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- Printre demnitarii noºtri,
Popescule, sunt mulþi fãrã
demnitate.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Mihai FiforMihai FiforMihai FiforMihai FiforMihai Fifor
la ministerulla ministerulla ministerulla ministerulla ministerul
A p ã r ã r i i !A p ã r ã r i i !A p ã r ã r i i !A p ã r ã r i i !A p ã r ã r i i !

Poate pãrea surprinzãtoare
desemnarea senatorului de
Arad, Mihai Fifor, 47 de ani,
ca ministru al Apãrãrii, pre-
luat din funcþia de ministru al
Economiei. De altfel, la întâl-
nirea cu presa, liderul PSD,
Liviu Dragnea, chiar a fost
chestionat pe aceastã opþiune,
care avea deja girul Biroului
Politic Naþional al partidului.
Cum preºedintele Klaus Io-
hannis – informat în prealabil
– a semnat decretele de nu-
mire, în funcþie, atât cel al lui
Mihai Fifor, la Apãrare, cât ºi
cel al lui Gheorghe ªimon, la
Economie...
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În Sala Albastrã a Universitãþii
din Craiova va avea loc vineri, 15
septembrie, ora 9.30, deschiderea
festivã a celui de-al IX-lea Sim-
pozion internaþional de italienis-
ticã – „De la cartea tipãritã la In-
ternet: metamorfoze ale cercetãrii
lingvistice ºi literare italiene”. De-
dicat împlinirii a 70 de ani de la
înfiinþarea Universitãþii din Cra-
iova ºi celor 25 de ani de prezenþã
a Societãþii „Dante Alighieri” la
Craiova, evenimentul îl va avea
ca invitat pe prof. Ezio Peraro, di-
rectorul Institutului Italian de
Culturã din Bucureºti...

Doi craioveniDoi craioveniDoi craioveniDoi craioveniDoi craioveni
reþinuþi pentrureþinuþi pentrureþinuþi pentrureþinuþi pentrureþinuþi pentru
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Situaþie de neacceptat, mãcar din
punct de vedere al intenþiei celor ºase
candidaþi pentru postul de farmacist-ºef
la Spitalul Clinic Cãi Ferate Craiova.
Luni, 11.09.2017, unitatea spitaliceascã
a afiºat public rezultatele obþinute de cei
care au concurat pentru ocuparea postu-
lui sus-amintit. Notele obþinute au ple-
cat de la 2,17 ºi au urcat abia la 5,77! ªi,
aceasta, în condiþiile în care nota mini-
mã pentru a promova proba scrisã este
de 7,00. Dincolo de ridicolul situaþiei se
poate ridica de un mare semn de între-
bare asupra evenimentului. Conducerea
Spitalului CF Craiova nu aduce argumen-
te atenuante în favoarea candidaþilor,
mai ales cã nu este în interesul spitalului
sã colaboreze cu astfel de „specialiºti”.
Ba mai mult, ieri, comisia constituitã pen-
tru soluþionarea contestaþiilor ºi-a intrat
în pâine, analizând primele douã cereri
în acest sens. ªi, iatã cum, unii
candidaþi luptã cu dârzenie
„sã-ºi repereze” onoarea pu-
ternic atinsã. Inutil, au primit
la reevaluare, punctaj mai mic!
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Liderii PSD
vor înfiinþarea
unei comisii
parlamentare
de anchetã
în privinþa ANRE

Liderii PSD au aprobat,
ieri, solicitarea premierului
Mihai Tudose de a înfiinþa o
comisie de anchetã parla-
mentarã pentru a investiga
”care a fost jocul preþului la
energie în ultima perioadã”.
”Azi (marþi (n.r.) am discutat
în coaliþie ºi am aprobat
solicitarea primului ministru
ºi mâine aprobãm în plenul
reunit înfiinþarea unei
comisii de anchetã pe ANRE,
pentru cã e bine sã aflãm ºi
noi ºi populaþia ce s-a întâm-
plat acolo ºi care a fost jocul
preþului la energie în ultima
perioadã”, a anunþat preºe-
dintele PSD, Liviu Dragnea,
dupã ºedinþa Biroului Per-
manent Naþional al PSD. La
rândul sãu, premierul Mihai
Tudose a arãtat cã au fost
probleme identificate în
aceastã varã, legate de
obligaþii legale ale ANRE dar
ºi de lipsa unor proceduri.
”Dat fiind faptul cã ANRE nu
este în subordinea Guvernu-
lui, singura entitate capabilã
sã vadã ce este acolo, sã facã
luminã, este Parlamentul.
Guvernul a solicitat Parla-
mentului o anchetã în acest
sens”, a adãugat Tudose. La
începutul lunii august,
premierul Mihai Tudose i-a
cerut ministrului Energiei,
Toma Petcu, sã iniþieze
demersurile pentru a cere
Parlamentului sã demareze o
anchetã la Autoritatea Naþio-
nalã de Reglementare în
domeniul Energiei (ANRE),
dupã întârzirea unor licitaþii
care a dus la scumpirea
electricitãþii.
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„Am primit o solicitare pentru
a înfiinþa o comisie parlamenta-
rã de anchetã cu privire la acti-
vitatea ºi arhiva SIPA. ªi eu sus-
þin aceastã propunere ºi cred cã -
mâine sigur nu, pentru cã nu pu-
tem la Birourile Permanente reu-
nite - cred cã sãptãmâna viitoare
vom propune ºi vom aproba în-
fiinþarea unei comisii de anchetã
parlamentarã pentru situaþia de
la SIPA”, a spus Dragnea.

Întrebat dacã a mai discutat cu
ministrul Justiþiei, Tudorel Toader,
despre arhiva SIPA, Dragnea a
rãspuns: „Eu m-aº bucura dacã
domnul Tudorel Toader ar mai
spune niºte lucruri de acolo, pen-
tru cã au tot circulat tot felul de

“Având în vedere informaþiile apãrute în
media privind instituirea unei obligaþii a cetãþe-
nilor români care pleacã din România de a com-
pleta un chestionar, nedepunerea acestuia fiind
sancþionabilã cu amendã de la 50 la 100 lei,
facem urmãtoarele precizãri:

În vederea stabilirii impozitãrii veniturilor
transfontaliere ºi a rezidenþei fiscale în Româ-
nia, atât persoanele fizice strãine cât ºi cele ro-
mâne, au obligaþia completãrii unor formulare
specifice. Astfel, cetãþenii strãini care stau în
România mai mult de 183 de zile, au obligaþia

“În prezenta cauzã, instanþa
observã cã petentul condamnat a
executat fracþiunea necesrã pen-
tru a putea beneficia de liberare
condiþionatã. Pe parcursul execu-
tãrii pedepsei, petentul condam-
nat a participat la programe edu-
caþionale ºi sociale, a desfãºurat
activitãþi lucrative ºi are câºtiga-
te 20 de zile ca urmare a muncii
prestate”, conform motivãrii in-
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Preºedintele Camerei Deputaþilor, liderul PSD Liviu
Dragnea, a declarat, ieri, cã susþine înfiinþarea unei

comisii de anchetã parlamentarã pentru situaþia de la
SIPA, el apreciind cã sãptãmâna viitoare ar putea fi

aprobatã de cãtre plenul reunit constituirea acesteia.

nume pe surse”. „Dar eu zic cã
dacã nu poate sau nu ºtie, poate
le-o fi trimis la alte instituþii ºi e
blocat acum, nu poate sã mai spu-
nã numele respective. Eu cred cã
o comisie de anchetã parlamen-
tarã îl poate ajuta foarte mult în
sensul ãsta”, a adãugat Dragnea.

Comisia de anchetã constituitã
la nivelul celor douã Camere ar
urma sã verifice împrejurãrile în
care, pe 18 august 2017, minis-
trul justiþiei de la acea datã, Ralu-
ca Prunã, a sporit gradul de se-
cretizare al raportului 096 la se-
cret de stat ºi motivele pentru care
a procedat în acest mod; sã afle
dacã persoanele care au intrat în
arhiva SIPA aveau dreptul legal ºi

deþineau toate autorizaþiile legale
necesare pentru pãtrunderea în
acel spaþiu, dacã documentele
aflate în arhiva SIPA precum ºi
hardurile, ori alte arhive electro-
nice au fost fotocopiate, sustra-
se, distruse, de cãtre cine ºi în ce

scop, dacã documentele fotoco-
piate au fost folosite în scopuri
ilicite ºi dacã toae aceste împre-
jurãri au fost de naturã a afecta
independenþa justiþiei ºi, pe cale
de consecinþã, caracterul de stat
de drept al statului român.

Nicolae Popa, eliberat din închisoare pentru cã “a participat
la programe sociale ºi a fost stãruitor în muncã”

Nicolae Popa, eliberat la sfârºitul lunii august, în baza unei
decizii a Judecãtoriei Gãeºti, a fost stãruitor în muncã, disci-
plinat ºi a dat dovezi temeinice de întreptare, îºi motiveazã
magistraþii decizia de punere în libertate a omului de afaceri.

stanþei, transmise, la solicitarea
MEDIAFAX.

Din caracterizarea depusã la
dosar reiese cã Nicolae Popa a avut
un comportament apreciat ca fi-
ind „bun” faþã de personal ºi faþã
de colegii sãi, a fost recompensat
de 19 ori ºi nu a fost niciodatã
sancþionat disciplinar, aratã sursa
citatã. Conform documentului
menþionat, aceste elemente repre-

zintã dovezi temeinice de îndrep-
tare. A fost stãruitor în muncã, dis-
ciplinat ºi a dat dovezi temeinice
de întreptare”, se menþioneazã în
motivarea instanþei.

Comisia de liberare condiþiona-
tã din cadrul Penitenciarului Gã-
eºti a transmis Judecãtoriei Gãeºti
o propunere de eliberare din închi-
soare a lui Nicolae Popa. În baza
acestei propuneri, Judecãtoria Gã-
eºti a dispus, în 24 august, pune-
rea în libertate a lui Popa. Decizia
nu era definitivã ºi putea fi contes-
tatã în cel mult trei zile. Cum nicio
contestaþie nu a fost depusã în
acest caz, în 30 august, Nicolae
Popa a fost eliberat din penitenciar.
În iunie 2014, Tribunalul Giurgiu
l-a condamnat pe Nicolae Popa, în
dosarul prãbuºirii FNI, la 10 ani ºi
patru luni de închisoare.

Popa a fost condamnat în lipsã
la 15 ani de închisoare, pentru
fraudã, în anul 2006, alãturi de Ioa-
na Maria Vlas, în legãturã cu prã-
buºirea Fondului Naþional de In-
vestiþii, în 2000, în urma cãreia mai
mult de 100.000 de români ºi-au
pierdut banii investiþi, iar statul ro-
mân, care garantase, a fost obligat
sã plãteascã circa o sutã de mili-
oane de euro compensaþii.

La scurt timp de la prãbuºirea,
în mai 2000, a Fondului Naþional
de Investiþii (FNI), Popa a plecat
din þarã. Aproape doi ani mai târ-
ziu, autoritãþile române au emis pe
numele lui un mandat internaþio-
nal de arestare. Popa a fost arestat
în 2 decembrie 2009, de cãtre au-
toritãþile judiciare indoneziene, ºi
adus în þarã din Indonezia în 22
aprilie 2011.

Românii care pleacã din þarã riscã amenzi între 50 ºi 100 de lei dacã nu anunþã ANAF-ul
Ministerul Finanþelor face precizãri în legãturã cu instituirea obligaþiei

prin care cetãþenii români care pleacã din þarã trebuie sã completeze un
chestionar, în caz contrar fiind amendaþi. Instituþia anunþã amenzi între

50 ºi 100 de lei, începând cu 1 ianuarie 2018.

depunerii formularului “Chestionar pentru sta-
bilirea rezidenþei persoanei fizice la plecarea din
România”, cu 30 de zile înaintea plecãrii din
România, pentru a nu putea evita plata obliga-
þiilor fiscale în România.

Aceastã prevedere legalã existã în legislaþia
naþionalã încã din anul 2012, fiind reglementatã
prin Codul fiscal. Formularul aferent chestiona-
rului a fost stabilit prin Ordinul 74/2012. În iulie
2016, a fost actualizat acest chestionar, în sen-
sul corelãrii acestuia cu prevederile legale din noul
Cod Fiscal, care a intrat în vigoare la 1.01.2016.
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Poate pãrea surprinzãtoare desemna-
rea senatorului de Arad, Mihai Fifor, 47
de ani, ca ministru al Apãrãrii, preluat din
funcþia de ministru al Economiei. De alt-
fel, la întâlnirea cu presa, liderul PSD,
Liviu Dragnea, chiar a fost chestionat pe
aceastã opþiune, care avea deja girul Bi-
roului Politic Naþional al partidului. Cum
preºedintele Klaus Iohannis – informat
în prealabil – a semnat decretele de nu-
mire, în funcþie, atât cel al lui Mihai Fi-
for, la Apãrare, cât ºi cel al lui Gheorghe
ªimon, la Economie, iar ceremonia de
depunere a jurãmântului de învestiturã la
Palatul Cotroceni s- circumscris uzanþe-
lor, totul a decurs firesc, adicã fãrã po-
ticneli. Nu vom reitera lucruri ºtiute. Dar
câteva detalii meritã aduse în discuþie.
Mihai Fifor este oricum un politician de
calitate, format la Craiova, chiar dacã
actualmente este senator de Arad, cu
ºcoalã bine fãcutã, la vremea ei, el în-
suºi provenind dintr-o familie de dascãli,

Mihai Fifor la ministerul Apãrãrii!Mihai Fifor la ministerul Apãrãrii!Mihai Fifor la ministerul Apãrãrii!Mihai Fifor la ministerul Apãrãrii!Mihai Fifor la ministerul Apãrãrii!
MIRCEA CANÞÃR

din Drobeta Turnu Severin, la începutul
anului vehiculându-i-se chiar numele ca
potenþial „viitor prim-ministru”. L-a dez-
avantajat mult faptul cã îi fusese refuza-
tã, anterior, de preºedinte, desemnarea
ca ministru al Transporturilor. „A lucrat
mult cu MApN, pentru industria de apã-
rare, ca ministru al Economiei”, a spus
Liviu Dragnea, în succinta prezentare fã-
cutã presei. O ambiguitate a fost lãsatã
totuºi sã pluteascã. Deºi CV-ul lui Mihai
Fifor este interesant, sau, oricum, mai
interesant decât al altor miniºtri. El inse-
reazã en passant stagiile de pregãtire –
postuniversitare – în centre academice
din Europa, printre care pe cele parcur-
se la Universitatea Central-Europeanã de
la Budapesta, Universitatea din Amster-
dam, Universitatea din Turku -  Finlanda
ºi Universitatea din Leeds – Marea Brita-
nie. Are statut de cadru universitar, fiind
conferenþiar asociat la Facultatea de Li-
tere din Craiova, cu un doctorat în an-

tropologie socialã ºi douã masterate. A
trecut pe la Colegiul Naþional de Apãra-
re, dar ºi pe la Colegiul Academiei de
Poliþie. Fost lider de grup senatorial PSD
în mandantul precedent, cãlit ca preºe-
dinte al „Comisiei Nana”, apoi, o vreme,
al Comisiei parlamentare de anchetare a
alegerilor prezidenþiale din 2009, iposta-
ze în care s-a descurcat, sã spunem,
onorabil, Mihai Fifor devine, ca ministru
al Apãrãrii, automat, ºi membru CSAT ºi,
cât de curând, conform calendarului, are
programatã o vizitã la Departamentul
Apãrãrii din SUA. Adicã, „în marº for-
þat”, intrã direct în problematica specifi-
cã. ªi, totuºi, care ar fi calitatea nede-
criptatã a lui Mihai Fifor, fiindcã totuºi
nu este o soluþie de avarie? Fãrã a ne ha-
zarda, înclinãm sã credem cã, înainte de
toate, seriozitatea deplinã, remarcatã
de altfel ºi de preºedintele Senatului, Cã-
lin Popescu Tãriceanu, îl face apt pen-
tru o demnitate înaltã, cum este cea de

ministru al Apãrãrii într-o þarã NATO, cu
un parteneriat strategic cu SUA ºi tot ce
mai incumbã acest lucru. Funcþia de mi-
nistru al Apãrãrii este una politicã ºi ci-
vilã. Peste tot în UE. ªi, încã ceva, care
scapã atenþiei, apropo de seriozitate: Mi-
hai Fifor zâmbeºte rar, ºi niciodatã atunci
când nu e cazul. El reprezintã, de ieri, o
investiþie de încredere – enormã – a PSD.
Cu un ºef al Statului Major General
(SMG) , generalul Nicolae Ionel Ciu-
cã, originar din Pleniþa, absolvent al Li-
ceului Militar „Tudor Vladimirescu” din
Craiova (promoþia 1985), îndeplinind în
timp funcþii de comandã la unitãþi milita-
re din Bãnie, legat de pãrþile locului, ºi
un ministru al Apãrãrii, Mihai Fifor, „pro-
dus politic” al Craiovei, Doljul – fiindcã
trebuie amintitã ºi Lia Olguþa Vasilescu
ca ministru al Muncii – pare... reevaluat.
Neîndoielnic putem privi care parte a pa-
harului cu apã, ne intereseazã. Noi o pri-
vim pe cea plinã. Succes Mihai Fifor!

Un program pedagogic inova-
tiv, pentru învãþãtori ºi profesori
de gimnaziu din ºcoliie publice,
denumit „Aspire for Teachers
(AT)” a fost dezvoltat dezvoltat, în
ultimii ani, în cadrul unui partene-
riat intercontinental. România face
parte din acest proiect ºi îºi trimite
emisarii la fiecare competiþie anua-
lã. Cei mai talentaþi pedagogi din
România ºi Statele Unite ale Ame-
ricii sunt împreunã pentru a preda
tehnici educaþionale ºi de motivare
pentru cei mici, pregãtindu-i pen-
tru provocãrile secolului al XXI-
lea, din punctul de vedere al cu-
noºtinþelor, caracterului ºi abilitã-
þilor. „În acest an, atent selecþio-

Consilierii locali craioveni au
votat, ieri, în ºedinþã de îndatã,
pentru rectificarea bugetului lo-
cal al municipiului. Primãria Cra-
iova primeºte peste de 100.000
de lei din bugetul ANCPI, pentru
lucrãri de cadastru.

Prin Nota de fundamentare nr.
123812/08.09.2017, Direcþia Ur-
banism ºi Amenajarea Teritoriu-
lui a propus realizarea lucrãrilor
de înregistrare sistematicã a imo-
bilelor situate în extravilanul/in-
travilanul municipiului Craiova –
servicii de prestare a activitãþilor
de mãsurãtori cadastrale ºi ope-
raþiuni de înscriere în cartea fun-
ciarã, identificarea, masurarea,

Lucrãri  de cadastruLucrãri  de cadastruLucrãri  de cadastruLucrãri  de cadastruLucrãri  de cadastru
în Craiova, prin alocareîn Craiova, prin alocareîn Craiova, prin alocareîn Craiova, prin alocareîn Craiova, prin alocare
de fonduri de la ANCPIde fonduri de la ANCPIde fonduri de la ANCPIde fonduri de la ANCPIde fonduri de la ANCPI

descrierea ºi înregistrarea imobi-
lelor în documentele tehnice, re-
prezentarea acestora pe planuri
cadastrale ºi stocarea datelor pe
suporturi informatice, etc. În
consecinþã, bugetul de venituri ºi
cheltuieli al municipiului Craiova
s-a suplimenteazã la partea de ve-
nituri cu suma de 107,00 mii lei
pe sursa 43.02.34 – „sume alo-
cate din bugetul ANCPI pentru fi-
nanþarea lucrãrilor de înregistra-
re sistematicã din cadrul Progra-
mului Naþional de Cadastru ºi
Carte Funciarã”, se aratã în ra-
portul anexat proiectului de ho-
tãrâre aprobat de consilierii locali.

VALENTIN CEAUªESCU

Trei cadre didactice doljene,
pregãtite pentru secolul XXI

Pe lîngã rezultatele obþinute de elevii din judeþ,
Doljul se poate mândri ºi cu performanþele obþinute
de cadrele didactice la diferite concursuri internaþio-
nale. Ultima dintre ele a fost cuceritã , de curând, la
Poiana Braºov, în cadrul unui program de anvergurã
mondialã , trei profesori (doi de la ªcoala Gimnazialã
„Mihai Viteazul” din Craiova ºi unul de la ªcoala din
satul Leºile – comuna ªimnicu de Sus), fiind laureaþii.

nate, au fost 44 de cadre didactice
din þarã, care s-au reunit, timp de
cinci zile, la Poiana Braºov. Împre-
unã cu experþi în domeniul educa-
þional din România ºi Statele Unite
ale Americii, s-au împãrtãºit cele
mai bune practici, s-au discutat
practici inovatoare de predare, au
fost analizate alte metode educaþi-
onale ºi au fost dezvoltate colabo-
rãri pentru iniþiativele viitoare”, a
precizat prof.  Alexandrina Nãs-
tase director al ªcolii Gimnaziale
„Mihai Viteazul” din Craiova.

Obiectiv internaþional
La aceastã competiþie, Doljul a

fost reprezentat, pe lîngã Alexan-

drina Nãstase, ºi de prof.  Tatiana
Hîrnu (specialistã în Limba engle-
zã, de la aceeaºi instituþie de învã-
þãmânt) ºi de prof. Alexandra
Olariu (cu aceeaºi specializare ca
a precedentei, dar provenind din
ªcoala de la Leºile). „Misiunea AT
este sã se alãture miºcãrii pentru
excelenþã în educaþia din România.
Programele „Aspire...” oferã învã-
þãtorilor ºi profesorilor metode noi
de predare ºi de interacþionare cu
elevii, coroborate cu suport ºi men-
torat. Tatiana Hîrnu se aflã la a doua
ediþie a programului, deja benefi-
ciind de susþinerea celor de la AT,
pentru o vizitã de o sãptãmânã la
ªcoala „PembrokeDeck” din
Þara Galilor, ºcoalã unde s-a im-
plementat conceptul de „Învãþare
Vizibilã”, promovat de  John Hat-
tie. Obiectivul principal al proiec-
tului este acel de a oferi profesori-
lor resursele necesare, pentru ca
aceºtia sã devinã liderii, modelele
ºi formatorii urmãtoarelor genera-
þii de AT, un program „umbrelã”,
care cuprinde mai multe iniþiative
– dezvoltarea celei mai eficiente
academii de training pentru profe-
sorii din România; înfiinþarea celei
mai puternice comunitãþi de AT,
prin reunirea pedagogilor talentaþi,
care colaboreazã cu specialiºtii în
domeniu”, a mai spus Alexandrina
Nãstase. Printre invitaþii ediþiei din
acest an s-au numãrat Marian Staº
(profesor de matematicã ºi absol-
vent al „John. F. Kennedy School
of Gouvernment” de la Universi-
tatea „Harvard” din SUA), Mihae-
la Feodorof (fondatoarea „Your-
way”), Doug Mater ºi Andrew
Wheatley („Sycamore School” -
SUA), Oana Moraru (cea care a
pus bazele ªcolii „Helikon”), Dan
Berteanu („Equatorial”) ºi Olimpia
Meºa (international designer).

CRISTI PÃTRU
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Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
lansat, ieri, în cadrul unei confe-
rinþe de presã, Campania de pre-
venire a violenþei în ºcoli „Fii in-
teligent, nu fi violent!”. Alãturi
de comandantul IPJ Dolj, comi-
sar ºef Constantin Nicolescu, ºi
de comisar ºef Stanca Giucã, de
la Compartimentul de Analizã ºi
Prevenire a Criminalitãþii, la lan-
sarea acestei campanii a fost pre-
zent inspectortul general al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean (ISJ)
Dolj, Monica Leontina Sunã. Co-
mandantul Poliþiei doljene a preci-
zat cã, la nivelul judeþului infracþi-
onalitatea în ºcoli se situeazã pe un

La termenul de luni, 11 septembrie a.c.,
magistraþii Tribunalului Dolj au menþinut
mãsura controlului judiciar faþã de incul-
paþii din dosarul grupãrii de braconieri co-
ordonatã ºi protejatã de un poliþist de fron-
tierã doljean, respingându-le cererile de re-
vocare a acestei mãsuri: „Menþine mãsura
controlului judiciar dispusã prin Încheie-
rea nr.256/18.10.2016 de judecãtorul de
drepturi ºi libertãþi din cadrul Tribunalu-
lui Dolj cu privire la inculpaþii ªarlã Flo-
rin, Bãrbulescu Cosmin Bogdan, ºi Ozunu
Alexandru Ovidiu. Menþine mãsura con-
trolului judiciar dispusã prin Ordonanþa
nr.303/P/2016 din 17.10.2016 a Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj cu privire
la inculpatul Balaci Nicolae. Menþine mã-
sura controlului judiciar dispusã de instanþã
prin Încheierea din 23.05.2017 cu privire
la inculpatul Iovan Aurel. Respinge cere-
rea formulatã de inculpatul Iovan Aurel,
prin avocat, de modificare a obligaþiilor
impuse. Respinge cererea formulatã de in-
culpatul Balaci Nicolae, Iovan Aurel, ªarlã

Reprezentanþii Inspectoratului de Poli-
þie Judeþean (IPJ) Dolj au anunþat cã, în
cursul zilei de luni, ca urmare a activitãþi-
lor specifice întreprinse, poliþiºti din ca-

drul Serviciului de Investigare a Crimina-
litãþii Economice Dolj, cu sprijinul unui
echipaj al Serviciului Poliþiei Rutiere, au
depistat ºi au oprit în trafic, în comuna
Leu, doi craioveni care trans-
portau ilegal mai multe pache-
te de þigãri netimbrate. Poliþiº-
tii craioveni i-au identificat pe
Daniel Antonie, de 37 de ani ºi
pe fratele sãu, Ionuþ Antonie,
de 38 de ani, ambii din muni-
cipiul Craiova, primul dintre ei
aflat la volanul unei autoutili-
tare în care, într-un compar-
timent special amenajat, mai
exact în spatele unui perete fals
au fost descoperite 8.990 pa-

IPJ Dolj a demarat campania de prevenire a violenþei în ºcoli
„Fii inteligent, nu fi violent!”„Fii inteligent, nu fi violent!”„Fii inteligent, nu fi violent!”„Fii inteligent, nu fi violent!”„Fii inteligent, nu fi violent!”

trend descendent, însã activitatea
de prevenire în ºcoli este una din
prioritãþile oamenilor legii. „Aceas-
tã campanie este foarte importan-
tã, lucru pe care l-au înþeles ºi re-
prezentanþii Inspectoratului ªcolar,
cu care avem parteneriate, dar ºi
pãrinþii, ºi este bine sã lucrãm îm-
preunã. Vreau sã mai spun cã
aceastã campanie nu puteam sã o
derulãm fãrã sprijinul membrilor
Autoritãþii Teritoriale de Ordine
Publicã, cãrora vreau sã le mulþu-
mesc”, a precizat comisar ºef Con-
stantin Nicolescu. Inspectorul ge-
neral al ISJ Dolj, Monica Sunã,
spune cã iniþiativa este foarte bunã,
întrucât siguranþa elevilor în ºcoa-

lã este unul dintre cele mai impor-
tante obiective pentru toatã lumea.
ªcolile sunt incluse în itinerarii de
patrulare ale oamenilor legii, iar în
cadrul acestei campanii vor avea
loc întâlniri între poliþiºti, pe de o
parte, ºi cadre didactice, pãrinþi ºi
copii, de cealaltã parte, pentru ca
elevii sã înþeleagã cã violenþa nu
este o soluþie, nu pentru o persoa-
nã inteligentã.

Scopul campaniei, dupã cum a
explicat comisar ºef Stanca Giu-
cã, este informarea elevilor cu pri-
vire la factorii generatori, formele
de manifestare ºi consecinþele vio-
lenþei în unitãþile de învãþãmân-
t. Acþiunile se vor desfãºura în toa-

te unitãþile de învãþãmânt din Dolj,
în perioada septembrie-decembrie
2017, cele 10.000 de flyere cu re-

comandãri preventive ºi 2.000 de
afiºe, urmând sã ajungã la fiecare
ºcoalã din Dolj.

Braconierii ºi poliþistulBraconierii ºi poliþistulBraconierii ºi poliþistulBraconierii ºi poliþistulBraconierii ºi poliþistul
de frontierã doljean care îi proteja,de frontierã doljean care îi proteja,de frontierã doljean care îi proteja,de frontierã doljean care îi proteja,de frontierã doljean care îi proteja,
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Judecãtorii de la

Tribunalul Dolj au
menþinut, luni, 11
septembrie a.c.,
mãsura controlului
judiciar faþã de
poliþistul de frontie-
rã doljean arestat în
octombrie anul
trecut pentru
protejarea ºi coor-
donarea unei reþele
de braconieri, dar ºi
faþã de ceilalþi
inculpaþi din dosar.
Hotãrârea a fost
luatã în procesul în care agentul,
împreunã cu doi colegi, dar ºi
braconierii pe care i-a ajutat, în
total nouã inculpaþi, au fost trimiºi
în judecatã de procurorii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj pentru
constituire a unui grup infracþional
organizat, luare de mitã, braconaj,
folosirea de informaþii care nu sunt
destinate publicitãþii ºi complicitate
la aceste infracþiuni. Urmãtorul
termen de judecatã a fost stabilit pe
25 septembrie a.c.

Florin, Bãrbulescu Cosmin Bogdan, ºi
Ozunu Alexandru Ovidiu, prin avocaþi, de
revocare a mãsurii controlului judiciar. Cu
drept de contestaþie în termen de 48 de ore
de la comunicare. Pronunþatã în ºedinþã
publicã, azi, 11.09.2017”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, pe 9 ianuarie a.c., s-a
înregistrat la Tribunalul Dolj dosarul în
care procurorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj i-au trimis în judecatã pe cei
nouã inculpaþi. În urma unei anchete com-
plexe, desfãºurate de procurori împreunã
cu ofiþerii de poliþie judiciarã ai Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie Dolj, s-a stabilit
faptul cã, în perioada iunie – octombrie
2016, Balaci Nicolae, ªarlã Florin, Ozunu
Alexandru Ovidiu ºi Bãrbulescu Cosmin
Bogdan s-au deplasat în zona Bistreþ, unde,
pe timpul nopþii, au braconat prin împuº-
care mistreþi ºi iepuri, acest lucru întâm-
plându-se pe timpul executãrii serviciului
de cãtre agentul de poliþie Iovan Aurel care
avea în competenþã zona respectivã. Agen-
tul de poliþie facilita braconierilor accesul
în perimetrul fondului cinegetic, iar dupã
ce aceºtia împuºcau animalele sãlbatice,
le asigura pãrãsirea în siguranþã a zonei,
pentru aceste facilitãþi Iovan Aurel primind
ulterior foloase necuvenite, respectiv vâ-
nat braconat, în valoare de aproximativ
2.500 euro. Pe parcursul cercetãrilor, an-
chetatorii au mai stabilit cã agentul Aurel
Iovan a fost sprijinit ºi de doi dintre cole-
gii sãi, Cãtãlin Gheorghe Grecu ºi Sorin
Andrei, care i-au oferit informaþii secrete
de serviciu sau nepublice, pentru ca pro-
tejaþii sãi sã nu fie prinºi.

Doi craioveni reþinuþi
pentru contrabandã cu þigãri

Doi craioveni, fraþi, de
37, respectiv 38 de ani, au
fost reþinuþi ajungând în
arestul IPJ Dolj, în cursul
zilei de luni, dupã ce poliþiº-
tii i-au prins în timp ce
transportau, într-un compa-
timent special amenajat al
unei autoutilitare, aproape
9.000 de pachete de þigãri
de contrabandã. Oamenii
legii le-au confiscat þigãrile,
autovehiculul, dar ºi suma
de 64.000 lei pe care o
aveau asupra lor.

chete þigãri (179.800 þigarete) fãrã timbru
de marcaj fiscal, provenite din contraban-
dã, precum ºi suma de 64.000 lei. Þigãrile
au fost ridicate în vederea confiscãrii ºi

au fost predate Direcþiei Regio-
nale pentru Accize ºi Operaþi-
uni Vamale Craiova, pentru cal-
cularea prejudiciului cauzat bu-
getului consolidat al statului. De
asemenea, poliþiºtii au dispus ri-
dicarea în vederea confiscãrii ºi
a sumei de 64.000 lei, totodatã
fiind indisponibilizat la sediul
IPJ Dolj ºi autovehiculul folo-
sit la transportul þigaretelor. „Cei
doi suspecþi sunt cercetaþi pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de
contrabandã, iar în baza proba-
toriului administrat au fost in-
troduºi în arestul poliþiei dolje-
ne pe bazã de ordonanþã de re-
þinere pentru 24 de ore”, ne-a

declarat inspector principal Cãtãlin Dochia,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Asearã,
cei doi au fost prezentaþi Judecãtoriei Cra-
iova cu propunere de arestare preventivã.
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Lumea medicalã este una eminamente
puternic competentã. În linii mari, ca sã fim
oneºti cu noi înºine ºi ca deziderat, ca-n ori-
ce sistem format ºi condus de oameni. Ta-
rele sistemului public de sãnãtate sunt arhi-

Situaþie de neacceptat, mãcar din punct de vedere al
intenþiei celor ºase candidaþi pentru postul de farmacist-
ºef la Spitalul Clinic Cãi Ferate Craiova. Luni, 11.09.2017,
unitatea spitaliceascã a afiºat public rezultatele obþinute
de cei care au concurat pentru ocuparea postului sus-
amintit. Notele obþinute au plecat de la 2,17 ºi au urcat
abia la 5,77! ªi, aceasta, în condiþiile în care nota minimã
pentru a promova proba scrisã este de 7,00. Dincolo de
ridicolul situaþiei se poate ridica de un mare semn de

Programul „Vreau în clasa a
noua!“ a fost lansat în urmã cu
un deceniu de World Vision pen-
tru a completa programele de in-
tervenþie privind reducerea aban-
donului ºcolar pe care fundaþia
deja le desfãºura. Deºi la nivelul
comunitãþilor în care este imple-
mentat a crescut procentul tine-
rilor care finalizeazã liceul, din
2007 ºi pânã în prezent, rata
abandonului ºcolar din România
a continuat sã se pãstreze peste
media Uniunii Europene (UE),
demonstrând cât de mare este încã
nevoia de a extinde acest pro-
gram. Dacã în þãrile din UE rata
abandonului ºcolar a scãzut, în
medie, de la 15,9% la 10,7%, în
România aceasta a rãmas la cote
alarmante: 18,5%.

Rata abandonului ºcolar,
mai mare în mediul ruaral

Mediul rural continuã sã rãmâ-
nã defavorizat în privinþa ratei de
participare la educaþie, în special
la nivelul învãþãmântului gimna-

întrebare asupra evenimentului. Conducerea Spitalului
CF Craiova nu aduce argumente atenuante în favoarea
candidaþilor, mai ales cã nu este în interesul spitalului sã
colaboreze cu astfel de „specialiºti”. Ba mai mult, ieri,
comisia constituitã pentru soluþionarea contestaþiilor ºi-
a intrat în pâine, analizând primele douã cereri în acest
sens. ªi, iatã cum, unii candidaþi luptã cu dârzenie „sã-ºi
repereze” onoarea puternic atinsã. Aºteptãm cu interes
rezultatele finale, dupã încheierea contestaþiilor.

cunoscute. Indolenþã, direcþionare greºitã
sau voit-greºitã a fondurilor bugetare, legis-
laþie ce nu mai þine pasul cu timpul prezent.
Or, dacã peste acest fundament birocratic
vrem sã suprapunem ºi un comportament

medical lipsit de cele
mai elementare cunoº-
tiinþe de specialitate pu-
tem avea imaginea cla-
rã a unui genocid.

Lucrãrile sunt martorii
neputinþei

Ei bine, cu o astfel
de situaþie, de-a drep-
tul incredibilã, s-a
confruntat Spitalul
Clinic CF Craiova,
luni, 11.09.2017, o
datã cu afiºarea rezul-
tatelor obþinute la pro-
ba scrisã pentru ocu-
parea unui post de far-
macist-ºef, 1 normã.

Cea mai micã notã
obþinutã a fost 2,17!
Apoi, în creºtere: 2,20;

2,76; 3,38; 4,46; 5,77! Comisia de concurs
a fost formatã din cadre universitare ale
UMF Craiova, preºedintele Colegiului Far-
maciºtilor Dolj, reprezentantul Ministerului
Transporturilor – managerul Spitalului Cli-
nic CF Craiova –, reprezentantul sindica-
tului ºi, ca secretar de comisie, un farma-
cist primar, ce are ºi titlul universitar de
ªef lucrãri în cadrul UMF Craiova. Aºadar,
fie volumul de cunoºtinþe de specialitate a
fost unul ridicat ºi candidaþii nu au avut tim-
pul necesar sã-l asimileze, fie au crezut cã,
pe aici, pe la Spitalul Clinic CF Craiova,
merge ºi la plesnealã. Culmea, cã nu mer-
ge. În rândurile cotidianului nostru se re-
gãsesc prezentãri concrete ale stadiului de
la care a plecat aceastã unitate medicalã în
urmã cu aproape trei ani, ºi nivelul actual,
unul salutar, pentru orice om cu judecatã.
Poate cã lotul de candidaþi, de luni, nu a
înþeles cã rigoarea ºi profesionalismul tre-
buie respectate, mai ales la un spital clinic,
unde generaþii prezente ºi viitoare de stu-
denþi ai UMF Craiova fac ºi vor face prac-
ticã de specialitate, scopul comun fiind asi-
gurarea stãrii de sãnãtate a populaþiei.

Inevitabil, pentru cã aºa e societatea ac-

tualã construitã, suntem convinºi cã telefoa-
nele s-au încins, din dorinþa de a pune batis-
ta pe þambal sau de a solicita o îngãduinþã la
capitolul complexitatea subiectelor de con-
curs. Cum îl ºtim noi pe actualul manager al
spitalului CF Craiova, dr. Lucreþiu Radu, pro-
fesionalismul va prima, în detrimentul sear-
bãdelor aranjamente amatoriste.

VALENTIN CEAUªESCU

373 de bursieri sprijiniþi sã meargã la liceu
Programul de burse pentru liceu „Vreau

în clasa a noua!“, dezvoltat de Fundaþia
World Vision România în zonele rurale de-
favorizate, a intrat în cel de-al 10-lea an de
activitate, cu un numãr record de 373 de
bursieri în noul an ºcolar. Succesul proiec-
tului a contribuit la creºterea semnificativã

a numãrului de bursieri de la un an la altul.
În 2016, cu sprijinul partenerilor corpora-
te, dar ºi al donatiilor individuali, Fundaþia
World Vision România a ajutat sã meargã la
liceu 350 de tineri. Mediul rural continuã
sã rãmânã defavorizat în privinþa ratei de
participare la educaþie.

zial, unde diferenþele între rural ºi
urban ajung la valori de 24 de
puncte procentuale.

Motivele abandonului variazã de
la sãrãcie ºi imposibilitatea pãrin-
þilor de a acoperi costurile cu hai-
ne ºi rechizite pentru copiii din
ciclul primar, la problema distan-
þelor foarte mari între comunitã-
þile rurale ºi licee, costul ridicat al
abonamentului pentru transportul
în comun între localitãþi sau lipsa
surselor constante de venit ale pã-
rinþilor. Peste 40% dintre elevii
care abandoneazã studiile dupã
terminarea clasei a VIII-a rãmân
în comunitãþile rurale din care
provin ºi lucreazã în gospodãrie.
Intervenþia în aceste comunitãþi
printr-un program pe termen lung
care sã previnã abandonul era ºi
rãmâne criticã.

«La zece ani de la lansarea pro-
gramului „Vreau în clasa a noua!”,
putem spune cã am identificat un
model de succes de intervenþie în
reducerea abandonului ºcolar,
care oferã tinerilor bursieri ºansa

sã-ºi construiasca  o carierã ºi
implicit o viaþã demnã, fãrã de-
pendenþã de ajutoarele de stat,
pentru cã ei au perspective mai
bune sã rupã cercul intergenera-
þional al sãrãciei, prin educaþie. Pe
lângã  sprijinul material, progra-
mul le oferã o perspectivã nouã
asupra oportunitãþilor de carierã,
prin activitãþile educative non-for-
male, desfãºurate pe toatã durata
ciclului liceal. Alãturi de donatorii
noºtri individuali ºi companii, vom
continua acest proiect, cu atât mai
mult cu cât programele de preve-
nire a abandonului ºcolar conti-
nuã sã fie esenþiale  în România
ruralã», a declarat Daniela Buzdu-
cea, directorul naþional al Funda-
þiei World Vision România.

Programul se desfãºoarã
ºi în judeþul Dolj

Programul de burse „Vreau în
clasa a noua!” are drept obiectiv
sprijinirea pe durata liceului a ele-
vilor cu rezultate bune la învãþã-
turã din mediul rural, dar care nu

au posibilitãþi materiale sã îºi con-
tinue studiile. Programul a fost
lansat în judeþele în care Funda-
þia World Vision România îºi des-
fãºoarã activitatea (Iaºi, Vaslui,
Dolj, Vâlcea, Cluj ºi Ialomiþa) ºi
a oferit burse unui numãr total
de 1.278 de elevi.

„Dincolo de efortul nostru, ca
membri ai societãþii civile, de a
compensa neajunsurile materiale
ºi a stimula continuarea studiilor
în mediul rural, aºteptãm ca alo-
carea a 6% din PIB pentru edu-
caþie sã devinã, cât mai curând,
o realitate pentru cã  subfinanþa-
rea cronicã a sistemului educaþi-
onal va prolifera, pe termen me-
diu ºi lung, problemele economi-
ce importante cu care se con-
fruntã zonele rurale româneºti”,

afirmã Daniela Buzducea.
Prin proiectul „Vreau în clasa

a noua!”, bursierii primesc asis-
tenþã ºi suport material continuu
pe tot parcursul ciclului liceal în
funcþie de planul de intervenþie
al fiecãrui copil. Bursa lunarã,
oferitã direct, în bani, are o va-
loare de 100 de lei ºi acoperã
parþial sau total, în funcþie de
nevoile bursierilor, masa ºi caza-
rea, transportul, rechizitele, îm-
brãcãmintea elevului. Bursa ofe-
ritã indirect constã în activitãþi
educative ºi de socializare, excur-
sii ºi tabere de varã care facili-
teazã socializarea ºi dezvoltã abi-
litaþi de comunicare ºi lucru în
echipã în vederea unei bune in-
tegrãri în mediul ºcolar.

RADU ILICEANU
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Adevãrata problemã a Statului, începând
cu luna mai a anului 1942, nu au fost ‘þiganii
problemã’, ci toþi þiganii. Toþi cetãþenii ro-
mâni de etnie romã. În total, 40.909 persoa-
ne, din care 9.471 nomazi ºi 32\1.438 sta-
bili. Din toþi aceºtia, 25.000 vor lua drumul
Transnistriei. Nici þiganii din Dolj nu scapã,
iar data de 13 septembrie 1942 devine o zi
neagrã, o zi a groazei ºi a durerii, pentru mulþi
– o zi a ineceputului drumului fara de intoar-
cere. O zi a lacrimilor ºi o zi a sângelui nevi-
novat, vãrsat pentru vina de a fi aparþinut
unei anumite minoritãþi.

Noi, tiganii, nu vrem sã ne victimizam.
Nu cerem nici autonomie regional. La ne-

voie, aparam integritatea naþionalã a Ro-
mâniei, dacã este nevoie ºi dacã ni se cere.
Recunoaºtem Statul român ºi suntem
mândri cã suntem cetãþeni români. Noi,
þiganii, acum, ca ºi atunci, cerem sã ne fie
respectate drepturile, noi înºine depunând
eforturi pentru a ne respecta obligaþiile. La
13 septembrie 1942, noi, þiganii din jude-
þul Dolj, nu cerºim ceva anume de la auto-
ritãþi. Respectãm autoritãþile. Vrem doar
sã putem fi lasaþi, legal, sã ne aducem
aminte, sã ne plângem morþii ºi sã ne ve-
nerãm eroii.

13 septembrie 1942. Armata, Poliþie,
Jandarmerie. Þigani scoºi din case, cor-
turi sau bordeie. Cu forþa. Sub ameninþa-
rea armelor. Barbaþi în putere, femei, bã-
trâni bolnavi ºi neajutoraþi, copii, de la cei
abia nãscuþi ºi pânã la cei care abia învã-

“Supravieþuim din ce primim, trãim din ce dãruim”
(Carl Gustav Jung)

13 septembrie 1942, Judeþul Dolj. Se pune în aplicare Ordinul de
deportare a cetãþenilor de etnie romã. Decizia de deportare a þigani-
lor fusese luatã de cãtre Antonescu în luna mai 1942. La 25 mai, când

se efectuase “Recensãmântul þiganilor”, decizia fusese deja luatã.
Preºedinþia Consiliului de miniºtri transmite Ministerului Afaceri-
lor Interne dispoziþiile Mareºalului Ion Antonescu. Acestea fãceau
referire la anumite categorii de romi – “þiganii problemã”. 25.000

de þigani sunt duºi cu forþa, în Transnistria. Puþini s-au mai întors…

þau sã meargã. Luaþi, laolaltã, încolonaþi ºi
urcaþi în trenuri pentru vite. Fãrã nicio ex-
plicaþie. Doar în baza unor ordine venite
de la Bucureºti. De ce? Pentru ce? Poate
pentru a se pierde urma ºi originea, a se
stinge stirpea þigãneascã. Pentru a îngro-
pa o istorie, a asasinã o culturã, a ucide
niºte tradiþii. Pentru a umili, pentru a ex-
termina. Niºte oameni. Oameni simpli, cât
se poate de simpli, unii foarte sãraci.

13 septembrie 1942. Acþiuni în forþã pe
întreg cuprinsul Doljului. Neamuri, fami-
lii, duse cu forþa. Ignorându-se esenþa or-
dinelor venite de sus. Spre exemplu, erau
exceptate de la deportare familiile care dã-

deau ostaºi pe front. Þiga-
nii merseserã pe front. În
linia întâi, depunând Jurã-
mântul de Credinþa faþã de
Patrie. Pentru cã erau ºi ei
cetãþeni români. ªtiau cã
trebuie sã îºi apere þarã.
Unii s-au înrolat volunta-
ry. Familiile lor au fost
duse. Cu trenul morþii sau
pe jos, în mãrsuri istovi-
toare, imposibil de imagi-
nat. La vreme de toamnã.
Cãldura uscatã, apoi ploa-
ie, frig ºi noroi. Glod. Unii
si-au gasit sfârºitul în glod.
De epuizare. Sau de gloan-
þe. Sau sub bãtai crunte.
Glodul, udat de lacrimile
þiganilor ºi imbibat cu sân-
gele acestora. Lacrimi ºi
sânge, într-un amestec al
durerii, cu frunzele aramii
ºi uscate ºi glodul lipicios.

Þãranul roman a luptat
mereu pentru pãmânt, dar
în acest pãmânt ºi-au gã-
sit sfârºitul tiganii. Trans-
nistria, þãrâmul fãrã de
speranþã. Pentru mulþi,
capatul lumii, dar ºi al vie-
þii. S-au gãsit ºi printer noi
eroi. Care au înfruntat vi-
cisitudinile istoriei ºi ºi-au
salvat fratii. Cu deosebit
curaj. Cu dibacie. Aºa,

cum fãcem noi þiganii, când dãm de greu.
Printre gloanþe, printrr lacrimi. Printre
cântecele þigancilor, cântece de durere,
de desnadejde. Cântece tradiþionale,
acompaniate de ºuierãturi de gloanþe, de
sfichiuiri de bici.

Eroii noºtri nu trebuie uitaþi niciodatã.
Pentru cã datoritã curajului lor, astãzi, mul-
te familii de cetãþeni români de etnie romã
îºi duc viaþa mai departe. Bunicii ºi strã-
bunicii celor de astãzi, într-un total de
aproximativ 300 de familii, cu mari sacri-
ficii au fost aduºi înapoi din Transnistria.

Parnicã Bãdulescu, Miclescu Vasile –
Netinav ºi Serdaru Nicolae. Trei þigani,
trei eroi. Sã nu îi uitãm. Multe familii de
astãzi privesc la nepoþi ºi stranepoþi, semn
ca neamul merge mai departe. Datoritã
lor, eroilor þigani. Care ºi-au fãcut un crez

din apãrarea patriei ºi din salvarea fami-
liilor lor ºi a multor altora. Deportarea
romilor rãmâne un fenomen al istoriei, pe
care nimeni nu ar trebui sã îl uite. Suflete
nevinovate au fost duse departe de locul
în care vãzuserã lumina zilei. Duse cu
forþa, farã speranþã unei cãi de întoarce-
re ºi erau ºi ei oameni. Þigani, da. Dar ºi
þiganul are suflet. ªi þiganul plânge când
îºi vede bãtrânul bolnav pus în lanþuri sau
când îºi vede propriul copil târât prin
noroi. ªi tiganii varsã lacimi amare în faþa
nedreptãþii.

Egali suntem cu toþii, în faþa lui Dum-
nezeu ºi în faþa Legii. Cine încalcã legile,
sã plãteascã, în conformitate cu prevede-
rile legii. Cine gãseºte în viaþa, va fi jude-
cat pe lumea cealalaltã, dupã propriile-i
fapte. Altfel, însã, omul nu trebuie sã se
ridice împotriva omului. Omul, în general
ºi þiganul, în special, aleargã toatã viaþa

dupã libertate. Libertate de gândire, liber-
tate de exprimare, libertate de acþiune.
Când libertatea este îngrãditã, sunt încur-
cate drepturile omului.  Când o întreagã
comunitate este deportatã, în scopul exet-
rminãrii sale în timp, libertatea este pus
ape un rug, ale cãrui mistuitoare flãcãri
sunt durerea ºi desnãdejdea. Acest rug nu
poate fi stins decât cu lacrimi, iar cenuºa
care rãmâne este moartea.

13 septembrie 1942 – 13 septembrie
2017. Ne gândim la cei care au fost duºi.
Ne gândim la cei care nu mai sunt. Ne bu-
curãm de urmaºii celor care au fost sal-
vaþi. Ne veneram eroii. Dar în adâncul su-
fletului nostrum de þigani, încã mai încer-
cãm sã stingem rugul. Cu lacrimi þigãneºti.
Rugul deportãrii.

ROMEO TIBERIADE

Preºedinte Partida Romilor PRO
EUROPA Sucursala Dolj
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Deputaþii subliniazã importan-
þa asigurãrii unui tratament egal
ºi corect pentru cetãþenii UE
care trãiesc în Marea Britanie ºi
pentru cetãþenii britanici care
trãiesc în UE. Ei subliniazã ºi
faptul cã Marea Britanie rãmâne
un stat membru pânã la pleca-
rea oficialã, acest lucru presu-
punând drepturi ºi obligaþii, in-
clusiv angajamente financiare
care s-ar putea prelungi dincolo
de data retragerii.

Rezoluþie avertizeazã împotri-
va oricãrui schimb între securi-
tate ºi viitoarele relaþii economi-
ce între UE ºi Marea Britanie, se
opune oricãrei abordãri de tipul
”a la carte” sau unei relaþii ba-
zate pe acorduri separate pen-
tru fiecare sector economic ºi
reitereazã indivizibilitatea celor
patru libertãþi fundamentale pe
piaþa unicã - libertatea de miº-
care a bunurilor, capitalurilor,
serviciilor ºi oamenilor.

Rezoluþia spune cã doar atunci
când se va fi realizat ”un progres
substanþial” în negocierile pri-
vind modalitatea de ieºire a Marii
Britanii din UE poate începe dis-
cuþia despre posibile aranjamen-
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Bruxelles, Aprilie 2017

O largã majoritate a plenului (516 voturi pentru,
133 împotrivã ºi 50 de abþineri) a adoptat o rezolu-

þie în care sunt prezentate oficial principiile ºi
condiþiile cheie ale Parlamentului pentru a aproba
acordul de retragere cu Marea Britanie. Un astfel

de acord la sfârºitul negocierilor va avea nevoie de
aprobarea Parlamentului European. Prioritãþile
semnalate în rezoluþie sunt vitale, deoarece îi vor

ajuta pe deputaþii europeni sã decidã dacã vor apro-
ba un acord eventual sau nu. Fãrã aprobarea Parla-

mentului, acordul nu va putea intra în vigoare.

te tranzitorii. Acestea nu pot dura
mai mult de trei ani, iar acordul
privind viitoarea relaþie nu poate
fi încheiat decât dupã ce Marea
Britanie a pãrãsit UE.

I : Cetãþenii
pe primul loc

Interesele cetãþenilor trebuie
sã fie în prim-plan încã de la în-
ceput, se aratã în rezoluþie, unde
se aratã, de asemenea, cã cetã-
þenii irlandezi ”vor fi afectaþi în
mod special”. Deputaþii cer tu-
turor pãrþilor sã rãmânã angaja-
te în procesul de pace din Irlan-
da de Nord ºi sã evite o graniþã
puternicã. Circumstanþele spe-
ciale prezentate de aceastã situa-
þie trebuie sã fie o prioritate în
acordul de retragere.

Rezoluþia avertizeazã Marea
Britanie împotriva oricãrei încer-
cãri de a limita drepturile privind
libertatea de miºcare înainte de
retragerea efectivã din UE ºi cere
UE-27 sã examineze modul în
care se poate rãspunde temeri-
lor cetãþenilor britanici cã Bre-
xit va duce la pierderea dreptu-
rilor legate de cetãþenia UE.

II : Principiile
de negociere

Deputaþii cer ambelor pãrþi sã
acþioneze cu bunã-credinþã ºi în
completã transparenþã pentru a
asigura o retragere corectã. Rezo-
luþia noteazã cã Marea Britanie ar
încãlca legislaþia UE dacã va ne-
gocia acorduri comerciale cu sta-
te terþe înainte de a pãrãsi UE ºi
avertizeazã Marea Britanie sã nu se
angajeze în negocieri bilaterale cu
unul sau mai multe state membre
privind procedurile de retragere
sau privind viitoare relaþii cu UE.

III Obligaþiile
continuã

Marea Britanie va continua sã

se bucure de drepturile sale de
membru UE pânã la momentul re-
tragerii. Totodatã, va trebui sã îºi
îndeplineascã ºi obligaþiile, inclu-
siv cele financiare, care rezultã
printre altele din bugetul UE actual
pe termen lung. Astfel de angaja-
mente financiare ar putea exista ºi
dupã data retragerii, se mai spune
în text.

IV : Implicarea
Parlamentului
European

Parlamentul European are in-
tenþia de a construi pe elemen-
tele prezentate în aceastã rezo-
luþie pe durata negocierilor, de
exemplu prin adoptarea unor
alte rezoluþii, inclusiv privind

subiecte specifice sau domenii
particulare, se aratã în textul
adoptat.

V : Dezbatere
în plen privind
Brexit înainte
de vot

În cursul dimineþii, liderii gru-
purilor politice din Parlamentul
European au dezbãtut prioritãþi-
le pe care le au în negocierile pri-
vind retragerea Marii Britanii din
UE. Rolul important al deputaþi-
lor în negocieri a fost subliniat
de Preºedintele Comisiei UE
Jean-Claude Juncker ºi de nego-
ciatorul pentru Brexit din partea
UE Michel Barnier, participanþi,
de asemenea, la dezbatere.
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Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aris-
tia Aman” organizeazã conferinþa de presã
de lansare a proiectului „CRESC la biblio-
tecã”, miercuri, începând cu orele 10.00,
în Sala “Marin Sorescu” (American Corner),
co-finanþat de AFCN.

Proiectul se înscrie în aria tematicã a
Educaþiei prin Culturã ºi este dedicat cele-
brãrii Centenarului României Moderne. Alã-
turi de partenerii sãi, bibliotecile judeþene
din Braºov, Caraº-Severin ºi Sãlaj, Biblio-
teca „Aman” îºi propune conºtientizarea
unui grup de 10 copii ºi tineri, cu vârstele
cuprinse între 12 ºi 16 ani, provenind din
medii defavorizate, asupra valorilor ºi sem-
nificaþiilor legate de Primul Rãzboi Mondial
ºi Marea Unire din 1918. Participanþii vor
beneficia de activitãþi diverse: ateliere in-
teractive, proiecþii de film, prezentare de
corespondenþã etc., prin care, alãturi de
bibliotecarii specialiºti, vor învãþa cum pot
participa activ la aniversarea a 100 de ani
de momentele glorioase realizate în anii
1917-1918.

Întregul proiect a fost gândit ºi conce-
put dintr-o perspectivã inovatoare, în ceea
ce priveºte publicul þintã, conþinutul ºi me-
todele lui. Activitãþile proiectului vor cuprin-
de un atelier interactiv de istorie, numit “Is-
toria Altfel”, ce include ºi vizionarea de
materiale vizuale legate de evenimentele
care au influenþat destinul României în pe-

rioada Primului Rãzboi Mondial. Al doilea
atelier, numit “Istoria Cititã”, constã în stu-
dierea corespondenþei de epocã, adaptatã
specificului local, ºi instruirea copiilor în
redactarea de scrisori, aceºtia fiind încura-
jaþi sã interacþioneze cu grupurile selectate
de cãtre parteneri, împãrtãºind experienþa
lor din timpul atelierelor. Cea de-a treia ac-
tivitate este intitulatã “Istoria de Ieri, Azi”,
atelier în cadrul cãruia copiii vor realiza in-
terviuri cu persoane care vor relata aminti-
rile lor despre evenimentele din preajma
Unirii României. Mai precis, este vorba de-
spre surse de istorie oralã, de repovestire a
experienþelor celor care au participat la Unire
de cãtre urmaºii lor, cei care pãstreazã aces-
te amintiri de viaþã.

Proiectul a pornit de la nevoia de servicii
culturale oferite de biblioteci audienþei pa-
sive, adicã acelor tineri aflaþi în situaþii vul-
nerabile ºi de risc cauzate de sãrãcie ºi ac-
ces deficitar la culturã. În felul acesta, bi-
bliotecile publice devin agenþi activi ºi con-
ºtienþi în întãrirea coeziunii sociale a co-
munitãþilor lor. Impactul proiectului vizea-
zã atât publicul þintã, cât ºi nivelul instituþi-
onal al bibliotecilor publice, care îºi vor di-
versifica oferta educaþionalã. De asemenea,
produsele proiectului – kitul educaþional ºi
testimonialele – vor fi diseminate între par-
teneri, în rândul ºcolilor ºi profesorilor in-
teresaþi sã preia modelul, precum ºi în in-

stituþiile care oferã servicii culturale ºi so-
ciale. Prin acest proiect ne propunem sã
valorificãm patrimoniul cultural local, sã
susþinem accesul liber la culturã, sã cin-
stim memoria Unirii din 1918, sã promo-
vãm diversitatea ºi toleranþa. Prin aderarea
la abordarea „minþi diferite, soluþii comu-
ne”, bibliotecile partenere doresc sã încu-
rajeze tinerii spre valorificarea moºtenirii is-
torice ºi spre implicarea activã în celebra-
rea identitãþii naþionale.

«Proiectul „CRESC la bibliotecã” este
o bunã oportunitate pentru noi toþi, pentru
copii în principal, de a ne acomoda cu ex-
perienþele de rãzboi de acum 100 de ani.
Cum anul 2017 a fost declarat la nivel na-
þional Anul Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz,
oportunitatea pe care o prezintã un aseme-
nea proiect este mai presus de orice echi-
voc. Este, practic, felul în care înþelegem
sã marcãm evenimentele de acum 100 de
ani. Este, totodatã, tributul pe care îl adu-
cem unei etape care justificã pe deplin rea-
lizãrile naþionale consumate în anul 1918.
Cele trei ateliere vor fi coordonate de cole-
gii mei Alexandru Ionicescu, Carmen Ticã
ºi Sofia Lavinia Cercel ºi sunt convins cã
atât activitãþile interactive de istorie, de
corespondenþã ºi interviu vor fi de un real
folos pentru fiecare dintre noi. Le urez  tu-
turor mult succes ºi le mulþumesc colegilor
de la Biblioteca Judeþeanã “George Bari-

þiu” din Braºov pentru  cã ne-au oferit
oportunitatea de a ieºi la rampã cu un pro-
iect cu adevãrat folositor», a declarat Lu-
cian Dindiricã, managerul Bibliotecii Jude-
þene “Alexandru ºi Aristia Aman.

Birou Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

Muzeul de Artã Craiova în par-
teneriat cu Fundaþia TRIADE ºi
Galeria Jecza vã invitã joi 14 sep-
tembrie, ora 18.00, la finisajul ex-
poziþiei de sculpturã „Peter Jecza
– Lecþie despre imperfecþiune”.

Cu acest prilej va fi lansat oficial
catalogul expoziþiei, fiind în ace-
laºi timp o ultimã ocazie în care
puteþi revizita retrospectiva deschi-
sã la muzeul craiovean. Catalogul
documenteazã întregul parcurs

expoziþional ºi cuprinde texte cri-
tice semnate de Mihaela Velea,
Sorina Ianovici-Jecza, Coriolan
Babeþi, ªerban Foarþã, dar ºi o au-
tobiografie Peter Jecza. La sfârºi-
tul acestei luni, expoziþia va fi iti-
neratã la Centrul Cultural „Palatele
Brâncoveneºti” Mogoºoaia.

Potrivit muzeografului Mihaela
Velea, „Peter Jecza este unul din-
tre acei artiºti care au expus mai
mult în strãinãtate decât în þara
natalã, semn cã arta lui  avea pute-
rea de a depãºi graniþele, într-o
epocã în care artistului însuºi îi era
restricþionatã libertatea de a trece
graniþa, el însuºi”. Prima sa expo-
ziþie personalã avea sã fie deschi-

sã în 1972 la Galeria „Palette” din
Wuppertal (Germania) ºi abia un
an mai târziu, în 1973, urma sã aibã
o personalã la Galeria „Apollo” din
Bucureºti. Chiar ºi în Timiºoara,
oraºul unde a trãit ºi lucrat, va avea
o expoziþie personalã târziu, în anul
1994, în vreme ce în Germania sau
Elveþia avusese deja peste 20.

„Acest parcurs expoziþional a
fãcut ca sculptura sa sã fie bine
receptatã în spaþiul occidental,
bunã parte din opera expusã aco-
lo aflându-se în acest moment în
colecþii din afara þãrii. În acest
context, era oportunã o revalori-
zare a operei lui  Peter Jecza în
România”, mai spune Mihaela Ve-

lea. Prima retrospectivã s-a con-
cretizat la  Muzeul de Artã Cra-
iova, la opt ani de la dispariþia ar-
tistului. Expoziþia a adus în sfera
dezbaterii critice semnificaþiile
mutaþiei pe care cercetãrile artis-
tului din anii ’80 le-au adus prac-
ticilor sculpturii, iar pentru a face
acest demers cât mai relevant au
fost prezentate lucrãri din colec-
þiile Muzeului de Artã Timiºoara,
Muzeului Naþional Secuiesc Sf.
Gheorghe, precum ºi din colec-
þii private din þarã ºi din strãinã-
tate: Colecþiile Lecca, Herczeg,
Mihu, Simcelescu, Mesaros, Ba-
busceac, Jecza.

MAGDA BRATU

Secþia de Limba ºi literatura italianã a Fa-
cultãþii de Litere a Universitãþii din Craiova,
în colaborare cu Departamentul de ªtiinþe
Umane ºi Sociale al Universitãþii pentru Strãini
din Perugia, organizeazã în zilele de 15 ºi 16
septembrie a.c. cel de-al IX-lea Simpozion
internaþional de italienisticã al Universitãþii
din Craiova, sub patronajul Ambasadei Ita-
liei în România, al Institutului Italian de
Culturã din Bucureºti ºi al Societãþii Dante
Alighieri, Sediul Central din Roma. Lucrã-
rile se vor desfãºura în limbile italianã ºi
românã ºi sunt grupate în patru secþiuni:
lingvisticã, literaturã, literaturã comparatã

Simpozion internaþional de italienisticã
la Universitatea din Craiova

În Sala Albastrã a Universitãþii din Craiova va avea loc
vineri, 15 septembrie, ora 9.30, deschiderea festivã a celui
de-al IX-lea Simpozion internaþional de italienisticã – „De
la cartea tipãritã la Internet: metamorfoze ale cercetãrii lin-
gvistice ºi literare italiene”. Dedicat împlinirii a 70 de ani de

ºi didactica limbii ºi a literaturii italiene.
Potrivit prof. univ. dr. Elena Pîrvu, pro-

decan al Facultãþii de Litere craiovene, cu
aceastã ocazie vor sosi la Craiova 43 de ca-
dre didactice ºi cercetãtori de la universitãþi
din Bulgaria, Franþa, Italia, Grecia, Polonia,
Slovacia, Spania, Ungaria ºi de la mai multe
universitãþi din þarã: Universitatea din Bucu-
reºti, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaºi,
Universitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca
ºi Universitatea „Ovidius” din Constanþa.
Universitatea craioveanã este reprezentatã de
prof. univ. dr. Elena Pîrvu, conf. univ. dr.
Gabriela Rusu-Pãsãrin, lector univ. dr. Ra-

mona Lazea, lector univ. dr. Gheorghe Con-
stantinescu, lector univ. dr. Lavinia Simila-
ru, lector univ. dr. Oana-Adriana Duþã.

Cele patru conferinþe plenare ale simpo-
zionului vor fi susþinute de profesorii Anna
Rinaldin (Universitatea Ca’ Foscari din Vene-
zia), Francesca Malagnini (Universitatea pen-
tru Strãini din Perugia), Immacolata Tempesta
(Universitatea din Salento), Armando Rotondi
(Institute of the Arts, Barcelona). În cadrul
simpozionului, sâmbãtã, 16 septembrie, vor
fi prezentate nu mai puþin de ºapte volume,
ediþii în limba italianã publicate în ultimii ani.

MAGDA BRATU

la înfiinþarea Universitãþii din Craiova ºi celor 25 de ani de
prezenþã a Societãþii „Dante Alighieri” la Craiova, eveni-
mentul îl va avea ca invitat pe prof. Ezio Peraro, directorul
Institutului Italian de Culturã din Bucureºti ºi ataºat cultu-
ral al Ambasadei Italiei în România.
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Anunþul tãu!
ªCOALA Gimnazialã ”Gheor-

ghe Bibescu”, cu sediul în locali-
tatea Craiova, strada Dr.Nicolae Io-
nescu-Siseºti, numãrul 3, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei contractuale va-
cante, de: MUNCITOR ÎNTREÞINE-
RE 1/1 normã, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va des-
fãºura astfel: Proba scrisã în data
de 05.10.2017, ora 09.00, Proba
practicã în data de 06.10.2017, ora
09.00, Proba interviu în data de
09.10.2017, ora 13.00. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoare-
le condiþii: -studii: medii, -vechime
în specialitate minimum 3 ani. Can-
didaþii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs în perioada 14-
29 septembrie 2017, între orele
8.00-14.00, la sediul ªcolii Gimna-
ziale “Gheorghe Bibescu”, Strada
Dr.Nicolae Ionescu Siseºti, Numã-
rul 3, Cod 200303, Craiova. Relaþii
suplimentare se pot obþine de la
sediul unitãþii ºcolare, persoanã de
contact Enache Mãdãlina, telefon
0251.426.553.

COMUNA TEASC anunþã
solicitarea obþinerii avizului de
gospodãrire a apelor pentru in-
vestiþia:  CONSTRUIRE PUNTE
DE ACCES PERSOANE PESTE
PÂRÂUL LEU, SAT SECUI, CO-
MUNA TEASC, JUDEÞUL DOLJ.
Relaþii la sediul primãriei sau la
telefon: 0251/ 370.728.

ROMFER AGREGATE inten-
þioneazã sã depunã documen-
taþiile pentru obþinerea avizului
de gospodãrire a apelor pentru
exploatarea de balast Iºalniþa
de pe râul Amaradia.

Anunþul tãu!
S.C. PAN GROUP S.R.L., cu

sediul în Mun. Craiova, Bld. Dacia,
nr. 1, anunþã organizarea dezbate-
rii publice a planului “ELABORA-
RE P.U.Z. PENTRU RECONSIDE-
RAREA FUNCÞIONALÃ A ZONEI
- CALEA BUCUREªTI, STR. SÃ-
RARILOR, STR. TRAIAN LALES-
CU IN VEDEREA SCHIMBÃRII
FUNCÞIUNII DIN ZONÃ INDUS-
TRIALÃ ªI DEPOZITARE IN ZONÃ
MIXTÃ CU FUNCÞIUNI COMPLE-
XE: HOTEL, BIROURI, SERVICII ªI
COMERT ªI ZONÃ REZIDENÞIA-
LÃ LOCUINÞE COLECTIVE CU
DOTÃRI AFERENTE” în Mun. Cra-
iova, Calea Bucureºti, nr.113 ºi a
Raportului de Mediu ce va avea loc
în data de 06.11.2017 la sediul
A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, jud. Dolj, începând cu
orele 14,00. Observaþiile/ contesta-
þiile se pot transmite în scris la
sediul A.P.M. Dolj, fax: 0251 419
035, e-mail: office@apmdj.an-
pm.ro pânã la data de 31.10.2017.

Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

ANIVERSÃRI
Azi, 13 septembrie 2017,
domnul IORGA NICO-
LAE OCTAVIAN (BEBE)
nãscut în comuna Gre-
ceºti, judeþul Dolj împli-
neºte 70 de ani de via-
þã- prilej pentru noi, foº-
tii colegi de serviciu sã-i
urãm multã sãnãtate ºi
“La Mulþi Ani! “.

Foºtii colegi de serviciu
ºi membrii ai C.A.R. –
UM 02517 Craiova,
ureazã Ex-preºedinte-
lui domnul IORGA NI-
COLAE OCTAVIAN la
împlinirea vârstei de 70
ani un car plin cu sãnã-
tate ºi “La Mulþi Ani!”.

OFERTE DE SERVICIU
ASOCIAÞIA de proprietari
Arieº nr. 1, cu sediul în
Craiova, str. Arieº, nr. 1,
angajeazã administrator,
studii superioare. Doritorii
sã depunã CV-urile în
data de 12.09.2017 la
sediul asociaþiei.

SC Megaconstruct S.A
angajeazã Inginer ex-
ploatare cu experienþã,
Gradul EGIU, EGD. Cu-
noºtinþe de exploatare re-
þea de distribuþie gaze na-
turale. Salariu atractiv. CV-
urile se depun la adresa
de email: office@mega-
construct.ro. Postul este
disponibil pentru Comuna
Pieleºti - Jud. Dolj.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.

Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la te-
lefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4 ca-
mere, foarte spaþios,
proaspãt igienizat, cu ve-
dere trilateralã, 2 bãi, 2
balcoane, decomandat -
zona 1 Mai, Târg Pelen-
dava – Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/542.454.

Vând casã neterminatã în
Cârcea, Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/995.405.

Vând casã Goieºti. Tele-
fon: 0763/675.342.

Vând casã modestã
1300 mp, Leamna de
Sus, cadastru. Telefon:
0758/153.669.

Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã, 570 mp
sau schimb cu aparta-
ment minim 3 camere.
Telefon: 0746/498.818.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racordare la
reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova, casã
mare  cu toate utilitãþile
super-îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren in-
travilan,cadastru fãcut la
10 km de Craiova sau
schimb cu garsonierã
plus diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

Vând teren agricol spate-
le Metro ºi teren agricol
Gara Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/548.870.

Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Telefon:
0722/943.220.
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

SALAME RANIM prin împuternicit ELKATAA
RAID A.S. cu domiciliul în Mun. Craiova, Str. Îm-
pãratul Traian, Nr. 51 anunþã publicul interesat
asupa luarii deciziei de emitere a avizului de me-
diu de catre APM Dolj pentru “ELABORARE
P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE 3 BLOCURI DE
LOCUINÞE COLECTIVE D+P+8E CU SPAÞII
COMERCIALE LA PARTER ªI PARCARE LA
DEMISOL” în Craiova, str. Paºcani, nr. 7.

Documentaþia care a stat la baza emiterii de-
ciziei de emitere a avizului de mediu se gaseste
pe site-ul APM Dolj (http://apmdj.anpm.ro) ºi
la sediul din str. Petru Rareº nr. 1, Craiova,
jud. Dolj.

Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei strada
Carpenului cu gard ºi ca-
banã. Telefon: 0752/
641.487.

Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/303.445.

Proprietar vând  1000 mp
Cîrcea lângã Complex
Magnolia ºi 5000 mp -
Gara Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q Fort.
Telefon: 0752/641.487.

Vând teren intravilan Piaþa
Chiriac 418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semicasã.
Telefon: 0723/013.004.

Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
CUMPÃR DOUÃ CAME-
RE PLATA PE LOC. Tele-
fon: 0761/355.107. sau
0758/270.906.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND pãmânt umpluturã,
cantitate 1.000-10.000 mc.
Telefon: 0745/463.294.

Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune. Preþ
250 lei. Telefon: 0770/
687.578.

Vând frigider Arctic, funcþi-
onabil, ladã frigorificã cu
trei sertare funcþionabilã,
ambele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.

VÂND loc de veci, Cimiti-
rul Ungureni. Telefon:
0722/579.773.

Vând struguri de vin din
zona Vrancea! La cerere
se oferã transport, 0766/
859.398 – Bogdan.

APARATURÃ sudurã, bu-
toi vin. Telefon: 0749/
012.505.

Vând putinã de stejar si
stroºitoare metalicã. Tele-
fon: 0764/779.702.

Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.

Ladã frigorificã cu 3 serta-
re, frigider Atctic, aragaz
cu 4 ochiuri. Telefon:
0770/687.578.

Vând televizor color cu
telecomandã D 70 cm în
stare bunã - 100 lei, sã-
pun de casã cu 5 lei/kg,
covor persan 2.20/2 –
80 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând Titlu de proprietate
– pãdure 2,6 ha comuna
Brãdeºt i- Dolj. Telefon:
0770/245.289.

Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.

Vând prosoape ºi batiste
cusute manual vechi 60-
80 ani (artizanat de valoa-
re), diverse scule aºchie-
toare noi. Telefon: 0351/
809.908.

Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese. Te-
lefon: 0351/181.202;
0770/970.204.

Vând bicicletã de bãrbat
normalã româneascã
bine întreþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Telefon:
0251/464.043.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600,  alternator
12V nou, pickup Tesla cu
boxe ºi dozã de rezervã
nouã, discuri cu muzicã
diversã Telefon: 0251/
427.583.

Vând mobilier magazin
din pal melaminat în stare
bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu rafturi,
2 dulapuri. Telefon: 0748/
599.012.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.

Vând maºinã de scris
electricã, transformator 12
ºi 24 Volþi, calorifere fontã,
piese

Vând aragaz 4 ochiuri, te-
levizor color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut Ilea-
na, 4 gropi fãcute noi ci-
mitirul 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 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 þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.

Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând vin vechi butoi ste-
jar 300-400 l, putinã ste-
jar, 150-200 l, premergã-
tor. Telefon: 0745/602.201

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2
camere, et. 1, îmbunã-
tãþit, vis-a-vis de Craio-
viþa Kaufland –Penny -
lângã piaþã, cu similar
Brazdã, Calea Bucu-
reºti, Centru. Telefon:
0723/692.884

Schimb apartamennt 3
camere zona 1 Mai cu
garsonierã + diferenþa.
Telefon: 0741/ 467.645

OFERTE ÎNCHIRIERI
Primesc fatã în gazdã. Te-
lefon: 0723/623.717.

Închiriez camerã la casã
zona Bordei. Telefon:
0752/641.487.

Primesc fatã în gazdã -
zona Ciupercã. Telefon:
0351/441.276.

DECESE
Familia profund îndure-
ratã anunþã decesul pre-
matur al celei care a fost
VASILCOIU FLOAREA
(60 ani). Corpul neânsu-
fleþit este depus la cape-
la Rovine . Înmormânta-
rea are loc astãzi,
13.09.2017, ora 11.00 la
cimitirul Ungureni. Dum-
nezeu sã o odihneascã
în liniºte ºi pace!

CONDOLEANÞE
Colectivul de salariaþi ai
cotidianului ,,Cuvântul
Libertãþii” din Craiova
este alãturi de fostul co-
leg Cristian Vasilcoiu în
aceste momente grele
pricinuite de decesul ma-
mei sale ºi transmite con-
doleanþe familiei! Dumne-
zeu sã o odihneascã!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 9 7 1 1 18-6 22
2. Astra 9 5 3 1 13-6 18
3. Craiova 9 5 3 1 12-5 18
4. FCSB 9 5 3 1 12-7 18
5. Botoºani 9 5 1 3 14-10 16
6. ACS Poli 9 5 1 3 11-10 16
7. Dinamo 9 5 0 4 13-8 15
8. Voluntari 9 3 2 4 11-12 11
9. Viitorul 9 3 2 4 6-7 11
10. CSMP Iaºi 9 2 4 3 6-10 10
11. Sepsi 9 3 0 6 7-15 9
12. Chiajna 9 1 2 6 7-12 5
13. Mediaº 9 1 1 7 5-18 4
14. Juventus 9 0 3 6 6-15 3

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a IX-a
FC Botoºani – Astra 1-3

Au marcat: L. Buº 31 / Moise 44, Belu 71, Balaure 88.
Juventus – CSMP Iaºi 2-2

Au marcat: Dzalamidze 3, Zaharia 33 / Platini 19, Cristea 28.
Viitorul – FCSB 1-0
A marcat: Eric 32.

Sepsi – FC Voluntari 0-3
A marcat: Tudorie 63, 85, 90.
CFR Cluj – „U” Craiova 2-1

Au marcat: Culio 40 – pen., Balde 64 / Gustavo 81 – pen.
Gaz Metan – Chiajna 1-2

Au marcat: Golubovic 90 / R. Deaconu 47, Batin 61.
Dinamo – ACS Poli 1-2

Au marcat: Costache 30 / Vaºvari 37 – pen., Drãghici 63.

Alb-albaºtrii sub lupã

Seria I: Voinþa Caraula - Vulturul
Catane 1-3, Spicul Unirea - Avântul
Rast 3-0, Recolta Seaca de Câmp -
Viitorul Vârtop 4-1, Fulgerul Magla-
vit - Viitorul Dobridor 9-0. Meciuri-
le Unirea Vela - Recolta Urzicuþa 5-
4, Viitorul Ciupercenii Noi - Vânãto-
rul Desa 2-4. Meciurile Viitorul Ca-
lafat 2014 - Viitorul Afumaþi ºi Re-
colta Cioroiaºi - Progresul Ciuper-
cenii Vechi nu s-au jucat.
Clasament: 1. Fulgerul Magla-

vit 9p, 2. Vânãtorul Desa 9p, 3.
Vulturul Catane 9p, 4. Unirea Vela
6p, 5. Recolta Seaca de Câmp 4p,
6. Viitorul Ciupercenii Noi 3p, 7.
Viitorul Afumaþi 3p, 8. Spicul Uni-
rea 3p, 9. Voinþa Caraula 3p, 10.
Avântul Rast 1p, 11. Recolta Urzi-
cuþa 0p, 12. Recolta Cioroiaºi 0p,
13. Viitorul Vârtop 0p, 14. Viitorul
Dobridor 0p.

Seria II: Viitorul Giurgiþa - Jiul
Podari II 1-1, Triumf Bârca - Voin-
þa Belcin 5-2, Recolta Mãceºu de
Jos - Fulgerul Întorsura 6-2, Vii-
torul Þuglui - Viitorul Mãceºu de
Sus 3-2, ªtiinþa Malu Mare - Inter
Secui 0-5, Prietenia Craiova - ªtiin-
þa 2016 Craiova 1-2, ªtiinþa Calo-

Martic n-a impresionat, Burlacu a revitalizat ataculMartic n-a impresionat, Burlacu a revitalizat ataculMartic n-a impresionat, Burlacu a revitalizat ataculMartic n-a impresionat, Burlacu a revitalizat ataculMartic n-a impresionat, Burlacu a revitalizat atacul
Calancea – Pãcat de cele 3 in-

tervenþii ale sale care au precedat
gafa incredibilã de la golul al doilea.

Martic – Debut nefast, n-a im-
presionat, a greºit multe pase, a
fost defazat, e mult sub

Dimitrov – Se vede cã nu era
titular la Rijeka, fiind folosit din
primul minut doar în 6 meciuri
anul trecut, în 5 dintre ele fiind
înlocuit.

Screciu – Un alt meci modest
al puºtiului oltean, care nu se re-
gãseºte, este departe de forma arã-
tatã în sezonul trecut. A fost ºi ac-
cidentat de Mureºan la faza în
care fundaºul advers îi luase prim-
planul la un corner. Lipsã de or-
ganizare pe banca Universitãþii,
care nu avea pregãtit un tricou de
rezervã atunci când cel de joc era
plin de sânge.

Kelic – A revenit în primul 11
ºi s-a descurcat bine. Pãcat cã nu
a fost inspirat la ocazia din pre-
lungiri, când ar fi putut egala. Pro-
babil cã în meciul cu Dinamo va
face parte din tripleta croatã, cu
Spahija ºi Datkovic.

Tiago Ferreira – Depãºit la faza
penalty-ului, pãcãlit de Deac, ºi-a

lãsat echipa în inferioritate ºi va
lipsi cel puþin 2 etape.

Bancu – A fost printre cei mai
buni jucãtori ai Craiovei, chiar
dacã a avut probleme la început
de meci, din cauza urcãrilor per-
manente ale lui Manea. Dupã ce a
intrat Burlacu a învãluit la fiecare
fazã, din acea bandã au plecat
ocaziile. A avut ºi acel ºut pericu-
los în ultimul minut, dupã ce în-
cercase poarta ºi mai devreme, cu
un ºut modest.

Rossi – Începuse bine meciul,
apoi a fost depãºit în duelurile cu
mijlocaºii adverºi. A revenit pe fi-
nal, cu o pasã bunã pentru Kelic
pe 6 metri.

Zlatinski – A trebuit sã alerge
ºi mai mult sã acopere spaþiile dupã
ieºirea lui Tiago. A riscat rar cu
verticalizãri, dar cumva normal, din
moment ce gazdele au închis bine
culoarele ºi au jucat la intercepþie,
pentru a declanºa contraatacuri.

Gustavo – Meci modest al bra-
zilianului, chiar dacã a transfor-
mat penalty-ul. A apãrut rar în joc,
când a avut mingea a jucat la alibi,
nu a încercat sã-ºi elimine adver-
sarul direct. Dacã era mai precis

pe respingere, dupã ºutul lui Ban-
cu, putea deveni totuºi eroul Cra-
iovei în Gruia.

Bãluþã – Dupã accidentare nu
mai afiºeazã forma din startul
campionatului, nu s-a remarcat
nici la naþionalã. A fost destul de
reþinut la Cluj, în schimb foarte
nervos, probabil dacã nu era cã-
pitan ar fi fost eliminat.

Mitriþã – Singurul jucãtor din
avanposturi care a încercat ceva,
deºi ºi el a fost destul de izolat, în
special dupã ce gazdele au des-
chis scorul ºi s-au baricadat în
propria jumãtate. Execuþia în
transversalã la lovitura liberã de
la 25 de metri oferã speranþe cã
în sfârºit Craiova ar putea avea un
jucãtor care sã speculeze astfel de
faze.

Burlacu – Intrarea sa a revita-
lizat jocul Universitãþii, acþiunile
sale au produs panicã în apãrarea
gazdelor. A obþinut ºi penalty, a
mai avut contribuþie importantã la
alte faze, meritã sã fie titular cu
Dinamo.

Popov – A greºit o pasã simplã
spre Calancea, care ne-a adus
aminte de gafa din prima etapã a

sezonului trecut, dar atunci Herea
a marcat pentru Pandurii, acum
Balde nu a ºtiut sã speculeze as-
sist-ul. În schimb, bulgarul ºi-a
fãcut simþitã prezenþa în ofensi-
vã, cu câteva centrãri bune, în
urma uneia dintre acestea apãrând
ºi penalty-ul.

Roman – În minutele pe care
le-a avut la dispoziþie ne-a demon-
strat de ce nu joacã titular. Se spe-
ra de la el sã þinã puþin de minge,

sã joace rol de pivot, în condiþiile
în care Craiova nu putea pãtrun-
de în careul advers, dar nu s-a
descurcat. A fãcut o preluare bunã
la o minge aruncatã pe el, dar con-
tinuarea a fost lamentabilã. E ge-
nul de jucãtor care are nevoie de
jocuri pentru a-ºi intra în formã,
dar nu se ºtie câte ºanse va mai
avea, în condiþiile în care Bãrbuþ,
spre exemplu, este ignorat de
Mangia de ceva timp.

Alb-albaºtrii, în vizitã la „Elena Cuza”
Jucãtorii Universitãþii Craiova au fost prezenþi ieri la prânz la

Colegiul Naþional „Elena Cuza”, pentru o întâlnire cu elevii ºcoalii,
cãrora le-au dãruit materiale promoþionale cu însemnele ªtiin-
þei, le-au acordat autografe, fiind asaltaþi ºi pentru fotografii.
Ca fost elev al liceului, Alex Bãluþã, care astãzi împlineºte 24 de
ani, a revenit la „Elena Cuza”, declarând cu acest pri-
lej: „Am amitiri frumoase de aici, m-a cuprins puþin
nostalgia. Sper sã-i bucurãm pe aceºti puºti cu jocul
ºi rezultatele noastre. Cu Dinamo jucãm acasã ºi avem
o revanºã de luat faþã de suporteri dupã înfrângerea
de la Cluj”. Alex Mitriþã a adãugat: „Ne bucurãm sã

Liga a VLiga a VLiga a VLiga a VLiga a V-a Dolj, etapa a 3-a-a Dolj, etapa a 3-a-a Dolj, etapa a 3-a-a Dolj, etapa a 3-a-a Dolj, etapa a 3-a
pãr - Aktiv Padea 1-0, Progresul
Cerãt - Avântul Dobreºti 1-0.
Clasament: 1. Recolta Mãceºu

de Jos 9p, 2. Triumf Bârca 9p, 3.
Inter Secui 7p, 4. Viitorul Giurgiþa
7p, 5. ªtiinþa Calopãr 7p,  6. Pro-
gresul Cerãt 6p, 7. Viitorul Mãce-
ºu de Sus 6p, 8. Voinþa Belcin 3p,
9. Fulgerul Întorsura 3p, 10. ªtiinþa
2016 Craiova 3p, 11. Viitorul Þu-
glui 3p, 12. Jiul Podari II 1p, 13.
Prietenia Craiova 0p, 14. Aktiv
Padea 0p, 15. Avântul Dobreºti 0p,
16. ªtiinþa Malu Mare 0p.

Seria III: AS Rojiºte - Viitorul
Teasc 2-1, Viitorul II Cârcea - Vic-
toria Cãlãraºi 9-0, Constructorul
2012 Craiova -  ªtiinþa Celaru 0-7,
Voinþa Puþuri - Fulgerul Mârºani 0-
4, Unirea Amãrãºtii de Jos - Pro-
gresul Castranova 4-1, Progresul
Amãrãºtii de Sus - City Leu 4-3,
Avântul Daneþi - Energia Radomir
2-1, Torentul Secui - Unirea Tâm-
bureºti 1-3.
Clasament: 1. Progresul Amã-

rãºtii de Sus 9p, 2. AS Rojiºte 9p,
3. Unirea Amãrãºtii de Jos 7p, 4.
ªtiinþa Celaru 6p, 5. Unirea Tâm-
bureºti 6p, 6. City Leu 4p, 7. Ful-

gerul Mârºani 4p, 8. Avântul Da-
neþi 4p, 9. Constructorul 2012 Cra-
iova 4p, 10. Energia Radomir 3p,
11. Viitorul II Cârcea 3p, 12. Vii-
torul Teasc 3p, 13. Progresul Cas-
tranova 3p, 14. Victoria Cãlãraºi
2p, 15. Voinþa Puþuri 1p, 16. To-
rentul Secui 0p.

Seria IV: Jiul Breasta - AS Scã-
eºti 2-1, Vulturul Cernãteºti - ªarja
Robãneºti 6-1, Progresul Mischii -
Viitorul Coºoveni 4-1, CS Sopot -
Viitorul Coþofenii din Dos 6-2, Fla-
cãra Drãgoteºti -  CSO II Filiaºi 0-
2, Sporting Seaca de Pãdure -
Avântul Pieleºti 3-6, Betis Craiova -
Voinþa Raznic 1-3, Viitorul Valea
Fântânilor - Viitorul Ghindeni 7-1.
Clasament: 1. CSO II Filiaºi 9p,

2. Progresul Mischii 9p, 3. Viito-
rul Valea Fântânilor 6p, 4. CS So-
pot 6p, 5. Vulturul Cernãteºti 6p,
6. Viitorul Coþofenii din Dos 6p, 7.
Voinþa Raznic 6p, 8. Jiul Breasta
6p, 9. AS Scãeºti 3p, 10. Avântul
Pieleºti 3p, 11. Viitorul Coºoveni
3p, 12. Viitorul Ghindeni 3p, 13.
Betis Craiova 3p, 14. Flacãra Drã-
goteºti 3p, 15. ªarja Robãneºti 0p,
16. Sporting Seaca de Pãdure 0p.

fim alãturi de copii la începutul anului ºcolar, sper sã avem un
sezon bun, iar ei sã ia note bune. La ºcoalã eu eram cam nãz-
drãvan, abia aºteptam sã plec de la ore sã mã duc sã joc fotbal.
Am fi vrut sã le oferim cadou ºi victoria cu CFR, dar n-a fost
sã fie, acum sper sã luãm toate punctele cu Dinamo”.
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