au jucat un meci demonstrativ  la cea de-a
treia ediþie a „Trofeului Corneliu Andrei Stroe – Legenda

unei legende”, adjudecatã de studenþii din Severin

Ieri a avut loc cea de a treia
ediþie a „Trofeului Corneliu An-
drei Stroe – Legenda unei le-
gende”. În cadrul acestui eve-
niment, în care a fost omagiat
artizanul echipei de legendã
„Craiova-Maxima” au participat
mai multe echipe studenþeºti -
din þarã: Universitatea Naþiona-
lã de Educaþie Fizicã ºi Sport
din Bucureºti, Universitatea
Constantin Brâncuºi împreunã
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, ambele din Târgu-Jiu,
Centrul Universitar din Drobeta
Turnu Severin ºi Universitatea
din Craiova împreunã cu Facul-
tatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
din Craiova. Astfel, între repre-
zentanþii acestor instituþii a avut
loc ºi un mini-campionat de fot-
bal pe terenul sintetic al bazei
“Flux Arena”. Câºtigãtori au fost
studenþii Centrului Universitar
din Drobeta Turnu Severin.
Evenimentul a fost onorat ºi de
glorii ale Craiovei Maxima ºi din
generaþii mai recente, respectiv:

Sorin Cârþu, Nae Ungureanu,
Costicã Donose, Emil Sãndoi,
Pavel Badea, Silvian Cristescu
ºi Dan Racolþea. Aceºtia i-au
avut ca adversari pe profesorii
Universitãþii din Craiova într-un
meci demonstrativ încheiat cu
scorul de 7-5 pentru legendele
ªtiinþei. Jocul a fost condus de
Sebastian Colþescu.

“Corneliu Andrei Stroe
a fãcut istorie pentru Craiova”

La finalul meciului, Sorin
Cârþu a declarat: „Am luat exa-
menul, cred eu, având în vede-
re cã partida a fost sub contro-
lul nostru. Sebastian Colþescu a
fost un arbitru corect în aceas-
tã partidã”. Dupã eveniment,
Pavel Badea a declarat: „A fost
un meci frumos, însã nu trebu-
ie sã uitãm pentru ce ne-am în-
tâlnit astãzi aici. Suntem aici
pentru a cinsti memoria profe-
sorului Corneliu Andrei Stroe,
un om care a fãcut istorie în
Craiova, ce a format multe echi-

pe ale Universitãþii, ce au obþi-
nut mari performanþe. Din pã-
cate, profesorul Corneliu Andrei
Stroe a trecut în nefiinþã într-
un moment în care proiectul
Universitãþii Craiova îºi punea
mari speranþe în dumnealui. Îi
mulþumim ºi îi vom pãstra vie
amintirea!” ªi Emil Sãndoi a

spus câteva cuvinte: „Trebuia
sã ne luãm revanºa în cele din
urmã, fiindcã am pierdut ºi cu
„Old Boys” Kaiserslautern ºi cu
profesorii Universitãþii în ulti-
mele douã meciuri. Rezultatul
nu conteazã, ci motivul pentru
care ne-am strâns astãzi aici,
sã-l omagiem pe creatorul „Ma-

ximei”, Corneliu Andrei Stroe.
Primul gol ºi ultimul au fost în-
scrise de domnul rector al Uni-
versitãþii ºi îl felicitãm pe aceas-
tã cale. Sorin Cârþu s-a pregãtit
foarte bine pentru acest meci
demonstrativ ºi a avut multe re-
alizãri, chiar ºi un gol cu exte-
riorul, ca pe vremuri.”
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S-a anunþat cã în curând vor fi cunoscute numele noilor

componenþi ai loturilor echipelor locale

pânã la 5% din bugetul anual cã-
tre cluburile aflate în subordine,
acestea urmând sã decidã con-
cret care va fi acest cuantum, iar
în curând se va vota în ºedinþa
Consiliului Local care va fi suma
acordatã. Totodatã, SCM Craio-
va a solicitat lãmuriri în acest caz
la Consiliul Concurenþei. Pentru
a-i liniºti pe fanii craioveni, se pre-
cizeazã cã în curând vor fi anun-
þaþi jucãtorii care vor completa
loturile echipelor craiovene ºi cã
bugetul SCM Craiova pentru anul
în curs este de 11 milioane de lei,
aproape 2,5 milioane de euro.

Comunicatul emis ieri
de Primãria Craiova:

„Din cauza faptului cã legisla-
þia în materie de sport nu a sufe-
rit modificãri semnificative în ul-
timii 17 ani, pânã la apariþia
O.U.G. 38/ 2017 care s-a impus
ca o necesitate în domeniu, având
în vedere necorelarea Legii 69/
2000 cu legislaþia în vigoare (Co-
dul Civil ºi Codul Fiscal), existã
mici disfuncþionalitãþi în activi-
tatea curentã. Un element de nou-
tate al ordonanþei amintite este
contractul de activitate sportivã
încheiat între o structurã sporti-
vã ºi sportivii de performanþã,
contract la a cãrui elaborare au

participat activ reprezentanþii
Sport Club Municipal Craiova,
fiind prezenþi în grupurile de lu-
cru reunite ale Ministerului Muncii
ºi Justiþiei Sociale, Ministerului
Tineretului ºi Sportului, Ministe-
rului Finanþelor Publice ºi repre-
zentanþii Blocului Naþional Sindi-
cal. La aceste grupuri de lucru
s-a agreat o formã de contract,
care, în scurt timp, va veni în
completarea O.U.G. 38, devenind
astfel obligatoriu pentru toate
structurile sportive;

- având în vedere cã articolul
11 din O.U.G. 38 prevede “con-
diþiile, criteriile ºi procedura, pre-
cum ºi cuantumul pe fiecare ca-
tegorie de cheltuieli, respectiv
fiecare categorie de participanþi
la activitãþile sportive, se stabi-
lesc, dupã caz, prin hotãrâre a
Guvernului, respectiv prin hotã-
râre a autoritãþilor deliberative ale
administraþiei publice locale”, atât
reprezentanþii Primãriei Craiova
cât ºi ai Sport Club Municipal lu-
creazã la elaborarea unui proiect
de hotãrâre care va fi supus dez-
baterii ºi aprobãrii Consiliului
Local al Municipiului Craiova;

- deoarece art. 4 (alineat 1)
din OUG 38/2017 prevede cã
“prin hotãrâre a autoritãþilor de-
liberative ale administraþiei pu-
blice locale se pot aloca sume
din bugetul local, pentru finan-
þarea activitãþii sportive a struc-
turilor sportive care au calitatea
de ordonator de credite aflate în

subordinea sa, cu respectarea
legislaþiei naþionale ºi comunita-
re din domeniul ajutorului de
stat”, Sport Club Municipal Cra-
iova a solicitat lãmuriri de la Con-
siliul Concurenþei;

- încã de la finalizarea sezonu-
lui competiþional 2016-2017, re-
prezentanþii Sport Club Municipal
Craiova au fost în contact cu
sportivi din þarã ºi strãinãtate, pen-
tru a forma loturi competitive ºi
pentru viitor, urmând ca în cel mai
scurt timp sã fie date publicitãþii
primele nume ale viitorilor jucã-
tori ai clubului craiovean;

- în cazul unora dintre com-
ponenþii loturilor din sezonul
2016-2017 au avut loc douã si-
tuaþii: pe de o parte, au fost ca-
zuri în care nu s-a dorit prelun-
girea perioadei contractuale de
cãtre clubul craiovean, iar pe de
alta au fost jucãtori care au rãs-
puns unor oferte financiare mult
mai generoase decât cele ale Sport
Club Municipal Craiova;

- reiterãm ideea cã Primãria
Craiova ºi Consiliul Local al Mu-
nicipiului Craiova îºi manifestã
sprijinul pentru sportul de perfor-
manþã, Sport Club Municipal
Craiova având, în anul financiar
2017, un buget alocat de 11 mili-
oane RON ºi nu îºi doresc dispa-
riþia niciuneia dintre secþiile spor-
tive ale clubului, dar nici nu se
va face rabat de la legislaþia în
vigoare ºi de la principiile chel-
tuirii banului public”.
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