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„Amintiril e unui vlah” sau cum leagã
Dunãrea r omânii de pe ambe le maluri
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- Asta e politica Popescule: unii
latrã la microfon ºi ceilalþi mârâie
în salã.

UE rãmâne unitã,
cel puþin de faþadã!
Ar fi o mostrã de superficialitate, deranjantã, sã reducem întâlnirea de ieri, de la Bruxelles,
în marja Consiliului European,
dintre Klaus Iohannis ºi Emmanuel Macron, doar la un gest de
simplã curtoazie, circumscris
bunelor relaþii bilaterale, în virtutea unei francofonii, care nici
ea nu mai este ce a fost. Rendezvous-ul a avut o simbolisticã
aparte, dovadã cã Emmanuel
Macron a ºi acceptat invitaþia
omologului sãu român de a face
o vizitã la Bucureºti. La un an
dupã referendumul pe Brexit –
23 iunie 2016 – UE se felicitã cã
rãmâne unitã, cel puþin de faþadã, cãutând un program pentru
a merge din nou înainte.
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Astãzi: Ziua
avocatului român
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Averea lui
Pinochet va fi
redatã familiei!
Familia fostului dictator din
Chile, Augusto Pinochet, va recupera cel puþin 4,9 milioane de dolari (4,4 milioane euro) în bunuri
imobiliare ºi conturi bancare.
Aceasta este decizia justiþiei chiliene, care pusese averea dictatorului chilian sub sechestru în 2004,
în cadrul unei anchete privind
fraude ºi deturnãri de fonduri publice. Curtea de Apel din Santiago
considerã cã nu este posibil sã
menþinã mãsura sechestrului, din
moment ce autorul eventualului
delict de malversaþiune este mort.
Augusto Pinochet s-a stins din viaþã, în urma unui infarct în 2006, la
vârsta de 91 de ani.
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Sala „Dinu C. Giurescu” a Bibliotecii „Alexandru ºi Aristia
Aman” din Craiova a gãzduit, ieri,
lansarea volumului „Amintirile
unui vlah (De la Gãureni la Bucureºti)” semnatã de Gheorghe
Þane-Urucu. Universitarii Cezar
Avram, Dinicã Ciobota ºi Dumitru Otovescu au prezentat importanþa întregii activitãþi a autorului cãrþii, în decursul coexistenþei româneºti la Nord, dar ºi la
Sud de Dunãre. Mai ales cã, în
acest ultim caz, o micuþã comunitate formatã aproape exclusiv din
etnici români îºi duce existenþa,
cu bune ºi cu rele, de atâtea secole. Prin expunerile lor, istoricii
craioveni au accentuat cã românitatea rãmâne, pe mai departe,
statornicã ºi în Nordul Bulgarie,
ca de altfel ºi în celelalte zone balcanice din vecinãtatea României,
dovada vie fiind menþinerea permanentã a legãturilor
de culturã ºi spiritualitate între românii de
pe ambele maluri ale
bãtrânului fluviu.
eveniment / 4

În arest
dupã ce a
tâlhãrit patru
craiovence
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Carmen Dan, despre un nou
mandat de ministru de Interne:
Eu îmi doresc sã continui
Ministrul demisionar al
Afacerilor Interne a declarat
cã, dupã pãrerea sa, urmãtorul
premier ar trebui sã fie membru PSD. “Cred cã (viitorul
premier-n.r.) trebuie sã fie
membru PSD. Dar asta este o
discuþie ºi o decizie care se va
lua în forul statutar al partidului”, a declarat Carmen
Dan. Întrebatã dacã îºi mai
doreºte un mandat de ministru, Carmen Dan a replicat
“Eu îmi doresc sã continui”.
Nu a greºit nimeni. A fost o
situaþie în care colegi de-ai
mei au vrut sã dea un semnal
cã rãmân în continuare la
minister ºi cã asigurã interimatul pânã când se va constitui un nou guvern. Þineþi cont
cã, în cazul Ministerului de
Interne ºi al Ministerului
Dezvoltãrii, situaþia era
specialã”, a declarat Carmen
Dan, referitor la cererile de
retragere a demisillor. Aceasta
a mai spus cã, în acest moment, miniºtrii sunt interimari
pe o procedurã constituþionalã.

Iohannis, despre Agenþia
Europeanã pentru Medicamente:
Guvernul nu s-a miºcat
foarte rapid
Preºedintele Klaus Iohannis
a declarat, ieri, cã Guvernul
„nu s-a miºcat foarte rapid” în
ceea ce priveºte Agenþia
Europeanã pentru Medicamente. „Nu am avut impresia
cã la Guvern s-au miºcat
foarte rapid. Discuþia pe care
am avut-o în Consiliu a fost
una tehnicã. Nu s-a discutat
unde va merge o agenþie sau
alta”, a declarat preºedintele
Klaus Iohannis. Întrebat ce
ºanse are România sã gãzduiascã agenþia, Klaus Iohannis
a rãspuns:”Aceleaºi ºanse ca
înainte”.
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UE rãmâne unitã, cel puþin de faþadã!
MIRCEA CANÞÃR
Ar fi o mostrã de superficialitate, deranjantã,
sã reducem întâlnirea de ieri, de la Bruxelles, în
marja Consiliului European, dintre Klaus Iohannis ºi Emmanuel Macron, doar la un gest de simplã curtoazie, circumscris bunelor relaþii bilaterale, în virtutea unei francofonii, care nici ea nu
mai este ce a fost. Rendez-vous-ul a avut o simbolisticã aparte, dovadã cã Emmanuel Macron a
ºi acceptat invitaþia omologului sãu român de a
face o vizitã la Bucureºti. La un an dupã referendumul pe Brexit – 23 iunie 2016 – UE se felicitã
cã rãmâne unitã, cel puþin de faþadã, cãutând un
program pentru a merge din nou înainte. Când
Germania ºi Franþa vorbesc pe aceeaºi voce, Europa avanseazã. Asta dupã ce, mai multe þãri începând cu Franþa, Spania, Austria, Polonia, Ungaria, Danemarca, Cehia, Suedia, pãreau tentate
de un „Brexit bis”. Proiectul lui Emmanuel Macron „Europa care protejeazã”, îmbrãþiºat ºi de
cancelarul german Angela Merkel, este anunþat
ca un mare ºantier, pentru relansarea UE. Sunt
multe direcþiile clare de acþiune. Summitul „celor
28” de la Bruxelles, din aceste zile, aduce o modificare a calendarului politic ºi diplomatic, având
ca suport cele petrecute în ultimele douã luni.
Între sfârºitul lunii mai ºi mijlocul lunii iunie, negocierile pe Brexit ale „celor 27” cu Marea Britanie s-au deschis. Un centrist, pro-european, mi-

litant, Emmanuel Macron, ales preºedintele la
Elysee, se aratã o piatrã tare. Nu un tenor, ci un
vizionar asupra noi Europe care se reformeazã ºi
renoveazã, cu creºterea economicã, dupã nefasta influenþã a extremei drepte. Noul context european ne aratã urmãtorul lucru. La Londra, primministrul Theresa May a pierdut majoritatea în
Camera Comunelor. Aceste sãptãmâni din urmã
au schimbat profilul anunþat al negocierilor, prin
pãrãsirea Uniunii Europene de britanici. În urmã
cu câteva luni, Theresa May, interpreta referendumul din 23 iunie 2016, aºa cum s-au exprimat
cei 51,8% dintre alegãtorii britanici, partizani ai
Brexit, adicã o dorinþã clarã ºi netã de rupturã de
Europa ºi Bruxelles, dorindu-se un Brexit dur.
Chiar o pãrãsire fãrã acord, decât printr-unul
prost. Cu o majoritate confortabilã în Camera
Comunelor, liderul conservatorilor britanici, demonstra cã aerul politic nu este în favoarea Europei. Cancelariile europene, prin miniºtrii economiei ºi finanþelor, au pus în gardã prim-ministrul britanic cã un Brexit dur va fi dezavantajos,
inclusiv pentru economia Regatului Unit. În urmã
cu un an britanicii nu au votat pentru mai mult
rãu. Între timp, prin victoria lui Emmanuel Macron, în Franþa, moralul „celor 27” pare sã fi devenit mai optimist, dupã ani de crizã existenþialã.
Theresa May a înþeles totul ºi a schimbat tonul.

Fiindcã este clar cã discuþiile se angajeazã întrun mod diferit, preferându-se un Brexit nuanþat,
mult mai dificil decât un Brexit radical. Europenii
nu sunt uniþi. ªi frontul comun manifestã fisuri.
Cu toate acestea se fac eforturi pentru prezervarea unitãþii. Theresa May promite, sub condiþii, ca europenii sã rãmânã în Regatul Unit,
respinge competenþele Curþii de Justiþie a UE
pentru eventualele litigii pe dreptul cetãþenilor
UE dupã Brexit. Peste 3 milioane de resortisanþi
europeni trãiesc în Regatul Unit ºi peste un milion de britanici sunt în restul Europei. Menþinerea drepturilor acestora constituie unul din
subiectele prioritare în cadrul negocierilor. Negociatorul ºef al UE, francezul Michele Barnier
ºi ministrul britanic David Davies, au demarat
negocieri istorice pe Brexit. Sã revenim. Cum
Polonia ºi Ungaria au relaþii tensionate cu Uniunea Europeanã, spre deosebire de România –
Beata Szydlo, premierul polonez l-a acuzat pe
Macron de antipatie pentru þãrile Europei centrale –, este clar cã Bucureºtiul este altfel vãzut, momentan, la Bruxelles, ºi din aceastã perspectivã discuþiile lui Emmanuel Macron cu
Klaus Iohannis au încãrcãtura lor aparte ºi sunt
un semnal. Benefic. Este ºi motivul pentru care
„criza politicã” de la Bucureºti trebuie rezolvatã cât mai repede cu putinþã.

Florin Georgescu ºi Mihai Fifor, variantele
de premier supuse luni votului CExN al PSD
Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR, ºi Mihai
Fifor, liderul grupului PSD din Senat, sunt la acest moment
variantele PSD pentru funcþia de premier, o decizie în ce
priveºte varianta finalã urmând a fi luatã luni, prin vot, în
CExN, au precizat, ieri, pentru MEDIAFAX, surse din PSD.
Liderul PSD Liviu Dragnea a devernatorului BNR Florin Georgescu a
clarat, miecuri, imediat dupã demitefost vehiculat ca prezumtivã propunere de premier din partea coaliþiei
rea Guvernului Grindeanu , prin moþiune de cenzurã, cã are patru variPSD-ALDE ºi în decembrie 2016, câns
ante de premier ”ºi domni ºi doams-a format Guvernul Grindeanu. Georgescu este în acest moment viceprene, din partid”. Surse din PSD au precizat, însã, vineri, cã Dragnea nu are,
ºedinte al CA al BNR, prim-viceguvernator BNR ºi membru în Comitetul
la acest moment, decât douã varianEuropean pentru Risc Sistemic.
te: Florin Georgescu ºi Mihai Fifor.
Liderul PSD a explicat, la acel moLa finele anului 1992, Florin Georgescu a fost numit ministru al Finanment, cã va avansa mai multe varianþelor Publice în guvernul condus de
te de premier, care sã fie supuse voNicolae Vãcãroiu, poziþie pe care a
tului CExN, el adãugând: “ªi acum
rãmas pe toatã durata guvernãrii PSD,
simt usturimea de la o singurã varipânã la alegerile din 1996. Georgescu
antã”. Astfel, sursele citate au mena fost ºi viceprim-ministru ºi ministru
þionat cã CExN va vota una sau alta
al Finanþelor în Guvernul Ponta (7 mai
dintre cele douã variante.
2012 - 21 decembrie 2012).
Unele surse susþin, încã de vineri,
Pe de altã parte, Mihai Fifor este
cã cele mai mari ºanse de a fi nominaunul dintre social-democraþii cei mai
lizat ca propunere de premier, în urma
apropiaþi, în timp, de liderul PSD Livotului CExN, le-ar avea Florin Georviu Dragnea. Fifor a fost propulsat,
gescu. De altfel, numele prim-vicegu-

ca urmare a sprijinului acordat de
Dragnea, în funcþia de preºedinte al
Consiliului Naþional, în urma unei
propuneri fãcute de la microfon de
cãtre Dragnea. Fifor s-a declarat surprins atunci când a venit pe scenã
pentru a le cere votul celor circa 400
de membri ai Consiliul National. Tot
Dragnea i-a încredinþat, recent, lui
Fifor funcþia de preºedinte al Comisiei parlamentare speciale pentru
ancheta alegerilor prezindenþiale din
2009, pe care ar fi trebuit sã o prezideze chiar liderul PSD. Fifor a fost, în

mandatul trecut, ºi preºedintele Comisiei parlamentare de anchetã privind terenurile de la Nana.
Tot luni, la ora 13.00, va avea loc
ºedinþa grupurilor parlamentare reunite ale PSD, unde se va discuta tot
despre propunerea de premier, care
va fi prezentatã parlamentarilor. Cel
mai probabil, parlamentarii PSD vor
semna ºi o listã de susþinere care sã
ateste faptul cã, împreunã cu ALDE,
premierul propus de PSD beneficiazã
ºi de majoritatea necesarã pentru a fi
învestit de Parlament.

Ludovic Orban: Îi sugerez lui Tãriceanu sã se înscrie direct în PSD.
Voi avea discuþii cu cei din ALDE

Preºedintele PNL, Ludovic Orban
a explicat cã în cazul în care preºedintele Klaus Iohannis nu nominalizeazã un candidat liberal pentru conducerea guvernului, PNL va vota

împotriva oricãrui guvern care conþine PSD în el. Liderul PNL a explicat
cã a convocat pentru luni, la ora 12,
Biroul Permanent Executiv, unde se
va decide poziþia partidului la nego-

Preºedintele PNL Ludovic Orban a declarat, ieri, la Iaºi, cã
formaþiunea pe care o conduce este pregãtitã în orice moment sã îºi asume rãspunderea guvernãrii ºi transmite cã va
vorbi cu liberalii din ALDE pentru cã îi doreºte în PNL,
transmite corespondentul MEDIAFAX.
cieri. „Sigur cã ne dorim sã intrãm la
rã constituirii unui guvern PNL are
guvernare prin uºa din faþã ºi nicidenevoie de peste cel puþin jumãtate
cum prin negocieri de culise care ar
din parlamentarii ALDE. „Sigur, e
putea sã ne împiedice sã punem în
puþin probabil ca Tãriceanu sã se
practicã programul de guvernare.
dezlipeascã de Dragnea. Vãd cã în
Vom avea discuþii exploratorii cu toþi
ultima vreme e lipit ca marca de scriactorii politici. Ce am hotãrât cu presoare de Dragnea, aºa cum odatã era
cizie este cã nu facem nicio negocielipit de Ponta când era la PSD. Eu îi
re cu PSD. În cazul în care nu va fi
sugerez domnului Tãriceanu sã se
nominalizat un candidat PNL vom
înscrie direct în PSD ºi sã îi lase pe
vota împotriva oricãrui guvern care
liberali sã vinã la Partidul Naþional
conþine PSD în el”, a declarat preºeLiberal. Voi discuta cu parlamentari
dintele PNL Ludovic Orban.
liberali care au trecut în ALDE. Eu îmi
Orban a explicat cã pentru a pudoresc toþi liberalii în PNL”, a mai
tea construi majoritatea parlamentadeclarat Ludovic Orban.
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„Amintirile unui vlah” sau cum leagã Dunãrea
românii de pe ambele maluri
Sala „Dinu C. Giurescu” a Bibliotecii „Alexandru ºi Aristia Aman” din Craiova a gãzduit, ieri, lansarea volumului „Amintirile unui
vlah (De la Gãureni la Bucureºti)” semnatã
de Gheorghe Þane-Urucu. Universitarii Cezar Avram, Dinicã Ciobota ºi Dumitru Otovescu au prezentat importanþa întregii activitãþi a autorului cãrþii, în decursul coexistenþei româneºti la Nord, dar ºi la Sud de Dunãre. Mai ales cã, în acest ultim caz, o micuþã
Cum ne-a obiºnuit, deja, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” din Craiova continuã sã
fie locul prielnic în care „Cartea”
ºi creatorii sãi îºi dau întâlnire, pentru a þine aprinsã flacãra spiritului
românesc de pretutindeni. Este o
îndatorire, dar ºi o onoare pentru
aceastã instituþie de culturã, ce se
vede, an de an, înnobilatã prin investiþia masivã în mii ºi mii de volume, multe dintre acesta cu caracter unicat.

Românismul trebuie sã dãinuie

Ieri, în sala „Acad. Dinu C Giurescu”, a fost lansat volumul
„Amintirile unui vlah (De la
Gãureni la Bucureºti)”, semnat
de medicul chirurg Gheorghe
Þane-Urucu. Un bun prilej, evaluat
corespunzãtor de comunitatea academicã ºi universitarã a Craiovei,
pentru a puncta cu destulã rigoare
importanþa dezvoltãrii cooperãrii

comunitate formatã aproape exclusiv din etnici români îºi duce existenþa, cu bune ºi cu
rele, de atâtea secole. Prin expunerile lor, istoricii craioveni au accentuat cã românitatea
rãmâne, pe mai departe, statornicã ºi în Nordul Bulgarie, ca de altfel ºi în celelalte zone
balcanice din vecinãtatea României, dovada
vie fiind menþinerea permanentã a legãturilor de culturã ºi spiritualitate între românii
de pe ambele maluri ale bãtrânului fluviu.

între comunitatea românescã de la
Sud de Dunãre ºi România.
În deschiderea evenimentului a
vorbit prof.univ.dr. Cezar Avram,
directorul Institutului de Cercetãri
Socio-Umane „C.S. NicolãescuPlopºor”. Domnia sa a punctat repere cronologice din viaþa celui ce a
fost Gheorghe Þane-Urucu, arãtând
cã „m-a frapat cã trebuia sã dea examen de intrare în ºcoala bulgãreascã, iar la liceu, în Sofia, a mai trebuit
sã susþinã un examen de verificare a
cunoºtinþelor de limba românã. A studiat apoi Medicina, la Bucureºti. Prin
volumul de faþã, Gheorghe ÞaneUrucu scoate în evidenþã soarta românilor din Bulgaria, a cãror etnie
nu le este recunoscutã. Ei sunt doar
vlahi. Nu au drepturile elementare cuvenite unei minoritãþi. Cartea în sine
este un strigãt ºi aº dori sã scot în
evidenþã efortul de a pãstra românismul în Bulgaria”, a afirmat prof.univ.dr. Cezar Avram.

„Astãzi, Gãurenii copilãriei mele nu mai existã decât în amintirea
mea. Generaþia pãrinþilor mei s-a stins, generaþia mea se va stinge în
curând. Copiii noºtri, atâþia câþi se mai aflã în sat, sunt aproape complet deznaþionalizaþi”, Gheorghe Þane-Urucu (1993).

„O unitate spiritualã dincolo de
problemele diplomatice”
Într-o lume aflatã în prefaceri
profunde, într-un ritm atât de
alert, nici relaþiile internaþionale nu
fac excepþia de la regulã. ªi se poate vorbi, în ceea ce priveºte comunitatea româneascã din Bulgaria, de o problemã mai veche, în
care politica de stat ar trebui sã
gãseascã soluþiile cele mai bune
pentru românii de aici, dupã cum
a precizat prof.univ.dr. Dumitru
Otovescu. Sociolog ºi coordonator de doctorat, Dumitru Otovescu a accentuat cã „este o unitate
spiritualã dincolo de problemele
diplomatice, iar iniþiativa preºedintelui vlahilor din Vidin ºi a conducerii I.C.S.U. „C.S. NicolãescuPlopºor” a fãcut posibilã o dezbatere ce a scos în evidenþã importanþa relaþiilor dintre românii de
pe cele douã maluri ale Dunãrii”.

Într-o succintã prezentare a anchetelor sociologice de ultim moment, Dumitru Otovescu a mai
precizat cã „în Italia sunt circa 1,3
milioane de români; în Spania peste 1 milion; în Anglia 230.000 de
români; în Olanda ºi Belgia cât
30.000 de români; în SUA sunt
peste 1 milion de români. Dacã am
aduna cele aproximativ 10 milioane de români aflaþi peste graniþele
þãrii noastre, la cele 20 de milioane
câte sunt în interior, am vorbi de o
cifrã seminificativã”.

Cei de la Sud de Dunãre
amintesc de fluxurile
de populaþie românescã
Despre Gheorghe Þane-Urucu
aflãm cã s-a nãscut în anul 1923
ºi a trãit pânã la 1994. Locul unde
a vãzut pentru prima datã lumina
zilei se numºte Gãureni, un sat din
Nordul Bulgariei, locuit aproape
exclusiv de etnici români, numiþi

„Private de dreptul de a avea învãþãmânt în limba maternã, împiedicate sã-ºi practice credinþa în biserici proprii, prinse între intoleranþa primitivã a autoritãþilor din þãrile respective ºi pasivitatea exasperantã a forurilor române, aceste comunitãþi nu vor reuºi sã-ºi salveze
de la dispariþie limba ºi tradiþiile decât prin eforturile constante ale
unor oameni luminaþi”, sublinia Gheorghe Þane-Urucu, în „Amintirile
unui vlah (De la Gãureni la Bucureºti)”, apãrutã la Fundaþia-Editura
Scrisul Românesc, 2017.
ca ºi în alte pãrþi ale Peninsulei
Balcanice, vlahi. A urmat învãþãmântul primar ºi gimnazial în Gãureni ºi Nicopole. În 1943 a renunþat la cetãþenia bulgarã ºi a
emigrat în România, înscriindu-se
la Medicinã, în Bucureºti. A lucrat
la spitalul Floreasca, la Editura
Academiei, la Spitalul Brâncovenesc ºi, ulterior, pânã la pensionare, la Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã (1969-1983). A pendulat
aºadar între medicinã ºi munca de
redactor; iar în ultimii anii ai vieþii
a luptat pentru punerea în practicã
a volumului de aminitiri din anii
petrecuþi în Bulgaria, ca minoritar
român. Mai mult, în semn de omagiu pentru mama sa, a dorit sã semneze volumul prezentat mai sus ºi
cu numele acesteia de fatã.
Istoricul Dinicã Ciobotea, un
scormonitor neobosit al arhivelor,
a arãtat, ieri, cã românitatea este
atât de puternicã ºi, ca exmplificare, aratã cã fluxul de la Marea
Adriaticã ºi pânã la noi este puternic strãbãtut de comunitãþi de etnici români. „Eu îi socotesc pe cei
care se aflã la Sud de Dunãre cã
sunt cei care amintesc de fluxurile
de populaþie româneascã pe axul
N-S al Dunãrii. Astfel de oameni,
de aici, sunt liantul între comunitãþile de români de pe ambele ma-

luri ale Dunãrii. Numele Þane îl
întâlnim, acum, ºi la Vârtop, în
Dolj; iar numele Urucu îl gãsim,
azi, în comuna Dioºti, în persoana
unei mari geografe, Veselina Urucu, retrasã în Dolj, la vârsta pensionãrii ”, a explicat prof. univ. dr.
Dinicã Ciobotea. Domnia sa a
dorit sã sublinieze cã Dunãrea rãmâne un liant de netãgãduit al existenþei românilor de-o parte ºi de
alta a bãtrânului fluviu ºi cã, atât
aceastã carte, cât ºi prezenþa românilor de la Sud de Dunãre nu
fac decât sã aratã cã existã o axa a
românitãþii.
De asemenea, Ivo Gheorghiev,
liderul Uniunii Etnicilor Români din
Bulgaria, prezent la eveniment, a
precizat cã „indiferent de greutãþi,
rãmâne speranþa cã, noi, oamenii
de rând, ne înþelegem mai bine decât vor autoritãþile”. Sã amintim cã
acesta a solicitat, la 07.05.2017,
azil politic în România, denunþând
într-un memoriu adresat preºedintelui Klaus Iohannis, premierului
Sorin Grindeanu, liderilor celor
douã Camere din Parlament ºi
Ambasadei României la Sofia presiunile ºi procesele puse la cale de
securitatea bulgarã împotriva sa
pentru a-l face sã renunþe la „apãrarea identitãþii româneºti a românilor din Bulgaria”.
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Doljeni condamnaþi definitiv pentru
trafic de persoane ºi proxenetism
Trei doljeni „sãltaþi” în 2015 de poliþiºtii ºi procurorii de crimã organizatã craioveni pentru constituire de grup infracþional organizat, trafic de persoane ºi proxenetism au fost condamnaþi definitiv
dupã ce joi, 22 iunie a.c., Curtea de Apel
Craiova le-a respins apelurile. Ei au priReamintim cã, la începutul lunii aprilie 2015, poliþiºtii specializaþi în combaterea criminalitãþii organizate ºi procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova au destructurat o grupare infracþionalã
specializatã în trafic de persoane,
trafic de minori ºi proxenetism
care ar fi obþinut venituri ilicite din
exploatarea sexualã a unor tinere ºi chiar minore în Italia. Mai
exact, poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova au pus în executare, pe 1 aprilie 2015, patru
mandate de aducere emise de procurori pe numele unor doljeni suspectaþi cã au constituit o grupare
organizatã specializatã în trafic de
persoane, trafic de minori ºi proxenetism. Activitãþile s-au desfãºurat în cadrul unui dosar penal
instrumentat de procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova. Potrivit anchetatorilor, grupul infracþional organizat
ar fi exploatat sexual în Roma
(Italia), mai multe victime din România, unele dintre ele minore, pe

mit pe fond, la Tribunalul Dolj, pedepse
cuprinse între 3 ani de închisoare cu suspendare ºi 4 ani ºi 4 luni de închisoare cu
executare. Joi searã, craioveanul care a
primit 4 ani ºi 4 luni de închisoare a fost
ridicat de poliþiºti ºi încarcerat în Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova.

care le-ar fi obligat sã întreþinã raporturi sexuale cu diverse persoane contra unor sume de bani. Cei
4 bãrbaþi au fost conduºi la sediul
D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova, pentru audieri ºi dispunerea mãsurilor legale. O zi mai târziu, pe 2
aprilie 2015, cei 4 membri ai grupãrii au fost prezentaþi magistraþilor din cadrul Tribunalului Dolj,
care au dispus faþã de doi dintre
ei, respectiv Doru Marian Jianu,
de 37 de ani, din Predeºti, ºi Ionuþ Florin Tudoran, de 21 de ani,
mãsura arestãrii preventive pentru 30 de zile. Faþã de un al treilea
suspect, Leonard Cosmin Becheanu, zis „Tameº”, din Brãdeºti, judecãtorii au luat mãsura arestului
la domiciliu pentru 30 de zile, în
timp ce ultimul bãrbat, Iulian Bulga, a fost pus în libertate.

Al patrulea membru al grupãrii,
judecat separat

Cercetãrile au fost continuate
de anchetatori în acest dosar, iar
pe 24 iunie 2015 s-a înregistrat
la Tribunalul Dolj dosarul în care

Jianu, Tudoran, Becheanu ºi Bulga au fost trimiºi în judecatã pentru sãvârºirea în concurs a infracþiunilor de constituirea unui
grup infracþional organizat, trafic de persoane ºi proxenetism în
formã continuatã. Dosarul a intrat în camera preliminarã a instanþei, iar pe 14 ianuarie 2016
judecãtorii au decis disjungerea
cauzei în ceea ce-l priveºte pe
Bulga, cu privire la care s-a constituit un alt dosar. Dupã mai bine
de un an ºi jumãtate de judecatã,
procesul celor trei inculpaþi a fost
soluþionat, joi, 2 martie a.c., fiind pronunþatã sentinþa. Astfel,
judecãtorii de la Tribunal l-au
condamnat pe Ionuþ Florin Tudoran la 4 ani ºi 4 luni închisoare
cu executare în regim de detenþie, în timp ce Doru Marian Jianu a primit 3 ani de închisoare
cu suspendare pe durata unui termen de încercare de 4 ani ºi 60
zile de muncã în folosul Primãriei comunei Predeºti, iar Leonard Cosmin Becheanu – 3 ani
închisoare cu suspendare pe du-

rata unui termen de încercare de
4 ani ºi 60 zile de muncã în folosul Primãriei municipiului Craiova. Fiecare inculpat este obligat
ºi la plata sumei de câte 3000 lei
cu titlu de cheltuieli judiciare.
Sentinþa pronunþatã în dosar nefiind definitivã, cei trei inculpaþi
au declarat apel la Curtea de Apel
Craiova. Joi, 22 iunie a.c., instanþa a soluþionat cauza. Judecãtorii
de la Curtea de Apel Craiova au
respins, ca nefondate, apelurile
inculpaþilor: „respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaþii Tudoran Ionuþ Florin, Jianu
Doru Marian ºi Becheanu Leonard Cosmin împotriva sentinþei
penale nr. 147/02.03.2017 pronunþatã de Tribunalul Dolj. În temeiul art. 275 alin. 2 C.p.p. obligã pe inculpaþi la plata sumei de
200 lei fiecare, cheltuieli judiciare cãtre stat. Definitivã. Pronun-

þatã în ºedinþã publicã astãzi,
22.06.2017”, se aratã în hotãrârea instanþei.
Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, joi dupã-amiazã, în
jurul orei 17.30, dupã pronunþarea sentinþei definitive, lucrãtori
din cadrul Secþiei 15 Politie Ruralã Filiaºi, l-au depistat în localitatea Brãdeºti, pe Ionuþ Florin
Tudoran, de 24 de ani, din municipiul Craiova, pe numele cãruia
instanþa judecãtoreascã a emis un
mandat de executare a pedepsei
cu închisoarea de 4 ani ºi 4 luni.
Craioveanul a fost încarcerat de
poliþiºti în Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova.
Cât despre Iulian Bulga, acesta este în continuare judecat la
Tribunal, pentru aceleaºi infracþiuni ca ºi partenerii sãi, urmãtorul termen în dosarul sãu fiind
stabilit pe 26 iunie a.c.

În arest dupã ce a tâlhãrit Minor craiovean arestat pentru 30 de zile
patru craiovence
Poliþiºtii craioveni specializaþi în
investigaþii criminale din cadrul
Secþiior 1 ºi 6 Poliþie au documentat
în sarcina unui tânãr de 15 ani, din
municipiul Craiova, comiterea a 4
infracþiuni de tâlhãrie, astfel cã
acesta a fost reþinut pentru 24 de
ore ºi introdus în arest. Ultima faptã
la care a participat a fost marþi, 20
iunie a.c., când, împreunã cu un
complice arestat deja, Vijai Neguþ,
de 19 ani, a tâlhãrit o craioveancã
de 75 de ani. Ieri dupã-amiazã,
Judecãtoria Craiova a emis pe
numele acestuia mandat de arestare
preventivã pentru 30 de zile.
Potrivit reprezentanþilor Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj, în urma activitãþilor specifice de cercetare desfãºurate,
poliþiºtii din cadrul Secþiilor 1 ºi 6 Poliþie
Craiova au reuºit identificarea autorului în 4
cazuri de tâlhãrie comise pe mai multe strãzi
din municipiul Craiova în datele de
29.05.2017, 07.06.2017, 08.06.2017 , respectiv 20.06.2017, în dauna a 4 persoane
vãtãmate, toate de sex feminin, din municipiul Craiova, stabilindu-se cã este vorba de
Gabriel Virgil Farcaº, de 15 ani, din Craio-

Un minor de etnie romã în
vârstã de 14 ani, cunoscut poliþiºtilor craioveni pentru cele peste o
sutã de furturi comise pânã la
aceastã vârstã, profitând de
legislaþia care spune cã nu rãspunde
penal, a fost arestat preventiv
pentru 30 de zile, ieri dupãamiazã, pentru douã tâlhãrii.

va, judeþul Dolj. Prejudiciul total cauzat de
minor este de aproximativ 7500 lei, reprezentând contravaloarea bijuteriilor sustrase
din posesia persoanelor vãtãmate. Mai mult,
în ultimul caz, marþi, 20 iunie a.c., el ºi complicele sãu, Neguþ Vijai de 19 ani din Craiova (arestat deja), au împins-o violent pe victimã, aceasta ajungând la spital. „În baza
analizãrii probatoriului s-au reþinut în sarcina acestuia comiterea a 4 infracþiuni de
tâlhãrie, cel în cauzã fiind reþinut pe o perioadã de 24 ore, ºi urmând sã fie prezentat
Judecãtoriei Craiova cu propunere de arestare preventivã”, ne-a declarat inspector
principal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Ieri dupã-amiazã, Judecãtoria Craiova a admis propunerea Parchetului ºi a dispus arestarea preventivã pentru
30 de zile a lui Farcaº.

Conform reprezentanþilor Poliþiei doljene, pe 11 iunie a.c., în jurul orei 15.15,
poliþiºtii Secþiei 1 Craiova au fost sesizaþi
prin 112, de Natalia I., de 83 de ani, pensionarã, din municipiul Craiova, cã, în cursul aceleiaºi zile, în intervalul orar 10.00-

13.00, fiicei sale, de 54 de ani, i-a fost sustrasã o pereche de cercei din aur de cãtre o
persoanã necunoscutã. În urma activitãþilor de cercetare desfãºurate, poliþiºtii din
cadrul Secþiei 1 Poliþie Craiova au reuºit
identificarea autorului, în persoana lui Ion
Asan, de 14 ani, din Craiova. Acesta este
cunoscut al poliþiºtilor craioveni întrucât a
fost cercetat pentru comiterea a cel puþin
100 de furturi, fapte pentru care nu a rãspuns penal înaintea împlinirii vârstei de 14
ani. Prin extinderea cercetãrilor, poliþiºtii au
stabilit faptul cã minorul este ºi autorul unei
alte fapte comise o zi mai devreme, pe 10
iunie a.c., în dauna persoanei vãtãmate
Mariana B., din Craiova. În urma administrãrii ºi analizãrii probatoriului împreunã cu
procurorul de caz de la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova, s-a dispus continuarea cercetãrilor faþã de acesta pentru
sãvârºirea a douã infracþiuni de
tâlhãrie, fiind reþinut pe o perioada de 24 ore. Ieri dupã-amiazã
a fost prezentat Judecãtoriei
Craiova cu propunere de arestare preventivã, propunere admisã de instanþã, care i-a emis
mandat pentru 30 de zile. Prejudiciul cauzat de autor în cele
douã fapte, a fost recuperat în
totalitate de cãtre poliþiºtii craioveni, dupã cum a precizat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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actualitate

Astãzi:
Astãzi: Ziua
Ziua
Instituitã prin hotãrâre a Congresului Avocaþilor din anul 1998, în
fiecare an la 24 iunie, de sarbãtoarea Naºterii Sfântului Ioan Botezãtorul, Ziua Avocatului este un
prilej de promovare a valorilor
profesiei de avocat ºi a rolului fun-

damental al avocatului pentru stabilitatea statului de drept. Manifestãrile organizate de Baroul Dolj,
timp de douã zile, ieri ºi astãzi, cu
ocazia sãrbãtorii anuale profesionale a avocaþilor, sunt menite sã
dezvolte sentimentul de apartenen-

Avocaþii români
ºi dreptul european
Prof. univ. Dr. ION TURCULEANU
Vicepreºedinte al Uniunii Barourilor din România

Dreptul Uniunii Europene este un
sistem de reguli care funcþioneazã
în statele membre ale Uniunii Europene. De la înfiinþarea Comunitãþii
de Cãrbune ºi Oþel dupã al doilea
rãzboi mondial, UE s-a dezvoltat
pentru a realiza pacea ºi justiþia socialã pentru poporul sãu ºi pentru
comunitatea globalã. UE are instituþii politice, politici sociale ºi economice, care depãºesc statele naþionale în scopul cooperãrii ºi dezvoltãrii umane. Potrivit Curþii de
Justiþie, UE reprezintã “o nouã ordine juridicã a dreptului internaþional”. Bazele juridice ale UE sunt
Tratatul privind Uniunea Europeanã ºi Tratatul privind funcþionarea
Uniunii Europene, aprobate în unanimitate de guvernele a 28 de state
membre. Membrii noi se pot alãtura, dacã aceºtia sunt de acord sã
respecte regulile organizaþiei ºi
membrii vechi pot pleca conform
“propriilor cerinþe constituþionale”.
Oamenii au dreptul sã participe prin
intermediul Parlamentului ºi al guvernelor lor naþionale în elaborarea
legislaþiei pe care UE o face. Comisia are iniþiativã în materie de legislaþie, Consiliul Uniunii Europene reprezintã guverne ale statelor membre, Parlamentul este ales de cetãþenii europeni, iar Curtea de Justiþie
este menitã sã susþinã statul de
drept ºi drepturile omului. Dupã cum
a statuat Curtea de Justiþie, UE este
“nu numai o uniune economicã”,
ci este menitã sã “asigure progresul social ºi sã caute îmbunãtãþirea
constantã a condiþiilor de viaþã ºi
de muncã ale popoarelor lor”.
Ideile democratice de integrare
pentru naþiunile internaþionale ºi europene sunt la fel de vechi ca ºi statul naþional modern.
Dupã rãzboaiele napoleoniene ºi
revoluþiile din 1848 din secolul al
XIX-lea, Victor Hugo la Congresul
Internaþional pentru Pace din 1849
a imaginat o zi în care ar exista o
intalnire “faþã în faþã” a Statelor Unite ale Americii ºi a Statelor Unite
ale Europei, intinzandu-se peste
mãri spre a-si da mana”. Primul
rãzboi mondial a devastat societatea ºi economia Europei, iar Tratatul de la Versailles nu a reuºit sã instituie un sistem internaþional funcþional în cadrul Ligii Naþiunilor, nici

o integrare europeanã ºi a impus
condiþii de pedeapsã pentru repararea plãþilor pentru þãrile care au pierdut. Dupã un alt colaps economic
ºi creºterea fascismului a condus
la un al doilea rãzboi mondial, societatea civilã europeanã a fost hotãrâtã sã creeze o uniune durabilã
care sã garanteze pacea mondialã
prin integrarea economicã, socialã
ºi politicã.
Tratatul de la Roma din 1957,
semnat în Musei Capitolini, a fost
primul tratat internaþional care prevedea integrarea socialã, economicã ºi politicã, în domenii limitate,
pentru statele-naþiune.
Sã “salveze generaþiile urmãtoare
de flagelul rãzboiului, care de douã
ori ... a adus tristete inimaginabila
omenirii”, Carta Organizaþiei Naþiunilor Unite a fost adoptatã în 1945,
iar conferinþa de la Bretton Woods a
creat un nou sistem de servicii bancare, financiare ºi comerciale mondiale integrate. De asemenea, Consiliul Europei, format prin Tratatul
de la Londra din 1949, a adoptat o
Convenþie europeanã pentru drepturile omului, supravegheatã de o nouã
instanþã transnaþionalã la Strasbourg
în 1950. Deja în 1946 Winston Churchill, care fusese recent învins ca
prim-ministru britanic în 1945, a
cerut “Statele Unite ale Europei”, deºi
acest lucru nu a însemnat cã Marea
Britanie ºi-ar îndepãrta legãturile cu
Commonwealth-ul. În 1950, ministrul francez de externe Robert Schuman a propus ca, începând cu integrarea producþiei de cãrbune ºi oþel
francez ºi german, sã existe “o organizaþie deschisã participãrii celorlalte þãri ale Europei”, în care “solidaritatea în producþie” ar face rãzboiul, “nu doar de neimaginat, ci de
material imposibil”. Tratatul de la
Paris din 1951 a creat prima Comunitate Europeanã a Cãrbunelui ºi Oþelului, semnatã de Franþa, Germania
de Vest, Belgia, Olanda, Luxemburg
ºi Italia, cu preºedintele sãu Jean
Monnet. Teoria sa a fost pur ºi simplu cã rãzboiul ar fi imposibil de costisitor dacã proprietatea ºi producþia
economiei fiecãrei þãri au fost amestecate împreunã.
Ideea unui cosmopolit, a unei cetãþenii a lumii este foarte veche. Ea
dateazã din Antichitate ºi Stoicism,

iniþiind probabil in diogeneza cinica
ce a rãspuns la întrebarea despre
originea sa: “Sunt cosmopolit, cetãþean al lumii!”. Umanismul stoicilor nu priveºte numai pe cetãþenii
romani, ci ºi pe sclavi ºi barbari ca
fiinþe umane. A influenþat în mod
semnificativ ius gentiumul romanilor. Acesta din urmã era mai vast
decât legea pur interstatalã a modernilor. Vechiul ius gentium a recunoscut personalitatea juridicã nu
numai statelor, ci ºi persoanelor fizice, romani ºi peregrini (strãini,
barbari). În plus, legea poporului
antichitãþii a inclus principii generale ale dreptului privat, oferind romanilor ºi peregrinilor posibilitatea
de a stabili relaþii contractuale. Astfel, aceasta a garantat o certitudine
juridicã minimã pentru comerþul
internaþional.
Într-adevãr, ius gentium, acest
vechi drept cosmopolit, nu avea o
fundaþie eticã care provine din stoicism, care avea o influenþã foarte
mare în straturile sociale dominante ale Imperiului Roman, dar ºi motivaþii concrete, de tip “bastion”
economic.
Stoicismul clasic a fost, mai presus de toate, etic ºi moral. Cosmopolitismul sãu a fost doar marginal
politic, adicã orientat spre înfiinþarea unei Orase Politice Mondiale ºi
a unei cetãþenii universale.
Când cineva traduce în limba
kantianã câmpul interguvernamental de apreciere a Uniunii Europene, cei mai sceptici dintre oamenii
de ºtiinþã politicã ar numi Uniunea
probabil o alianþã permanentã între
statele suverane ºi republicane, dorind sã pãstreze pacea între ei, intimp ce Kant o propune în al doilea
articol final al Proiectului de Perpetuã Pace. Prin urmare, este posibilã o comparaþie empiricã între
postulatele formulate de Immanuel
Kant ºi realitatea Uniunii Europene
astãzi pe aceastã bazã.
Uniunea ºi Comunitatea Europeanã sunt o asociaþie de state în
continuã creºtere. Dinamica este
orizontalã, determinatã de extinderea la noi membri. Este, de asemenea, verticalã, în continuarea aprofundãrii interconectãrii juridice interstatale. Aceastã aprofundare se
desfãºoarã la douã niveluri. În pri-

mul rând, statele îºi intensificã colaborarea la nivelul Uniunii în cadrul unei colaborãri interguvernamentale, care implicã politici din ce
în ce mai legate de politicã înaltã,
cum ar fi cooperarea poliþieneascã
ºi judiciarã, securitatea internã ºi,
în final, politica externã ºi de securitate comunã. În al doilea rând,
aprofundarea se realizeazã în principal prin comunizarea domeniilor
de politicã guvernate anterior la nivel interguvernamental al Uniunii,
care se leagã la nivelul supranaþional al Comunitãþii Europene.
În cele din urmã, Uniunea Europeanã este o structurã a vaselor comunicante. Este ca ºi Fântâna din
Trevi cu bazinele suprapuse. Proiectele politice ale Consiliului European izvorãsc ca apa de la jet catre
varf. Acestea cad în primul bazin al
Uniunii ºi provin din acest cel mai
mic container, reglementat de dreptul internaþional, la recipientul mult
mai mare de la baza care este comunitarã, supranaþionalã ºi densã în
normalizarea juridicã ºi accesibilã
cetãþenilor. Quermonne vorbeºte
despre un sistem politic european.
Conform curentelor doctrinare
supranationaliste ºi federaliste, Comunitatea Europeanã exceleazã în
conceptul de organizare internaþionalã clasicã. Pentru prima, Comunitatea este o nouã ordine publicã
sui generis, iar pentru aceasta din
urmã este chiar o federaþie europeanã în proces. Dupã cum scrie
Gerkrath, existã diferite elemente
materiale ºi formale care fac posibilã afirmarea cã CE este o nouã
autoritate publicã autonomã independentã de statele membre ºi cã
aceasta depãºeºte în funcþie de importanþã ºi competenþã criteriile
obiºnuite ale unei organizaþii internaþionale.
Din punct de vedere material,
Comunitatea Europeanã a fost datã,
începând de la Tratatul de la Roma,
cu diferitele sale revizuiri într-un
mod tot mai în creºtere, în domenii
politice de competenþã sau în comun cu statele membre. Aceste
domenii cuprind în prezent aproape întreaga viaþã economicã ºi cea
mai mare parte a politicilor sociale
europene. Pãrinþii fondatori ai integrãrii europene s-au bazat pe o in-

terpenetare socio-economicã bazatã
pe solidaritatea faptelor transnaþionale între persoane fizice ºi juridice
ºi pe armonizarea legislativã între
statele membre.
Legislaþia comunitarã limiteazã
în mod direct ºi puternic puterea
constituþionalã, legislativã, executivã ºi judiciarã a statelor membre
ale CE. Acesta conþine celebrul element al supranaþionalitãþii pe care
Bogdandy l-a definit în douã moduri: în primul rând, primatul ºi aplicabilitatea imediatã a dreptului comunitar în legislaþia naþionalã; in al
doilea rând, aplicarea regulii de majoritate în procesul comunitar de
luare a deciziilor.
Uniunea Europeanã face constant titluri la nivel politic, economic, financiar ºi juridic. Cu toate
acestea, dacã aceastã organizaþie
internaþionalã singularã pare sã se
întoarcã în întregime spre viitorul
ei, ea nu poate pierde din vedere
patrimoniul sãu juridic ºi filozofic
care a fost atât de benefic pentru
istoria sa.
Drepturile omului fac parte din
aceastã moºtenire ºi, prin urmare,
este necesar sã se respecte influenþa lor asupra acestei construcþii
originale în dreptul internaþional,
pentru a arãta cã acestea sunt, în
opinia noastrã, în centrul acestei
construcþii, aºa cum este ilustrat de
Jean-Paul Costat, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului: “Drepturile omului nu sunt o idee nouã în
Europa”, a spus Saint-Just despre
fericire. ªi, din fericire, nu sunt o
idee pierdutã. “
În timp ce influenþa drepturilor
omului este evidentã, acum este necesar sã examinãm eficacitatea
acestor drepturi pentru a demonstra interesul legal al acestor drepturi. Acesta este unul dintre aspectele cele mai originale ale Uniunii
Europene, ceea ce o diferenþiazã de
alte organizaþii internaþionale, cum
ar fi, de exemplu, Organizaþia Naþiunilor Unite.
Originalitatea influenþei drepturilor omului asupra sistemului juridic
al Uniunii Europene este dublã: aceste drepturi pot fi invocate direct de
cãtre persoane fizice, iar instanþele
naþionale înalte sunt de acord sã joace jocul convenþionalitãþii.
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avocatului român
român
þã la comunitatea profesionalã ºi
sã consolideze coeziunea din cadrul
baroului. Completând pleiada de
evenimente prilejuite de acest moment marcant, vicepreºedintele
Uniunii Naþionale a Barourilor din
România, prof.univ.dr Ion Turcu-

leanu, a prezentat ieri, în Aula
Magna a Curþii Supreme de Casaþie din Roma, lucrarea cu tema
“Avocaþii români ºi dreptul european”, în cadrul celui de-al XXXIlea Congres Anual al Uniunii Avocaþilor Europeni.

“Oamenii creeazã
instituþiile”

Fãcând astfel trecerea de la evenimentele culturale ºi profesionale
organizate cu aceastã ocazie la cele
sociale ºi sportive, avocaþii din Baroul Dolj vor avea posibilitatea de a
se relaxa ºi de a sãrbãtori împreunã
într-un cadru natural ºi diferit de
rigorile impuse de practica profesiei. Cu aceeaºi ocazie, Baroul Dolj
lanseazã un nou numãr al revistei
IUSTITIA, cu materialele prezentate în cadrul conferinþei „Independenþa Avocaþilor”, organizate de
barou la 6 mai 2017, studii ºi cercetãri, jurisprudenþã ºi alte articole
ºi informaþii de actualitate pentru
avocaþi. De asemenea, Baroul Dolj
a lansat cu aceastã ocazie lucrarea
„Congresul Avocaþilor din România-Craiova, 1928”, editatã în
colaborare cu Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C.S.Nicolaescu
Plopºor”, cu documente, fotografii ºi informaþii referitoare la rolul ºi
importanþa baroului ºi a avocatului
în societatea româneascã de la acea
vreme. ”Oamenii creeazã instituþiile, ca mai apoi acestea sã modeleze
generaþiile urmãtoare. Aceasta este
ºi geneza Baroului Dolj, instituþie cu
tradiþie care prin aportul adus la înConsiliul Baroului Dolj a transmis ieri, cu ocazia organizãrii unei
conferinþe de presã, la sediul Baroului Dolj, tuturor membrilor
baroului ºi tuturor avocaþilor din
România sã se bucure de pasiunea pentru drept ºi de asigurarea
dreptului la apãrare cu demnitate
ºi competenþã.

temeierea ºi dezvoltarea
vieþii publice craiovene
se poate susþine cã a reprezentat osatura societãþii antebelice ºi interbelice...”, a scris avocatul
Lucian Bernd Sãuleanu, în prefaþa cãrþii, lasate ieri. Despre aceastã
monografie, avocatul
Sãuleanu a spus cã este
rodul colabãrãrii instituþionale dintre Baroul Dolj
ºi Institutul de Cercetãri
Socio-Umane „C.S Nicolãescu-Plopºor” din
Craiova. La eveniment
fiind prezent ºi prof.
univ. dr. Cezar Avram,
directorul institutului.

tul la momentul respectiv... ”, a
subliniat av. Lucian Sãuleanu.

“Un avocat
este un tãlmaci”
În acelaºi sens al promovãrii
avocatului ºi a importanþei independenþei sale, Baroul Dolj a fost în
luna mai a acestui an gazda unei
serii de manifestãri internaþionale
de anvergurã la care au participat
reprezentanþi la cel mai înalt rang
ai avocaþilor din Albania, Bulgaria,
Germania, Grecia, Luxemburg,

sitã de nobleþe, dar atributul acesta este justificat mai ales în ceea
ce priveºte profesia de avocat.
Avocatura, însã, pe lângã nobleþe
este ºi cea mai complexã dintre
profesiile juridice. Este ºi cea mai
dificilã, pentru cã un avocat trebuie sã fie ºi un bun manager, pentru cã el îºi conduce afacerea, avocatura fiind ºi o profesie, dar ºi o
afacere. Un avocat este un tãlmaci,
el traduce nevoile justiþiabilului întrun limbaj juridic ºi ca o interfaþã
între acel justiþiabil ºi destinarul,
care poate fi judecãtorul sau o altã
persoanã. Un avocat trebuie sã fie

ºi conducerea Baroului Dolj a vorbit în condiþii puþine, elegante ºi
extrem de frumoase, prof.univ.dr
Cezar Avram, directorul Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C.S
Nicolãescu-Plopºor” din Craiova.
„Aº începe cu o completare ºi anume cã avocatul face parte din corpul magistraþilor, avocatul este un
om de culturã, în primul rând.
Este un om împlinit, care fãrã culturã, cunoaºtere nu ºi-ar putea sãºi exercite rolul. Dacã luãm partea politicã, un procent foarte
mare este cel cu pregãtire juridicã. Ca sã nu mai vorbim de cei

ºi un psiholog, un înþelept, pentru
cã ai nevoie ºi de foarte mare rãbdare ca sã ajungi la esenþa problemei.
ªi atunci avocatura este profesia care
are cele mai multe legãturi cu alte
domenii, cu alte ºtiinþe, din acest motiv este cea mai grea, dar ºi cea mai
frumoasã”, a precizat avocatul Dragoº Nicu, consilier Baroul Dolj.

care au construit România modernã. Deceniul al-III-lea al secolului al IX-lea este începutul
de fapt al instituþionalizãrii ºi la
noi ale acestei forme intitulatã
Barou. Îl cunosc de foarte mult
timp pe profesorul Sãulenu, a
fost încã din clasele gimnaziale
un consumator de istorie, de literaturã, de cunoaºtere ºi mã
surprinde astãzi, cã este un creator de istorie...”, a subliniat
prof. univ. dr. Cezar Avram.
MARGA BULUGEAN

„Noi înþelegem
sã punctãm rolul
avocatului”
Lucrarea face parte din Colecþia „Istoria Baroului Dolj” inauguratã de Consiliul Baroului Dolj în
anul 2015, prin reeditarea Istoriei
Baroului Dolj 1864-1928 autor av.
G. Mil. Demetrescu, precum ºi Istoria Baroului Dolj în documente
1911 – 1957, toate înscriindu-se
în efortul de a edita un volum care
sã acopere perioada de pânã la zilele noastre. „Baroul Dolj pentru a
promova valorile avocaturii a organizat o lansare de carte, dar ºi
lansarea revistei Baroului. Ziua
avocatului nu a fost aleasã întâmplãtor, fiind ºi o mare sãrbãtoare
în calendarul nostru ortodox, motiv pentru care noi înþelegem sã
punctãm ºi astãzi, ca de altfel de
fiecare datã, rolul avocatului. Baroul Dolj încearcã sã dovedeascã
ceea ce a fost dintotdeauna o instituþie fundamentalã în modelarea
societãþii la nivel local. În acest an,
în luna mai am organizat o conferinþã balcanicã ºi am adunat 22 de
avocaþi ºi am dezbãtut împreunã
problema independenþei avocatului. Aºadar, Baroul Dolj încearcã
sã promoveze valorile nu numai în
interior, nu numai în interiorul þãrii, ci ºi în plan internaþional. Noi
ne-am asumat acest rol ºi sperãm
cã anul acesta Baroul Dolj sã preia
ºi conducerea Comisiei din Europa de Est a Federaþiei Barourilor
Europene ºi vom marca evenimen-

Republica Moldova, Polonia, Serbia ºi România. „Mâine ( n.r astãzi) este ziua avocatului român,
pentru cã mai sunt ºi alte zile, cum
ar fi ziua avocatului european ºi în
multe state din lume existã câte o
zi a avocatului ºi vreau sã fac o
micã declaraþie de dragoste faþã de
aceastã profesie pe care am îmbrãþiºat-o ºi eu ºi nici la acum, dupã
20 de ani nu mâam plictisit. Întâlnim mereu sintagma cã avocatura este o profesie nobilã. Niciuna
dintre profesiile juridice nu este lip-

„Avocatul este
un om de culturã”
Despre monografia lansatã ieri,
dar ºi despre profesia de avocat
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Copiii din familii cu venituri modeste pot pleca în tabere
S-a încheiat anul ºcolar, se intrã în vacanþã
ºi copiii, împreunã cu cadrele didactice, trebuie sã se relaxeze. Pentru adolescenþii proveniþi
din familii cu venituri modeste, Inspectoratul
Pânã pe 30 iunie, la secretariatul
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj pot fi depuse dosarele pentru
cele 126 de locuri disponibile în taberele cu caracter social, organizate de cãtre Ministerul Tineretului ºi
Sportului, prin Direcþia Judeþeanã
pentru Sport ºi Tineret Dolj. Dosarele vor fi înaintate la Inspectoratul

ªcolar Judeþean Dolj, în parteneriat cu Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj, are
alocate 126 de locuri pentrtu tabere la munte
sau la mare, în perioada de vacanþã.

ªcolar Judeþean Dolj cu adresã ºi
cu tabel centralizator al elevilor , documente semnate ºi ºtampilate de
cãtre directorul unitãþii de învãþãmânt, conform metodologiei, unde
venitul minim pe membru de familie trebuie bine structurat. Direcþia
Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret
Dolj suportã integral costurile pen-

tru cazarea, masa ºi transportul în
tabere . Conform celor prezentate
de Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, dosarul trebuie sã conþinã mai
multe acte: cerere „tip”; documente care atestã faptul cã elevul provine din familii defavorizate. „Trebuie ca actele sã dea dovadã cã elevul provine din familii al cãror venit mediu lunar, pe membru de familie, este maximum 50% din salariul brut pe economie . Trebuie
sã vinã cu o adeverinþã cu venitul
tatãlui, semnatã ºi ºtampilatã de unitatea care elibereazã actul, ºi cu un
act similar pe numele mamei. De
asemenea, este necesar un act doveditor prin care este atestatã calitatea de elev în învãþãmântul de
stat ºi media la învãþãturã din
ultimul an ºcolar. Pentru participarea la tabãra socialã este
obligatorie media 10,00 la „purtare” sau, acolo unde este cazul,
calificativul „foarte bine”. Este
nevoie ºi de o copie dupã certficatul de naºtere sau dupã cartea de
identitate a elevului, iar, unde este

nevoie, dupã o copie a certificatului de deces al unui dfintre pãrinþi”,
a precizat prof. Simona Chiriþã,
inspe ctor ºcolar pentru activitãþi
extra-curriculare, în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Locaþiile, comunicate
în timp util

Cel puþin pe acest segment, este
foarte binevenitã acþiunea de trimitere în tabere a copiilor. „Nu vorbim doar de aceste tabere cu caracter social, ci vreau sã vã spun
cã avem, pentru copii, ºi alte dis-

tracþii, dar cred cã este o discuþie
mai amplã. V-aþi referit la cei din
mediul social defavorizat, ºi, da,
aºa este, avem un numãr de 126
de elevi pe care îi vom trimite în
tabere. Deocamdatã, nu ºtim toate locaþiile, dar le vom comunica
în timp util, oricum vor fi ºi la mare
ºi la munte. Copiii, prin pãrinþi,
trebuie sã completeze cererile ºi sã
le depunã la Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj ”, a menþionat Alina Ionescu, manager al Direcþiei
de Sport ºi Tineret Dolj.
CRISTI PÃTRU

Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul-Sânzienele
Biserica creºtinã prãznuieºte astãzi naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul. El se gãseºte în ierarhia sfinþilor pe treapta cea mai
înaltã, prin cinstirea acordatã chiar de Mântuito-rul Hristos, când, vorbind ucenicilor sãi
despre Sfântul Ioan Botezãtorul, care era
închis în temniþã de Irod Antipa, zice: „Adevãr vã spun, cã dintre cei nãscuþi din femeie
nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan
Botezãtorul” (Matei XI, 71)
Istorisirea naºterii Sfântului Ioan Botezãtorul o gãsim descrisã de Sfântul Evanghelist Luca, acela care a istorisit ºi naºterea ºi
co-pilãria Mântuitorului Hristos, primind
amãnuntele chiar din gura Preasfintei Nãscãtoare de Dumnezeu, care, „pãstra toate
cuvintele acestea în inima ei” (Luca II, 19).
Naºterea Sfântului Ioan a fost vestitã de Arhanghelul Gavriil cu ºase luni înainte de a
merge la Nazaret ca sã vesteascã Sfintei
Fe-cioare cã va naºte pe Mântuitorul.
Bãtrânul preot Zaharia era cãsãtorit cu
Elisabeta , rudenie cu Sfânta Fecioarã Mãria. Amândoi erau întristaþi pentru cã nu
aveau copii. „Erau neprihã-niþi înaintea lui
Dumnezeu ºi pãzeau fãrã patã toate poruncile ºi rânduielile Domnului” (Luca I, 6).
Când au cãzut sorþii sã tãmâieze Zaharia în
templul Domnului ºi poporul era afarã, i se
aratã în-gerul Domnului, care-i zise: „Nu te
teme, Zaharia, fiindcã rugãciu-nea ta a fost
ascultatã. Soþia ta Elisabeta va naºte un fiu,
cãruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricinã de bucurie ºi mulþi se vor
bucura de naºterea lui. El va fi mare înaintea
Domnu-lui. Nu va bea nici vin, nici bãuturã
ameþitoare ºi se va umple de duh sfânt încã
din pântecele maicii sale. El va întoarce pe
mulþi din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul
lor” (Luca I, 13-15).
Zaharia preotul se îndoieºte de adevãrul
celor vestite, din cauza bãtrâneþii ºi pentru
cã Elisabeta soþia lui era stearpã. Pentru
aceastã neîncredere este pedepsit: „Eu sunt
Gavriil care stau îna-intea lui Dumnezeu ºi
am fost trimis sã-þi aduc aceastã veste bunã
ºi, iatã, vei fi mut ºi nu vei mai vorbi pânã în
ziua când se vor în-tâmpla aceste lucruri,
pentru cã n-ai crezut cuvintelor mele, care

se vor împlini la vremea lor” (Luca I, 19).
Într-adevãr, limba preotului Zaharia se
dezleagã dupã nouã luni, adicã la naºterea
pruncului sãu, mai precis, la tãierea împre-jur, în a opta zi, când cerând o tãbliþã, scrise numele ce se va da pruncului: ”Ioan, va
fi numele lui”. Dar pânã atunci, un alt fapt
minunat aratã spusa îngerului, cã Ioan avea
sã fie „plin de Duh Sfânt încã din pântecele
maicii sale”, ºi anume: îndatã ce Sfânta Fecioarã primi Bunavestire de la acelaºi Arhanghel Gavriil, care o liniºteºte spre încredinþare cu cu-vintele: „Iatã ºi rudenia ta,
Elisabeta a zãmislit ºi ea un fiu la bãtrâneþe,
ea cãreia i se zicea stearpã este acum în a
ºasea lunã, cãci nimic nu este cu neputinþã
înaintea lui Dumnezeu” (Luca I, 36), a plecat spre Hebron unde locuia ruda sa Elisabeta. ªi istori-seºte Sfânta Evanghelie cã,
atunci când a auzit Elisabeta închinã-ciunea Mariei, a sãltat pruncul cu mare bucurie în pântecele ei „ªi s-a umplut de Duh
Sfânt Elisabeta ºi a strigat cu glas mare:
„Bine-cuvântatã eºti tu între femei ºi binecuvântat este rodul pântecelui tãu ºi de unde
mie cinstea aceasta ca sã vie la mine Maica
Domnului meu, cãci, iatã, când ajunse la
urechile mele glasul închinãrii tale, mi-a
sãltat pruncul în pântece de bucurie” (Luca
I, 41). Deci, Sfântul Ioan Botezãtorul, în
pântecele maicii sale fiind, re-cunoaºte pe
Mântuitorul, cel de curând întrupat în Sfânta Fecioarã Nãscãtoare de Dumnezeu, iar
Sfânta Elisabeta, fiind inspiratã de Sfântul
Duh, grãieºte oarecum: „Tu eºti Maica
Domnului, iar eu maica omului, tu Maica
Stãpânului, eu maica robului, tu Maica îm-pãratului, eu maica ostaºului, tu Maica
Dãtãtorului legii, eu a împlinitorului legii,
de unde pentru mine atâta cinste ca sã vii
tu la mine?!”
Un alt fapt minunat petrecut la naºterea
Sfântului Ioan a fost, cum am amintit în treacãt, dezlegarea limbii tatãlui sãu, Zaharia,
care, tot sub insuflarea Duhului Sfânt, prooroceºte: „ªi tu, prun-cule, vei fi chemat
prooroc al Celui Preaînalt. Cãci vei merge
îna-intea Domnului ca sã pregãteºti cãile
Lui”. ªi mai aratã Sfântul Evanghelist în-

cheind istorisirea naºterii Sfântului Ioan, cã
„pruncul creºtea ºi se întãrea în duh. ªi a
stat în locuri pustii pânã în ziua arãtãrii lui
înaintea lui Israel” (Luca I, 80).
Drãgaica, Sânzienele în tradiþia popularã:În calendarul popular, ziua de 24 iunie
este cunoscutã sub denumirea de Sânziene
sau Drãgaica. Deºi sunt asociate sãrbãtorii
creºtine a Naºterii Sfântului Ioan Botezãtorul ºi a Aducerii Moaºtelor Sfântului Ioan cel
Nou de la Suceava.
Sânzienele îºi au originea într-un strãvechi cult solar. Denumirea este preluatã
probabil, de la Sancta Diana, zeiþa silvestrã. Sânzienele erau considerate, încã din
vremea lui Cantemir, ca reprezentãri fitomorfe (Florile de Sânziene) ºi divinitãþi antropomorfe. În credinþa popularã, Sânzie-

nele erau considerate a fi niºte femei frumoase, niºte adevãrate preotese ale soarelui, divinitãþi nocturne ascunse prin pãdurile întunecate, neumblate de om. Nu este
exclus ca în vremuri îndepãrtate populaþia
din munþi sã se fi întâlnit la momentele solstiþiale (Sânzienele) sau echinocþiale pentru a sãvârºi ritualuri închinate Soarelui.
Megaliþii din Munþii Cãlimani pe care s-au
descoperit însemne solare (rozete, soarele antropomorfizat), pot fi mãrturii în acest
sens. Conform tradiþiei, Sânzienele plutesc
în aer sau umblã pe pãmânt în noaptea de
23 spre 24 iunie, cântã ºi danseazã, împart rod holdelor, umplu de fecunditate
femeile cãsãtorite, înmulþesc animalele ºi
pãsãrile, etc.
Pr. NICOLAE PREDOI
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Comunicaþii Dolj-V
Dolj-Vratsa
ratsa
- Integrare reuºitã În urmã cu aproape un an, Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman” se îmbogãþea cu
una dintre clãdirile fanion ale Craiovei. Cunoscutã drept “Casa Damianov”, clãdirea situatã pe str.
Jieþului intra în vara anului 2016
în patrimoniul bibliotecii, reuºindu-se, într-un interval relativ
scurt, revitalizarea ºi dotarea cu
tehnicã modernã a unuia dintre
imobilele importante ale Craiovei
cu un imens potenþial, pânã la
momentul respectiv doar parþial
valorificat.
În data de 3 august 2016, urmare a derulãrii unui proiect european finanþat prin Programul de

tiv dobândirea de noi cunoºtinþe,
pe de altã parte.
Demararea procesului de digitizare a tuturor documentelor,
hãrþilor, cãrþilor ºi materialelor
rare aflate în patrimoniul bibliotecii ºi al muzeelor din Craiova,
la care se adaugã fondurile partenerilor din Vratsa, confirmã
odatã în plus necesitatea unei
abordãri responsabile în raport cu
înscrisurile valoroase. Inovaþiile
tehnologice înregistrate în ultimii
ani dar ºi semnalul de alarmã tras
de bibliotecari au generat un interes crescând faþã de soarta cãrþilor vechi ºi modalitãþile concrete
de salvare a acestora din urmã.

formaþiilor preþioase.
Singura soluþie de viitor presupune transpunerea informaþiei pe
de suportul clasic (hârtie) într-un
format modern, stabil ºi, practic,
la îndemâna tuturor - suportul
electronic. Fondul de carte veche
ºi toate documentele autentice cu
valoare istoricã primesc, deci, o
ºansã nesperatã. Dacã pânã în prezent accesul la asemenea documente era limitat din motive lesne
de intuit, prin digitizarea acestora
ºi încãrcarea lor în regim on-line
se poate gãsi rezolvare pentru
douã probleme: salvarea informaþiei, respectiv promovarea informaþiei în rândul cetãþenilor. Con-

Cooperare Transfrontalierã România-Bulgaria 2007-2013, în
Casa Damianov se inaugura Centrul Transfrontalier de Informaþii ºi Comunicaþii Dolj-Vratsa. Aºa
cum sugereazã însãºi denumirea
acestei secþii, rolul pe care îl îndeplineºte cea mai tânãrã dintre
entitãþile aflate în subordinea Bibliotecii Aman graviteazã în jurul
instituirii unui hub transfrontalier
în mãsurã sã contribuie la consolidarea comunicãrii ºi informãrii pe ambele maluri ale Dunãrii.
Condiþiile ºi tehnica de care
dispun bibliotecarii care lucreazã în Casa Damianov sunt direct
proporþionale cu provocãrile ºi
þintele pe care aceºtia ºi le-au fixat. Se doreºte crearea acelor
premise propice dezvoltãrii oportunitãþilor de afaceri comune, a
parteneriatelor publice la toate nivelurile, dar ºi a schimburilor
sociale ºi culturale între comunitãþile din Dolj ºi Vratsa. De asemenea, se are în vedere realizarea unei baze de date comune în
domeniul cultural, în aºa fel încât comnitãþilor din Dolj ºi Vratsa sã le fie facililitate accesul la
informaþie, pe de o parte, respec-

În acest sens, procesul de prezervare a documentelor perisabile, prin întrebuinþarea unor scanere performante, se prefigureazã ca cel mai rentabil ºi eficient
remediu la ameninþãrile care privesc deteriorarea ºi pierderea in-

versia de format contribuie nu
doar la spargerea barierei reprezentatã de uzura moralã a unui document. Se realizeazã, totodatã,
difuzarea informaþiilor extrase pe
suporturile clasice cãtre absolut
toate categoriile de public, singu-

ra condiþionare find aceea de asigurare a conexiunii la internet.
Iniþierea acestui laborios demers alãturi de partenerii din Vratsa a produs ºi efecte dintre cele
mai bune, altele decât cele scontate în primã instanþã. Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” a reuºit atragerea unui
numãr de 37 de biblioteci publice
în cadrul proiectului care funcþioneazã pe raza judeþului Dolj ºi
care, graþie posibilitãþilor tehnice
ºi a priceperii profesionale ale bibliotecarilor de la Craiova, vor
avea ocazia de a digitiza ºi centraliza documente, cãrþi ºi înscrisuri de interes pentru fiecare dintre comunitãþile locale incluse în
proiect. Cum acestea din urmã,
în mod nedrept, prezentau un impact limitat din pricina rãspândirii
geografice restrânse, informaþiile
cu specific local vor dispune de
noi mijloace de conservare ºi difuzare. Pentru îndeplinirea tuturor acestor obiective s-au realizat
un portal informaþional ºi un catalog online pe care toþi cei interesaþi îl pot consulta în vederea
accesãrii documentelor de patrimoniu, articolelor de presã, hãrþilor, fotografiilor ºi tuturor celorlalte materiale puse la dispoziþie de
instituþiile participante la proiect.
“La aproape un an de la inaugurare, Centrul Transfrontalier
de Informaþii ºi Comunicaþii Dolj-

Vratsa s-a integrat cu succes în
componenþa Bibliotecii Aman.
Dincolo de activitãþile specifice de
digitizare a cãrþilor ºi documentelor vechi ºi rare, colegii noºtri
de la centru au iniþiat o serie de
întâlniri tematice cu bibiliotecarii din judeþ. Nu mai puþin de 37
de biblioteci partenere de pe raza
judeþului Dolj îºi trimit regulat reprezentanþii la Craiova unde, sub
coordonarea bibliotecarilor
noºtri, se desfãºoarã ºedinþe de
informare ºi instruire în ceea ce
priveºte uniformizarea catalogului de carte ºi documente la nivel
judeþean. De curând, Centrul
Transfrontalier a gãzduit un eveniment intercultural ºi, la momentul de faþã, putem spune cã
activitãþile care se desfãºoarã în
cea mai tânãrã dintre entitãþile bibliotecii reprezintã un bun argument pentru gradul de implicare
al bibliotecii în viaþa comunitãþii”,
a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.
Cu toate cã întreg procesul de
încãrcare în sistem on-line a documentelor presupune timp ºi pricepere, întreg demersul fiind unul
de anduranþã, obiectivele pe care
le vizeazã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman” pentru comunitate sunt prioritare, în
acord cu idealul european de consolidare a relaþiilor între statele
mem bre. Craiova, ca principalã
aglomeraþie urbanã din sudul României, are astfel oportunitatea
de a depãºi cadrul strict al dezvoltãrii schimbului de informaþii
ºi comunicaþii cu partenerul de
la sud de Dunãre. Oraºul nostru
are, deci, posibilitatea de a transcende obiectivul realizãrii unei
colaborãri þintite în direcþia promovãrii cunoaºterii ºi a culturii
celor douã comunitãþi, cu rezultate dintre cele mai favorabile
pentru ambele pãrþi. Mai ales cã
în acest demers, alãturi de Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”, se implicã activ
ºi Consiliul Judeþean Dolj prin
Muzeul Olteniei ºi Muzeul de Artã.
ALEXANDRU IONICESCU
Purtãtor de cuvânt,
Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”
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Educaþie prin culturã:

sâmbãtã, 24 iunie 2017

„Cultura înseamnã lãrgirea minþii
ºi a spiritului.”
(Jawaharlal Nehru)
Am mai spus: educaþia este calea cãtre integrarea socialã a romilor. Este crezul meu ºi niciodatã nu
îl voi abandona. Avem la dispoziþie
o serie întreagã de mecanisme, prin
intermediul cãrora putem oferi copiilor ºi tinerilor de etnie romã o
ºansã la o viaþã normalã. Putem
transforma nãzuinþele în certitudini. Speranþa sã devinã concretizare. Consider cã educaþia se poate face prin mai multe mijloace.
Chiar ºi prin culturã, artã fiind o
sensibilã formã de comunicare.
În sãptãmâna 19-23 iunie, Partida Romilor PRO EUROPA Sucursala Dolj, Centrul Regional SudVest Oltenia al Partidei Romilor ºi
Consiliul Judeþean Dolj au derulat
un amplu program cultural-educativ în douã comune ale judeþului
nostru, Caraula ºi Catane, acolo
unde existã importante comunitãþi
rome. Totodatã, proiectul nostru sa bucurat de sprijinul autoritãþilor
comunale din cele douã localitãþi.
Chiar dacã este vara ºi a început vacanþa elevilor, am considerat cã educaþia este valabilã în orice anotimp ºi în orice loc. Am ales
cele douã localitãþi, tocmai pentru ca tinerii ºi copiii de acolo au

mai greu acces la autentice acte
culturale.
Dacã am reuºit sã îmbinãm cultura cu educaþia, acest fapt înseamnã cã am deschis mai multe
cãi de perspectiva pentru tinerele
vlastare care cândva îºi vor aminti
de vara anului 2017.
Un grup de inimoºi actori din
Bucuresti, unii dintre ei fiind chiar
de etnie roma, au interpretat piese de teatru în faþa copiilor de la
Caraula ºi Catane, în veritabile reprezentaþii în spaþii neconvenþionale. Ulita, tapsanul, pajistea, au
devenit scene nu doar de teatru,
ci ºi ale vieþii.
Fiecare spectacol a avut încãrcãtura sa, atât emoþionalã, cât ºi
educativã, din perspectiva firului
poveºtii. Fiecare replica a fiecãrui actor a fost o adevãratã pildã,
o normã de eticã, o lecþie deschisã de civilizaþie. Mesajul a fost profund, copiii ºi tinerii romi, invatand, prin prisma forþei exemplului, diferite norme de conduitã în
societate. Mai mult, unele momente au fost interactive, publicul venind alãturi de îndrãgiþii actori, astfel reuºind sã creãm un
dialog spiritual-educativ.

Am remarcat atât interesul publicului, dar ºi dãruirea actorilor.
Nu au þinut cont de faptul cã mergem în mediul rural, în încinsul sud
al Olteniei ºi ca vor juca în faþa
unui public mai aparte, în spaþii
neconventionale. Fiecare actor a
pus suflet în ceea ce a facut. Mesajele-þintã ºi-au atins scopul.
Am fost impresionat de cum
au reacþionat micuþii spectatori.
Ochii lor vioi au sorbit fiecare replica, au admirat cu încântare fiecare patã de culoare de pe costumele personajelor.
Tot ceea ce s-a întâmplat la
Caraula ºi la Catane m-a dus cu
gândul la faptul ca sub soare este
loc pentru toþi. Actorii nu au mai
þinut cont de faptul cã ei sunt adevãrate personalitãþi. Nu numai cã
ºi-au fãcut meseria, dar au fost în
permanenþã oameni de mare caracter ºi de aleasã omenie.
Nu trebuie sã semãnãm tendinþe rasiale în societate, dacã vrem
ca mai târziu sã nu semãnãm violenþa. Trebuie sã ne respectãm unii
pe alþii ºi atunci când avem posibilitatea, sã venim în sprijinul celor
mai puþin favorizati decât noi.
Actorul, îsi face meseria sa, pe
scenã. Dar când vii ºi transmiþi
mesaje de suflet, din costumul personajului ºi din adâncul sufletului,
atunci cu adevãrat se cheamã cã
eºti formator de caractere, eºti
dascãl al sufletelor. Alini suferinþe
de nimeni ºtiute, uneori nespuse
vreodata, dar ascunse in lacrimile
unui copil de etnie roma, care tânjeºte dupã frumos în viaþã, dupã
dreptul sau la educaþie.
Nu trebuie sã punem la zid un
copil, doar pentru culoarea pielii
sale. Pentru cã el sã poatã dãrui
societãþii, atunci când va creºte, trebuie sã îi dãruim noi, acum, când
caracterul sau este în plinã formare. Copiii, ceea ce vãd, asta fac.
Forþa exemplului este covârºitoare.

Trãiesc o mare bucurie. Prin
culturã, am reuºit sã facem niºte
copii sã vadã lumea cu alþi ochi.
Sã râdã, dar sã ºi înveþe. Sã admire fascinaþi, dar sã ºi asimileze.
Sã descopere cultura, sã guste
arta ºi sã facã paºi importanþi pe
calea educaþiei.
Centrul Regional Sud-Vest Ol-

tenia al Asociaþiei Partida Romilor
“Pro – Europa”, prin preºedinte
Romeo Tiberiade, mulþumeºte Primãriei Carula, Consiliului Judeþean
Dolj, Partidei Romilor Pro-Europa
ºi Centrului Naþional de Culturã a
Romilor- Romano Kher, instituþie
publicã aflatã în subordinea Agenþiei Naþionale pentru Romi.

sâmbãtã, 24 iunie 2017
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Averea lui Pinochet va fi redatã familiei!
Familia fostului dictator din Chile, Augusto Pinochet, va recupera cel puþin 4,9
milioane de dolari (4,4 milioane euro) în
bunuri imobiliare ºi conturi bancare.
Aceasta este decizia justiþiei chiliene, care
pusese averea dictatorului chilian sub sechestru în 2004, în cadrul unei anchete
privind fraude ºi deturnãri de fonduri publice. Curtea de Apel din Santiago considerã cã nu este posibil sã menþinã mãsura
sechestrului, din moment ce autorul eventualului delict de malversaþiune este mort.
Augusto Pinochet s-a stins din viaþã, în
urma unui infarct în 2006, la vârsta de 91
de ani. A reuºit prin tot felul de strategeme sã se sustragã pedepsei cu închisoarea, deºi împotriva lui fusese emis un
mandat internaþional de reþinere. Moºte-

nitorii sãi sunt soþia, Lucia Hiriart, 94 de
ani, ºi copiii, Lucia, Augusto, Marco, Antonio, Jacqueline ºi Veronica. Numeroase
vehicule ºi depuneri bancare au fost imobilizate în cadrul „afacerii Riggs”, printr-o
anchetã lansatã dupã descoperirea la Banca Riggs din Washington ºi în alte stabilimente a unor conturi secrete, prin care Pinochet strânsese peste 20 milioane de dolari, începând din 1981. Generalul care a
doborât, printr-o loviturã de stat, la 11
septembrie 1973, regimul preºedintelui
socialist, Salvador Allende, a condus þara
pânã în 1990. Pe mandatul sãu, conducând
o juntã militarã, peste 3.200 de persoane
au fost ucise sau date dispãrute, iar zeci
de mii de chilieni au ales calea exilului.
Nu puþini ajungând chiar la Bucureºti.

Augusto Pinochet a utilizat mai multe
identitãþi alternative, precum Augusto P.
Ugarte, A. Ugarte, Jose Ramon Ugarte ºi
J. P. Ugarte, dar ºi pseudonimele Daniel
Lopez sau John Long. În 2005, Banca
Riggs a recunoscut cã a adãpostit conturile dictatorului, acceptând sã plãteascã
o amendã de 16 milioane dolari. De decizia justiþiei chiliene beneficiazã ºi 6 înalþi
comandaþi din armatã, condamnaþi pentru complicitate la deturnarea de fonduri.
Centrul de apãrare al statului, o organizaþie publicã, care reprezintã þara în faþa
justiþiei, a anunþat cã va face recurs la
Curtea Supremã. „Este o ofensã pentru
societatea chilianã ca familia dictatorului sã se îmbogoþeascã în detrimentul cetãþenilor þãrii”, s-a spus.

Preºedintele francez Emmanuel Macron pune
securitatea naþionalã pe primul loc în politica externã
Preºedintele francez, Emmanuel Macron, a început sã
realinieze politica externã a Franþei, stabilind planuri
pentru o linie politicã mai puþin intervenþionistã în conflictele din strãinãtate ºi centratã mai mult pe securitatea
naþionalã, informeazã agenþia de ºtiri Reuters.
Atunci când Macron a preluat
funcþia de preºedinte al Republicii
Franceze, acum aproximativ o lunã,
majoritatea comentatorilor politici se
aºteptau ca acesta sã ofere o continuitate în politica externã a Franþei.
În ultimii ani Franþa a fost activã în
conflictele de pe continentul african,
intervenind militar în Libia, Mali sau
Republica Centrafricanã. Acest lucru s-ar putea schimba sub mandatul lui Macron.
Preºedintele francez pare sã alinieze, în linii mari, politica externã
a Franþei cu prioritãþile Statelor Unite, respectiv lupta împotriva terorismului ºi îmbunãtãþirea relaþiilor cu
Rusia, pe care acesta o considerã

mai degrabã un partener pe termen
lung decât o ameninþare directã la
adresa securitãþii Europei.
Diplomaþi ºi oficiali francezi au
specificat faptul cã preºedintele urmeazã sã facã clar faptul cã scopurile sale imediate sunt reprezentate
de slãbirea militanþilor islamici care
ameninþã securitatea Franþei din Orientul Mijlociu, precum ºi angajarea
doar în acele iniþiative diplomatice
care pot conduce la un rezultat concret. “Cu mine va fi sfârºitul acestui tip de neoconservatorism, care
a fost importat în Franþa în ultimii
zece ani”, a declarat Macron în cursul acestei sãptãmâni pentru opt ziare din Europa.

Donald Trump neagã obstrucþionarea anchetei FBI
ºi susþine cã nu are înregistrãri ale discuþiilor cu Comey
Preºedintele american Donald Trump a declarat joi cã nu
a obstrucþionat investigaþia FBI în legãturã cu posibila
interferenþã a Rusiei în alegerile prezidenþiale din SUA din
2016 ºi cã nu a înregistrat conversaþiile sale cu fostul director al FBI James Comey, relateazã reuters.com.
Donald Trump l-a demis pe directorul FBI James Comey în timp
ce acesta coordona ancheta privind contactele unor apropiaþi ai lui
Donald Trump cu oficiali ruºi. În
cursul audierilor în Congres, James Comey a declarat cã Donald
Trump i-a cerut sã abandoneze
investigaþia care îl viza pe fostul
consilier prezidenþial pentru Siguranþã Naþionalã Michael Flynn. “Nu
a existat nicio obstrucþionare ºi
nicio înþelegere secretã”, a spus
Trump pentru postul de televiziune Fox News.
Prin intermediul contului de
Twitter, liderul de la Casa Albã a
precizat cã nu deþine înregistrãri
ale conversaþiilor cu James Comey.
Anterior, Trump sugerase cã ar
putea avea înregistrãri care sã con-

trazicã mãrturia lui Comey. “Cu
toatã supravegherea electronicã,
interceptãrile, demascãrile ºi scurgerea ilegalã de informaþii care au
fost raportate recent, nu am nicio
idee dacã existã <<casete>> sau
înregistrãri ale conversaþiilor mele
cu James Comey, dar eu nu am
fãcut ºi nu am astfel de înregistrãri”, a transmis Trump.
Membrii Comisiilor americane
pentru Informaþii din Senat ºi Camera Reprezentanþilor au depus
mai multe cereri pentru furnizarea
înregistrãrilor ºi stenogramelor
privind discuþiile dintre preºedintele american Donald Trump ºi
fostul director al FBI James Comey. James Comey a recunoscut
cã ºi-a documentat fiecare dintre
cele nouã conversaþii avute cu

Donald Trump, pentru a se apãra
ºi pentru a apãra integritatea FBI.
Totodatã, Comey a transmis aceste rapoarte profesorului de drept
Daniel Richman de la Universitatea Columbia, pentru a le înainta
jurnaliºtilor.
Tot joi, Donald Trump ºi-a exprimat îngrijorarea în privinþa unei

relaþii apropiate între James Comey
ºi Robert Mueller, procurorul special desemnat sã conducã ancheta
în privinþa ingerenþelor Rusiei în
campania electoralã americanã.
“Mueller ºi Comey sunt prieteni
foarte, foarte buni, iar acest aspect
este deosebit de îngrijorãtor”, a
spus Trump pentru Fox News.

ªTIRI
Autorul atacului din Londra
inculpat pentru crimã ºi tentative
de crimã în scop terorist
Bãrbatul suspectat cã a condus
vehiculul care a lovit un grup de
musulmani, pe 19 iunie, în oraºul
Londra, a fost inculpat pentru crimã ºi tentative de crimã în scop terorist, relateazã BBC News online.
Darren Osborne, în vârstã de 47 de
ani, din Cardiff, a fost arestat preventiv dupã incidentul produs pe
19 iunie în zona Finsbury Park, în
nordul Londrei.Darren Osborne a
lovit intenþionat cu o autoutilitarã
un grup de persoane, în apropierea unui complex islamic din zona
Finsbury Park (Londra). O persoanã a murit, iar alte zece au fost rãnite în atacul comis în cursul nopþii de duminicã spre luni. Atacul cu
vehicul a avut loc în timp ce mai
multe persoane acordau îngrijiri
medicale unui bãrbat cãruia i se
fãcuse rãu. Persoana a decedat. Autoritãþile au stabilit cã probabil a
murit din cauza rãnilor suferite, nu
pentru cã i se fãcuse rãu.

Cel puþin 11 persoane, decedate
în urma unui atentat cu
un vehicul-capcanã în Pakistan

Cel puþin 11 persoane au decedat, inclusiv patru poliþiºti, dupã
ce un vehicul-capcanã a explodat
în apropierea unui punct de control din oraºul Quetta, din sud-vestul Pakistanului, conform unor oficiali, citaþi de Reuters. Abdul Razzaq Cheema, ºeful poliþiei din provincia Baluchistan, a declarat cã
atacatorul-sinucigaº pare sã fi detonat o maºinã în care se aflau multiple dispozitive explozibile. Cel
puþin 11 cadavre au fost transportate la spital, iar alte 19 persoane
au fost rãnite, printre aceºtia numãrându-se ºi nouã oficiali ai serviciilor de securitate. Jamaat ur
Ahrar, o grupare afiliatã Miºcãrii
Talibanilor din Pakistan, a revendicat acest atac prin intermediul
unui mesaj transmis agenþiei de ºtiri
Reuters. Quetta se aflã la aproximativ 100 km de frontiera cu Afganistanul. Provincia este sediul unei
miºcãri separatiste, dar ºi al Talibanilor pakistanezi ºi a altor grupãri militante islamiste.

Theresa May: Oferta pentru
cetãþenii UE care vor locui în
Marea Britanie dupã Brexit este
foarte corectã ºi foarte serioasã

Premierul britanic Theresa May
a declarat, ieri, cã oferta pe care a
prezentat-o cu privire la drepturile
cetãþenilor Uniunii Europene care
vor locui în Marea Britanie dupã
Brexit este foarte corectã ºi foarte
serioasã, relateazã site-ul BBC
News. Liderii europeni au primit cu
scepticism oferta fãcutã joi în cadrul
summitului de la Bruxelles, dar Theresa May a dat asigurãri cã vor fi
garantate drepturi de rezidenþã pentru europenii aflaþi în Marea Britanie. “Asearã am fost încântatã sã pot
anunþa o ofertã foarte corectã ºi foarte serioasã pentru cetãþenii UE care
trãiesc în Marea Britanie, iar guvernul va prezenta mai multe propuneri
detaliate în cursul zilei de luni.
Vreau sã îi asigur pe toþi cetãþenii
UE care sunt în Marea Britanie, care
ºi-au fãcut case în Marea Britanie,
cã nimeni nu va trebui sã plece. Nu
vom vedea familii împãrþite. Totodatã, dorim garanþii similare pentru persoanele britanice care locuiesc în statele Uniunii Europene”, a spus May.
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COMUNA Giubega. Anunþ
prealabil privind afiºarea publicã a documentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea administrativteritorialã Giubega, din judeþul
Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.5
ºi 6 începând cu data de
28.06.2017, pe o perioadã de 60
de zile, la sediul Primãriei Giubega, conform art.14 alin.(1) ºi
(2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, 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.
Primãria Comunei Teasc
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul „ REÞEA CANALIZARE ªI
STAÞIE DE EPURARE ÎN COMUNA TEASC” judeþul Dolj, propus
a fi amplasat în Comuna Teasc.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr.1 ºi la sediul din Comuna
Teasc, str. Bechetului nr. 197,
judeþul Dolj, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00-14.00
ºi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº
nr.1, fax: 0251/ 419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

SC Agriquest SRL, titular
al proiectului ”Dezvoltare turisticã Drãgoteºti, Dolj - Construire agropensiune S+P+1E
ºi împrejmuire” anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM-Dolj- Fãrã evaluarea
impactului asupra mediului ºi
fãrã evaluare adecvatã- pentru
proiectul menþionat, propus a
fi amplasat în comuna Drãgoteºti, sat Popînzãleºti, T 30, P
881, 882, 883, 884, str. Nicolae
Titulescu, nr. 135. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-J, între orele 8-16 ºi
vineri între orele 8-14, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile.
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.
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ANIVERSÃRI

La zi aniversarã
Gabi tatã,Valter
soþ, Fabrizio fiu,
Costel unchi ureazã dragei lor DALIA-MIHAELA
SÂRBU, multã sãnãtate, bucurii, împliniri ºi La Mulþi
Ani!”.
OFERTE DE SERVICIU

Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.
Caut menajerã pentru curãþenie apartament în Craiova, de
douã ori pe lunã. Telefon: 0727/226.367.
PRESTÃRI SERVICII

Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/
359.513.
VÂNZÃRI

Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã
(ISU) “Oltenia” al
judeþului Dolj vinde
câine de serviciu,
ciobãnesc german, 3
ani, preþ pornire la licitaþie 7.612 lei. Informaþii suplimentare la
tel. 0251/510126; int.
27756 sau 27703.
APARTAMENTE

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

CASE

Vând casã 3 camere, bucãtãrie, baie ºi
toate utilitãþile, teren
1023 mp. Telefon:
0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând casã Preajba.
Telefon:0755/300.762.
Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga)
– Dolj, la strada principalã 3 corpuri a
câte 2 camere, 2 sãli
beci, pãtul, magazie,
teren 2000 mp. Telefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând casã în comuna Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucãtãrie; anexe gospodãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fântânã în curte ºi posibilitate de racordare
la reþeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
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Vând douã chioºcuri
de presã.
Telefon: 0251/412.457.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ
PREªEDINTE
DISPOZIÞIE
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin. (1) art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi art.106 din Legea nr. 215/2001, privind administraþia
publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
D I S P U N E:
ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 29.06.2017, ora 14.00 la sediul consiliului
judeþean.
ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leamna pe anul 2017.
2. Proiect de hotãrâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Consiliul Judeþean Dolj ºi Teatrul Naþional
”Marin Sorescu” din Craiova în vederea organizãrii Festivalului Internaþional dedicat tinerilor regizori.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2017.
4. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova sã voteze în
Adunarea Generalã a Acþionarilor mãsuri prevãzute de lege.
5. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. pentru a aproba în
Adunarea Generalã a Acþionarilor mãsuri prevãzute de lege.
6. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. sã aprobe în
Adunarea Generalã a Acþionarilor mãsuri prevãzute de lege.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.
8. Proiect de hotãrâre privind exercitarea cu caracter temporar a atribuþiilor de conducere a Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dolj de cãtre domnul Bobocicã Mihai Ciprian.
9. Proiect de hotãrâre privind prelungirea pânã la data de 13.07.2018, a contractului de închiriere încheiat între Judeþul
Dolj, prin Consiliul Judeþean Dolj ºi S.C. Terasa Pescãruºului – Hanul Doctorului S.R.L.
10. Proiect de hotãrâre privind modificarea anexelor la Hotãrârea nr.263/29.09.2016 a Consiliului Judeþean Dolj referitoare la o împrejmuire din beton.
11. Proiect de hotãrâre de modificare a Hotãrârii Consiliului Judeþean Dolj nr.78/31.03.2016 privind vânzarea
Policlinicii nr.5 Iºalniþa.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea actualizãrii Monografiei economico-militare a judeþului Dolj.
13. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþei de traseu pentru cursa regulatã specialã efectuatã pe traseul Craiova –
Cârcea.
14. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã,
Secretariat.

NR. 595

Emisã astãzi, 23.06.2017

P R E ª E D I N T E,

Contrasemneazã,
SECRETAR,

ION PRIOTEASA

GHEORGHE BARBÃRASÃ

Vând casã 5 camere 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
TERENURI

Vând teren intravilan
la 10 km de Craiova,
fiindzonãmetropolitanã,cadastrufãcut.Telefon: 0744/846.895;
0727/884.205.

Vând 9992 mp în
apropiere Gara Pieleºti Fabrica Q Fort
ºi Casa noastrã. 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. Telefon: 0251/548.870.

Vând teren intravilan Câcea 6030
mp, deschidere 30
m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ negociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

Vând pãdure de salcâm 7800 mp în comuna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Telefon: 0770/107.765.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimnicu de Jos, utilitãþi la DJ, cadastru. Telefon: 0744/563.823.

Vând pãdure Borãs- Vând urgent loc de
cu - Gorj. Telefon: veci Roboaica,
0723/693.646.
groapã boltitã –
placã metalicã 2 loAUTO
curi. Telefon: 0744/
ROMÂNEªTI
VÂND Dacia Papuc, 208.585.
motor pe injecþie. Te- Vând aragaz voiaj
lefon: 0747/398.673. douã ochiuri cu butelie, polizor unghiuSTRÃINE
lar, (flex) D125/
Vând Skoda Octavia 850W, canistre aluTour 1.6 benzina, miniu 20 litri noi, arunic proprietar - de zãtoare gaze sobã
nouã, super întreþi- D 600, alternator
nutã, toate consu- 12V nou, pickup
mabilele schimbate Tesla cu boxe ºi dozã
recent, fãrã nici un
defect. Telefon: de rezervã nouã, discuri cu muzicã diver0766/632.388.
sã Telefon: 0251/
Vând FORD ES- 427.583.
CORD 1300 cm an
fabricaþie 1983 nu- Vând frigider ZIL
mere noi, carte iden- puþin folosit, maºinã
titate pentru piese de spãlat Alba Lux
Târgoviºte. Telefon: cu încãlzire apã,
0736/728.876 - 500 maºinã de cusut
Ileana. Telefon:
Euro fix.
Vând Cielo al doilea 0351/ 464.563.
proprietar din anul Vând TV Color Orion
1995. Telefon: 0742/ ieftin ºi urgent. Telefon: 0758/454.216.
023.399.
Vând AUTOTU- VÂND capre româRISM EPOCÃ neºti, preþ negociaI.M.S. M 461, an fa- bil. Telefon: 0747/
bricaþie 1974 tip ar- 963.794.
matã C. I. Telefon: Lãmâi, dafin aro0722/555.880 dupã mat pretabil restaora 15.00; 0736/ urantelor, televi728.876 ora 7.00- zor color. Telefon:
23.00.
0351/422.179.
VÂNZÃRI DIVERSE VIN de buturugã, 2
Vând 25 stupi cu fa- butoaie salcâm,
milii. Telefon: 0748/ aparat sudurã. Telefon: 0749/012.505.
145.050.

14 / cuvântul libertãþii

Vând convenabil un
automatizor APOLLO 3WF - 2,6 nou nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând bicicletã pliabilã. Telefon: 0723/
055.342.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier magazin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând 40 de familii de
albine (stupi puternici). Telefon: 0763/
156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric
nou - 100 lei. Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia 1310, maºinã
de cusut PAFF. Telefon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul Romaneºti. Telefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei,
epilator HOMEDICS ELOS LASER epilare definitivã 800 lei. Telefon: 0751/136.216.

Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina, 4 bare cornier
de 70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto video SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adaptor auto 200 lei. Telefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de
scris electricã, transformator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, frigider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre tablã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, trotinetã nichelatã. Telefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în
2 canate, toc aerisire baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Telefon: 0351/809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi cimitirul Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut - 250 lei, aspirator - 70 lei, saltea copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Telefon: 0770/298.240.
Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/
291.623.
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Vând presã hidraulicã mase plastice,
ladã fibrã, butoi salcâm - 10 vedre, cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum metalic din þeavã D 200
mm, menghinã instalator, apometru apã
normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii
2-6 ani, expresor cafea – 80 lei,cadru bicicletã 30 lei. Telefon:
0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut pâine electric
Alasca – 70 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de fontã folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare. Telefon: 0724/
065.756.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioare schelã metalicã. Telefon: 0761/
853.192.

Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cusut, aspirator, fotolii, scaune tapiþate,
pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Sãpun de casã 5 lei/
kg. cruce albã scrisã
1200/400- 80 lei, covor persan 200/800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon: 0770/303.445.
Vând TV Color D
102 cm, pat mecanic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãrucior handicap, polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon: 0768/083.789.
Vând avantajos, lãmâi, canistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, canapea, fotolii, scaune, bibliotecã, aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Vând 2 TV Color
Nei, Royal, 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. Telefon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoane, 2 compartimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.

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.

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

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

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

sâmbãtã, 24 iunie 2017 Semnãtura:..........................................

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

sâmbãtã, 24 iunie 2017

sp

rt

cuvântul libertãþii / 15
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Spre ce zãri zburãm cu ªtiinþa?
Suporterii au curse aeriene directe din Bãnie în cazul
în care Universitatea ar întâlni în Europa League pe:
AC Milan, Everton, Lazio Roma, FC Koln, Arsenal,
Maccabi Tel Aviv sau Bnei Yehuda Tel Aviv
Pe 27 iulie ºi 3 august, Universitatea Craiova va disputa meciurile din turul 3 preliminar al Europa League. Va fi revenirea alb-albaºtrilor în cupele europene, dupã
17 ani de absenþã ºi totodatã prima ocazie pentru suporterii olteni
de a-ºi însoþi favoriþii în deplasare într-un meci european. ªtiinþa
are tradiþie în confruntãrile continentale, dar pânã când s-a produs
ultima, în anul 2000, era foarte
greu pentru români sã ajungã peste
hotare, dacã nu cumva imposibil,
dacã vorbim de perioada dinainte
de 1990, când s-au consemnat majoritatea meciurilor europene ale
ªtiinþei. Atunci, doar securiºtii
aveau posibilitatea de a ajunge la
partidele externe disputate de albalbaºtri.
Nu toate destinaþiile le sunt la
îndemânã suporterilor din Bãnie,

aºa cã nu doar echipa, ci ºi fanii
ar avea nevoie de puþin noroc la
tragerea la sorþi, programatã pe 14
iulie, în Elveþia, la Nyon. Spre
exemplu, o întâlnire cu portughezii de la Maritimo Funchal presupune o deplasare în Insula Madeira. E adevãrat, una exoticã, dar
destul de puþin accesibilã. Acelaºi
lucru se poate spune despre un
zbor în Rusia, la Krasnodar ori
Sankt Petersburg, în Ucraina, la
Doneþk sau Oleksandrya.
Cel mai favorabil ar fi un sejur
pornit de acasã ºi în câteva ore sã
ajungi la destinaþie. În prezent, pe
Aeroportul Internaþional Craiova
sunt operate curse aeriene regulate cãtre Milano, Roma, Bologna, Veneþia, Paris, Londra, Liverpool, Madrid, Barcelona, Valencia,
Köln ºi Tel Aviv. În aceste condiþii, speranþa de o cursã directã în

Meciul cu Gaz Metan a fost cel decisiv pentru prezenþa
ªtiinþei în cupele europene

localitatea unde va avea loc meciul din deplasare al ªtiinþei se leagã
de o disputã cu: AC Milan, Everton Liverpool, Maccabi Tel Aviv
sau Bnei Yehuda Tel Aviv. În cazul în care ªtiinþa s-ar califica în
grupele Europa League (lucru
aproape imposibil) craiovenii ar
putea ajunge uºor ºi la meciurile
cu FC Koln, Arsenal Londra sau
Lazio Roma.

Cea mai scurtã deplasare
ar fi la Ruse

Dacã luãm în calcul deplasarea cu automobilul sau autocarul,
accesibile sunt, firesc, echipele din
þãrile vecine, însã e greu de crezut cã Universitatea va da piept cu
formaþii din apropiere, fiindcã
acestea nu sunt nici ele nu sunt
prea bine cotate. Numai în cazul
fericit în care acestea ar produce
o surprizã în tururile anterioare ºi
ar dobândi astfel calitatea de cap
de serie de la formaþiile eliminate,
„vecinii” ar putea întâlni ªtiinþa,
însã este foarte puþin probabil.
Dacã totuºi Craiova ar beneficia
de o astfel de ºansã, cele
mai apropiate deplasãri,
respectiv sub 600 de kilometri, ar fi în: Bulgaria, cu Dunav Ruse –
220 km, Levski Sofia
sau ÞSKA Sofia – 270
km, Botev Plovdiv – 400
km, Serbia, cu Steaua
Roºie Belgrad, Mladost
Lucani - 400 km ºi Vojvodina Novi Sad – 500
km, Grecia, cu PAOK
Salonic – 570 km, în
Muntenegru, cu Buducnost Podgorica – 600
km, în Macedonia, cu
Pelister Bitola – 600 km,
în Croaþia, cu NK Osijek – 590 km.
Pentru cei care vor sã
îmbine plãcerile, respectiv concediul de varã pe
litoral cu meciurile alb-albaºtrilor, destinaþii ideale

Bancu s-ar putea reîntâlni în Europa League cu Javi Garcia de la Zenit
ar fi: pe Coasta Adriaticii, pentru
un meci cu Hajduk Split, pe Riviera Francezã, pentru un duel cu
Olympique Marseille, în Insula
Madeira, unde se aflã Maritimo
Funchal, ori la Salonic. Bineînþeles, capitale precum Viena, Praga,
Istanbul, Stockholm, Bratislava,
Budapesta sau Atena intrã ºi ele în
calcul pentru o vacanþã atractivã
alãturi de Universitatea. Deocamdatã, cei care vor un sejur montan

ºi în acelaºi timp þin sã ia pulsul
echipei la preluarea ei de cãtre italianul Devis Mangia, se recomandã un voiaj în Alpii austrieci, în
zona Tirolului, acolo unde este cazatã Universitatea pânã pe 7 iulie ºi
unde va disputa o serie de meciuri
amicale, începând cu cel contra
bulgarilor de la ÞSKA Sofia. Circa
1.300 de kilometri sunt de la Craiova ºi pânã la locul de cantonament al alb-albaºtrilor.

Tractorul Cetate disputã meciul decisiv Bãrbuþ a ajuns în cantonamentul ªtiinþei
pentru promovare
Campioana Doljului, Tractorul
Cetate, disputã astãzi, de la ora
17.30, pe teren propriu, manºa retur a barajului de promovare în Liga
a III-a, contra gorjenilor de la Internaþional Bãleºti. În meciul tur,
desfãºurat sãptãmâna trecutã, la
Sadu, gorjenii s-au impus cu 2-1.
Golul care pãstreazã formaþia de
la Dunãre în cãrþile promovãrii a
fost înscris de veteranul Dorel
Stoica, din penalty, în prelungiri.
Astfel, un 1-0 ar fi suficient pentru accederea Tractorului în Liga
a III-a. Anul trecut, Cetate a fost
aproape de a remonta acel 1-4 din
tur cu ªirineasa, câºtigând cu 3-1
pe teren propriu. Dorel Stoica este
optimist în privinþa partidei de astãzi. „Sperãm sã câºtigãm ºi sã ducem echipa în Liga a III-a. Anul
trecut am ratat promovarea din

cauza unui gol. Eu
mizez acum pe o victorie clarã, cu 3-0,
pentru cã avem un lot
mai bun. Dacã promovãm, o sã jucãm ori
la Severin, ori la Calafat, pentru cã acolo
sunt stadioane unde
suporterii vor fi alãturi
de noi. Eu aº vrea la
Severin, pentru cã suntem 12 jucãtori de acolo, dar depinde ºi de
dorinþa autoritãþilor din
Cetate“, a declarat Dorel Stoica, cel care ºia trecut în cont deja
sãptãmâna aceasta
douã titluri, câºtigând
Trofeul „Corneliu Andrei Stroe –
Legenda unei legende“ cu formaþia

studenþilor severineni, devenind totodatã ºi golgheterul turneului.

Singura achiziþie a Universitãþii Craiova din vara aceasta, Cristi
Bãrbuþ, s-a alãturat lotului oltean,
aflat în cantonament în Austria,
la Tirol. Bãrbuþ (22 de ani) a primit câteva zile de vacanþã, dupã
ce sãptãmâna trecutã echipa la
care a evoluat, ACS Poli Timiºoara, a disputat barajul de rãmânere în Liga I.
„Sunt mândru cã voi îmbrãca
tricoul sfânt al Universitãþii Craiova ºi este o provocare
nouã pentru mine sã joc
în cupele europene. Obiectivul meu personal
este sã mã antrenez cât
mai bine în aceastã perioadã, sã joc ºi sã ajut
echipa cu goluri sau cu
pase decisive. ªtim cu
toþii cã ªtiinþa este o echipã iubitã, are mulþi suporteri fanatici, dar ºi
pretenþioºi, aºa cã doar

prin muncã, dãruire ºi evoluþii bune
pot ajunge la inimile lor. Îi aºteptãm sã vinã cât mai mulþi sã ne încurajeze, sper sã le arãtãm fotbal
ºi sã fie încântaþi de ceea ce vor
vedea pe teren” a fost primul mesaj al lui Bãrbuþ dupã sosirea la Universitatea. 100.000 de euro a plãtit Craiova pentru transferul lui Bãrbuþ, care a semnat un contract pe
un sezon, cu opþiune de prelungire
pe încã doi ani.
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