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- Dacã Bãsescu era cãpitanul
“Titanicului”, nu se scufunda, îl
vindea, Popescule, înainte de a
pleca în cursã.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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De mai mulþi ani, Catalonia
a plonjat într-o crizã politicã
prelungitã, cu Madridul, dupã
ce a fãcut cunoscut cã intenþi-
oneazã sã divorþeze de restul
Spaniei. Dacã va deveni inde-
pendentã rãmâne de vãzut. Fi-
indcã la 1 octombrie a.c., ca-
talanii vor rãspunde la aceas-
tã întrebare, în cadrul unui re-
ferendum organizat de parla-
mentul regional, considerat
ilegal de parlamentul de la
Madrid, dar ºi de Curtea Con-
stituþionalã.
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Magistraþii  Tribunalului
Dolj au finalizat ºi pe laturã
civilã procesul craioveanului
de 34 de ani, care, dupã ce s-a
îmbãtat, ºi-a bãtut soþia, ce di-
vorþase recent de el, atât de
tare încât femeia a intrat în
comã din cauza rãnilor grave
suferite, iar ulterior a decedat.
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Una dintre cele mai fru-
moase capodopere peisagis-
tice ale Craiovei, Grãdina
Botanicã „Alexandru Buia”,
împlineºte 65 de ani de la
înfiinþare. Se aniverseazã,
totodatã, 70 de ani de la cre-
area Institutului Agronomic
ºi, ulterior, a Universitãþii
din Craiova. Aºadar, o du-
blã sãrbãtoare pe care nu
doar cadrele universitare de
profil din municipiul nostru
au dorit sã o marcheze, ci ºi
omologii lor din celelalte
centre universitare, pe razã
cãrora gãsim, în prezent,
grãdini botanice fermecã-
toare. La prezidiul dezbate-
rilor care au avut loc, ieri,
în sala ce poartã numele
marelui profesor Alexandru
Buia, din cadrul Facultãþii
de Agronomie, au luat loc
doar cadre universitare. Nu
însã ºi un reprezentant al
municipalitãþii craiovene,
cea care a reuºit sã redea,

ba chiar sã spo-
reascã, fiziono-
mia de acum a
Grãdinii Botanice
din Craiova.
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Mircea Ionescu Quintus a murit
la vârsta de 100 de ani

Seniorul liberal Mircea Ionescu Quintus,
fost preºedinte al PNL, s-a stins din viaþã
ieri, la vârsta de 100 de ani. A fost absolvent
al Liceului “Sfinþii Petru ºi Pavel” din Plo-
ieºti (1927-1934), licenþiat al Facultãþii de
Drept din Bucureºti (1938) ºi considerat un
reper în ceea ce priveºte activitatea politicã.
A imprimat o linie liberalã clarã PNL ºi a rã-
mas fidel acestui partid. A fost membru al
Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi Politici din Ro-
mânia, veteran de rãzboi, decorat în 1942 cu
Ordinul “Coroana României” cu spade ºi
panglici de Virtute Militarã. 

Anul trecut, a fost sãrbãtorit la Ploieºti, în
prezenþa a peste 2.000 de liberali ºi a condu-
cerii centrale a partidului, reprezentatã de
copreºedinþii Alina Gorghiu ºi Vasile Blaga.
Quintus, care a fost primit în salã cu aplauze,
a susþinut un discurs în cadrul cãruia le-a
mulþumit, printre alþii, celor doi medici care i-
au salvat viaþa cu mai mulþi ani în urmã, ºi a
punctat ca va “sfârºi” în PNL. “O viaþã în-
treagã am stat în acest partid ºi aici (în PNL-
n.r.) am sã sfârºesc când Dumnezeu ºi când
medicii m-or abandona”, a declarat preºe-
dintele de onoare al partidului.

ªi preºedintele Klaus Iohannis l-a deco-
rat în luna martie 2017 pe Mircea Ionescu
Quintus la împlinirea vârstei de 100 de ani,
iar în data de 15 mai, ºeful statului a semnat
decretul privind înaintarea în grad de gene-
ral-maior (în retragere) – cu douã stele a fos-
tului preºedinte al PNL Mircea Ionescu-
Quintus.

Iohannis a primit anunþul morþii preºedin-
telui de onoare al PNL cu „profundã durere
ºi tristeþe”, afirmând cã, deºi cãlãtoria lui
Quintus s-a încheiat, moºtenirea sa politicã
va supravieþui. „Ne-am despãrþit astãzi de
un adevãrat senior al politicii româneºti,
domnul Mircea Ionescu-Quintus. În ciuda
secolului zbuciumat pe care l-a traversat, a
rãmas mereu fidel crezului liberal, cu care s-
a identificat ºi pe care l-a servit fãrã încetare.
Domnului Quintus îi datorãm multe lucruri
bune din viaþa noastrã publicã, dar mai ales
contribuþia la revigorarea unei doctrine de-
mocratice în anii ’90 ºi la dezvoltarea unei
culturi a dialogului, civismului ºi integritãþii
actului politic”, se aratã în mesajul lui Klaus
Iohannis.

Preºedintele României evocã ºi persona-
litatea echilibratã a liderului liberal. ”Aºa a
fost domnul Quintus ºi aºa ne vom aduce
aminte de Domnia sa: un om de stat demn ºi
responsabil, senin, cu spirit moderat ºi pro-
fund devotat þãrii sale. Cãlãtoria secularã a
domnului Quintus se încheie aici, însã moº-
tenirea sa politicã va rãmâne pentru noi o
profesiune de credinþã. Dumnezeu sã-l odih-
neascã!”, se aratã în mesajul preºedintelui
Klaus Iohannis. Preºedintele României a
transmis familiei Ionescu-Quintus o scrisoa-
re de condoleanþe.
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Caporalul Mãdãlin Stoica a decedat, ieri, în urma
unui atac asupra unei patrule româneºti care exe-
cuta o misiune în regiunea Kandahar din Afganis-
tan, a anunþat Ministerul Apãrãrii Naþionale
(MApN). Alþi doi militari români sunt rãniþi, fiind
în stare stabilã, dupã o coliziune cu un autovehi-
cul capcanã.

„Trei militari din Batalionul 280 Infanterie Pro-
tecþia Forþei din Focºani au fost rãniþi vineri, 15
septembrie, în Afganistan, în jurul orei 10.00, ora
României, în timpul unei misiuni în zona de res-
ponsabilitate. Militarilor li s-a acordat primul aju-
tor la faþa locului, dupã care au fost evacuaþi la cel
mai apropiat spital militar”, a precizat ministerul
Apãrãrii într-un comunicat remis MEDIAFAX.

Militarii se aflau într-un convoi de patru auto-
vehicule MRAP (Mine-Resistant Ambush Protec-
ted), în regiunea Kandahar, când un autovehicul
capcanã (VBIED – Vehicle-Borne Improvised Ex-
plosive Device) a intrat în blindatul lor, mai aratã
MApN. Militarii focºãneni au fost introduºi în te-
atrul de operaþii din Afganistan în luna august.

Procurorii fac verificãri,
în urma sesizãrii MApN

Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (PICCJ) a deschis dosar penal, dupã dece-
sul caporalului Mãdãlin Stoica. Dosarul de urmãri-
re penalã a fost deschis în urma unei sesizãri din
partea MApN. „În urma sesizãrii Secþiei Parchete-
lor Militare din cadrul Parchetului de pe lângã Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie de cãtre Ministerul
Apãrãrii Naþionale în legãturã cu incidentul pro-
dus în cursul zilei de astãzi, 15 septembrie 2017, în

Ordonanþa de urgenþã care a limitat posibilitãþile
de majorare a pensiilor speciale doar cu rata inflaþiei
a intrat în vigoare de ieri, actul normativ determi-
nând înmulþirea cererilor de pensionare înainte de
intrarea în vigoare.

Guvernul României a adoptat, pe 4 august, o
ordonanþã de urgenþã care stabileºte cã pensiile
de serviciu nu se vor mai majora, anual, prin rapor-
tare la creºterile salariale, ci doar în funcþie de co-
eficientul de inflaþie, aºa cum se procedeazã, în
prezent, în cazul pensiilor reglementate de Legea
263/2010. Actul normativ prevedea, de asemenea,
cã valoarea netã a pensiei de serviciu nu va mai
putea depãºi media soldelor/salariilor nete cuprin-
se în baza de calcul a pensiei. În schimb, niciuna

Autostrada Bucureºti-Braºov
este prioritarã pentru infrastructu-
ra rutierã din România, a declarat,
ieri, ministrul Transporturilor, Rãz-
van Cuc, în cadrul discuþiilor cu au-
toritãþile locale din zonele care ur-
meazã sã fie tranzitate de aceasta.
Ministrul le-a spus reprezentanþi-
lor autoritãþilor locale din judeþele
Prahova ºi Braºov cã joi a avut deja
o primã întâlnire cu reprezentanþii
Bãncii Mondiale pe aceastã temã.
„Aºa cum bine ºtiþi, decizia la nivel
guvernamental este sã construim
Autostrada Bucureºti-Braºov cu
sprijinul Bãncii Mondiale. Putem
spune cã acest proiect se numãrã
printre prioritãþile absolute de in-
frastructurã rutierã, aºa cã insist sã
îl trataþi ºi dumneavoastrã cu cea
mai mare seriozitate”, a menþionat
ministrul.

Rãzvan Cuc a mai precizat cã
acest proiect major de infrastruc-
turã va aduce beneficii inclusiv co-
munitãþilor din zonele tranzitate. El
a þinut sã sublinieze, în acest con-
text, importanþa sprijinului oferit de
autoritãþile locale din zonele tran-
zitate de viitoarea Autostradã Bu-
cureºti-Braºov.
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Afganistan, s-a constituit un dosar penal la par-
chetul militar competent”, informeazã PICCJ, într-
un comunicat de presã, transmis ieri.

Caporalul Mãdãlin Stoica era cãsãtorit
ºi avea un copil

Caporalul Mãdãlin Stoica, de 41 de ani, era cã-
sãtorit ºi avea un copil. Se afla la prima misiune în
teatrele de operaþii ºi era angajat al M.Ap.N. din
anul 2002. În acelaºi atac cu maºinã capcanã asu-
pra patrulei au fost rãniþi caporalul Ionel Buzea ºi
fruntaºul Ionel Toma.

Ministrul Apãrãrii Naþionale, Mihai Fifor, a sem-
nat ordinul de avansare la gradul de sublocote-
nent post-mortem a lui Mãdãlin Stoica ºi a înaintat
Preºedintelui României propunerea de a-i conferi
Ordinul Naþional ”Steaua României” în grad de
Cavaler, pentru militari, cu însemn de rãzboi.

Luni, 18 septembrie, vor fi organizate în unitãþi-
le militare din þarã ºi din teatrele de operaþii cere-
monii de comemorare a militarului cãzut la datorie.

***
În anul 2017, Armata României participã la misi-

unea NATO Resolute Support din Afganistan cu
peste 620 de militari, alþi aproximativ 300 fiind des-
fãºuraþi în operaþii sub comandã/mandat NATO,
UE, ONU ºi OSCE în alte regiuni. În timpul misiuni-
lor externe, 28 de militari ºi-au pierdut viaþa ºi alþi
peste 180 au fost rãniþi.

Situaþia de securitate în TO Afganistan se men-
þine instabilã, cele mai multe incidente înregistrân-
du-se în provinciile din estul ºi sudul Afganista-
nului. Forþele NATO care asigurã securitatea ba-
zelor militare ºi a centrelor importante ale þãrii rã-

mân þinte permanente ale unor posibile atacuri ale
insurgenþilor.

România continuã sã îºi menþinã angajamente-
le în Teatrul de operaþii Afganistan, efortul princi-
pal rãmâne concentrat pe asigurarea protecþiei for-
þei în Baza Militarã Kandahar, concomitent cu par-
ticiparea la instruirea, consilierea ºi asistenþa for-
þelor de securitate afgane din comandamentele re-
gionale Nord ºi Sud.

Anunþul ministrului Transporturilor despre Autostrada
Bucureºti-Braºov: O vom construi cu sprijinul Bãncii Mondiale

„Primãriile ale cãror teritorii ad-
ministrative vor fi tranzitate de
aceastã Autostradã trebuie sã fie
capabile sa punã la dispoziþie toate
planurile parcelare actualizare. Ide-
al ar fi ca toþi proprietarii din aceste
zone sa aibã definitivate planurile
cadastrale, iar acolo unde acestea
nu existã mizãm pe implicarea pri-
mãriilor. Þinând cont de experienþa
pe care o avem cu alte proiecte, vã
pot spune cã un punct fierbinte
este cel al autorizaþiilor de con-

strucþie, acordate de primãrii pe
coridorul rezervat. În mod normal,
un astfel de coridor, odatã rezer-
vat, nu ar mai trebui grevat de nicio
altã construcþie, edificatã dupã fi-
nalizarea studiului de fezabilitate”,
a mai spus ministrul Transporturi-
lor. El a cerut ºi Companiei Naþio-
nale de Administrare a Infrastruc-
turii Rutiere (CNAIR) sã ia toate mã-
surile pentru buna derulare a aces-
tui proiect ºi a atras atenþia cã aº-
teaptã o implicare permanentã a

specialiºtilor de la CNAIR:
„Sunt decis sã supraveghez per-

sonal ºi permanent evoluþia proiec-
tului ºi le-am spus ºi celor de la
CNAIR cã Autostrada Ploieºti-Bra-
ºov este la fel de importantã ca Si-
biu-Piteºti. Ca atare, am nevoie de
implicarea lor 24 de ore din 24, la fel
cum am nevoie de tot suportul pri-
marilor din zona pe unde va trece
Autostrada”, a mai spus ministrul.
La întâlnirea desfãºuratã la Minis-
terul Transporturilor au participat
primari din Judeþele Prahova ºi Bra-
ºov, dar ºi preºedintele Consiliului
Judeþean Prahova, Bogdan Toader.

Pentru întregul traseu al Auto-
strãzii Bucureºti-Braºov existã un
studiu de fezabilitate elaborat în
anul 2006 ºi un Acord de Mediu eli-
berat în anul 2007. Autostrada Bu-
cureºti-Braºov va avea o lungime
totalã de 173 de kilometri. O parte
din acest sector, între Râºnov ºi
Cristian, a fost deja licitatã ºi urmea-
zã sã fie încheiat contractul pentru
proiectare ºi execuþie. Din întreaga
Autostradã Bucureºti-Braºov este
deja construitã secþiunea Bucureºti-
Ploieºti, se aratã într-un comunicat
al Ministerului Transporturilor.

OUG privind pensiile speciale a intrat, ieri, în vigoare
dintre pensiile de serviciu aflate în platã nu va fi
micºoratã ca urmare a adoptãrii ordonanþei de ur-
genþã, transmitea Ministerul Muncii printr-un co-
municat de presã.

De asemenea, instituþia anunþa cã baza de calcul
nu este modificatã ºi nu intervin schimbãri nici în
ceea ce priveºte vârsta ºi vechimea avute în vedere
la data depunerii cererii de pensionare.

Actul normativ reglementeazã pensiile persona-
lului MAI, al MApN, al serviciilor de informaþii, cel
aeronautic civil navigant profesionist, al Corpului
Diplomatic ºi Consular, al Curþii de Conturi, cel auxi-
liar din instanþe ºi parchete, al funcþionarilor parla-
mentari, dar ºi al membrilor Senatului României ºi
Camerei Deputaþilor. Pensiile magistraþilor nu sunt

incluse pe motiv cã acestea au fãcut obiectul a douã
decizii ale Curþii Constituþionale a României.

Ordonanþa de urgenþã a intrat în vigoare din 15
septembrie. “Recomandarea este, totuºi, aceea ca
personalul din categoriile amintite sã rãmânã în ac-
tivitate, în condiþiile în care Legea 153/2017 preve-
deri creºteri salariale considerabile pentru urmãtorii
ani, care vor genera, implicit, pensii mai mari”, trans-
mitea ministerul. Recomandarea Ministerului Mun-
cii survenea dupã ce se intensificaserã solicitãrile
de ieºire la pensie, îndeosebi din sistemul de sigu-
ranþã naþionalã. Modificarea regimului pensiilor spe-
ciale a fost determinatã de cuantumul pensiilor spe-
ciale care au crescut ºi mai mult odatã cu creºterile
salariale decise pentru angajaþii sectorului public.
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Universitatea din Craiova trã-
ieºte în aceste zile un dublu eve-
niment: împlinirea a 65 de ani de
la înfiinþarea la Craiova a Grãdi-
nii Botanice universitare ºi a 70
de ani de la înfiinþarea Institutu-
lui Agronomic ºi, ulterior, al Uni-
versitãþii din Craiova.

Cu o istorie
bogatã în oameni

de valoare
Iniþiativa înfiinþãrii la Craiova a

unei grãdini botanice a aparþinut
profesorului Alexandru Buia.
Acesta a rãspuns unui solicitãri
oficiale, din partea ministerului de
resort, de a se transfera de la Cluj
la Craiova. În perioada clujeanã,
cunoscutul universitar a fost de-
can al Facultãþii de Agronomie
(1945-1948). La vârsta de nici 40
de ani a început o muncã grea,
plinã de rãspunderea organizãrii ºi
dezvoltãrii învãþãmântului agrono-
mic la Craiova ºi a Grãdinii Bota-
nice. Organizatorii evenimentului
de ieri apreciazã cã o astfel de
operã uriaºã nu putea fi, însã, cre-
aþia unui singur om, oricât de în-
zestrat ar fi fost acesta. Este o
datorie de onoare de a-le aminti
cu acest prilej, implicarea ºi spri-
jinul acordate de cãtre prof I.
Lungu; prof. univ. dr. M. Oprean
– rector al fostului Institut Agro-
nomic din Craiova; prof. univ. dr.
Tiberiu Nicola – rector; prof.
univ. dr. S. Puºcaºu – rector, lect.
univ. dr. N. ªuster – titularul dis-
ciplinei de Arhitecturã peisagisti-
cã; prof. univ. dr. doc. M. Pãun,
prof. univ. dr. Gr. ªorop.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Una dintre cele mai frumoase capodo-
pere peisagistice ale Craiovei, Grãdina
Botanicã „Alexandru Buia”, împlineºte 65
de ani de la înfiinþare. Se aniverseazã, tot-
odatã, 70 de ani de la crearea Institutului
Agronomic ºi, ulterior, a Universitãþii din
Craiova. Aºadar, o dublã sãrbãtoare pe care
nu doar cadrele universitare de profil din
municipiul nostru au dorit sã o marcheze,
ci ºi omologii lor din celelalte centre uni-

versitare, pe razã cãrora gãsim, în prezent,
grãdini botanice fermecãtoare. La prezi-
diul dezbaterilor care au avut loc, ieri, în
sala ce poartã numele marelui profesor
Alexandru Buia, din cadrul Facultãþii de
Agronomie, au luat loc doar cadre univer-
sitare. Nu însã ºi un reprezentant al muni-
cipalitãþii craiovene, cea care a reuºit sã
redea, ba chiar sã sporeascã, fizionomia de
acum a Grãdinii Botanice din Craiova.

Caracteristici
unice

Situatã în partea de sud-vest a
municipiului Craiova, între strãzi-
le C-tin Lecca – Obedeanu – Po-
porului – Renaºterii – N. Titules-
cu – Iancu Jianu, pe o suprafaþã

de aproximativ 12,8 ha, Grãdina
Botanicã, prin colecþiile vaste de o
mare diversitate, deþine un materi-
al biologic viu pentru studiu ºi cer-
cetãri fundamentale ºi aplicative.
Vizitatorii sunt îndemnaþi la reflecþii
despre viaþa plantelor, despre im-

portanþa lor ºtiinþificã, economicã
ºi culturalã, de ameliorare a calitã-
þii vieþii ºi de protejare a mediului
înconjurãtor.

Sã precizãm cã Grãdina Botani-
cã din Craiova este traversatã, de
la est la vest, de un pârâiaº care
porneºte de la „Fântâna Jianu”, con-

struitã în jurul anului 1800 de Hagi
Stan Jianu. Pe traseului acestei ape
au fost amenajate trei lacuri în su-
prafaþã totalã a luciului de apã de
0,3 ha, în sectoarele: Fitogeografia
Olteniei, Sistematica plantelor ºi
Provinciile floristice ale globului. În

lacurile din sectoarele Sistematica
plantelor ºi Provinciile floristice ale
globului a fost amenajate câte o in-
sulã. Prin suprafaþa mare de eva-
porare, aceste lacuri atenueazã ar-
ºiþa din timpul verii, creându-se un
microclimat folositor creºterii ºi

dezvoltãrii plantelor cu origini dife-
rite, cultivate în grãdinã. Sã mai
amintim cã Grãdina Botanicã a fost
amplasatã pe un teren plat ºi, ast-
fel, a fost necesarã diversificarea
condiþiilor ecologice, prin amena-
jarea macro ºi micro-reliefului. For-

mele de relief au înãlþimi cuprinse
între 1,5 m ºi 30 m faºã de luciul
de apã al lacurilor. În amplasarea
sectoarelor grãdinii s-a þinut seama
de configuraþia finalã a terenului, de
pârâiaºul care traverseazã grãdina,
de importanþa sectoarelor în ansam-
blul grãdinii. Sectoarele sunt urmã-
toarele: Sistematica plantelor (Sis-
tem), Provinciile floristice ale glo-
bului, Plante cultivate, Ornamental,
Sere, Rosariu, Provinciile floristice
ale României, Herbarul.

Primãria Craiova
a înviat

„Frumoasa
adormitã”

Ceea ce au vãzut, ieri, dupã orele
prânzului, invitaþii la eveniment a
fost o imagine splendidã a Grãdi-
nii Botanice din Craiova, refãcutã
numai dupã intervenþia financiarã
ºi umanã a Primãriei Craiova. Este,
deja, un fapt istoric, dacã putem
spune aºa. Ceea ce a mai rãmas în
grija Universitãþii din Craiova sunt
doar serele. La care se aºteaptã in-
vestiþii ce sã se ridice cel puþin la
nivelul celor fãcute de municipali-
tate în aproape toatã Grãdina Bo-
tanicã. Desigur, este nevoie de fon-
duri, de specialiºti în materie, dar
centrul universitar craiovean, teo-
retic ºi practic, nu ar trebui sã ducã
lipsã de astfel de resurse.

Craiovenii se bucurã de multã
vreme încoace de noua înfãþiºare a
Grãdinii Botanice. În serile de varã,
toate aleile erau pline de oameni, pe
pista acoperitã cu tartan se aleargã
aidoma parcurilor din Occident;
concertele Filarmonicii din Craio-
va, aici, într-o naturã impecabil de
primitoare, au devenit ceva firesc.

Simfonia
culorilor ne

aºteaptã pe toþi
Mai înainte de a ajunge în Aula

„Alexandru Boia”, toþi participan-
þii la jubileu au putut admira o ex-
poziþie de picturã semnatã de Ma-
rius Turaiche, cu titlul „Simfonia
culorilor”. Prin cele 19 tablouri
realizate cu mult patos, lucrãri
care încântã ochiul, invitaþii parcã
simþeau atmosfera îmbietoare a
Grãdinii Botanice din Craiova, pe
care aveau sã o cunoascã la nu-
mai câteva ore mai târziu, în for-
ma sa tomnaticã de invidiat.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã fapta s-a petre-
cut pe 4 octombrie 2016, seara, în
cartierul craiovean Lãpuº. Potrivit
reprezentanþilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj,
care au coordonat cerce-
tãrile în cauzã, Felicia
Ileana Smãrãndache (31
de ani) ºi Ion Cãtãlin
Smãrãndache (34 de ani),
împãrþeau încã aceeaºi
locuinþã, deºi divorþaserã
din luna iunie, cu ei lo-
cuind ºi mama femeii. Pe
4 octombrie, bãrbatul,
care consumase bãuturi
alcoolice, pe fondul gelo-
ziei, a început sã se certe
cu Felicia, a prins-o, a
dus-o în baie ºi a început
sã o loveascã violent cu
pumnii ºi picioarele.
Mama femeii a auzit urletele dis-
perate, a încercat sã intre în baie
sã-l opreascã pe agresor, însã n-a
reuºit, aºa cã a sunat pe 112, anun-
þând ce se întâmplã.

Agenþi ai Secþiei 3 Poliþie Craio-
va, dar ºi jandarmi au ajuns la faþa
locului, însã, când au reuºit ei sã
intre în baie, victima era aruncatã
în cadã, plinã de sânge ºi incon-
ºtientã. A fost solicitatã o ambu-
lanþã, medicii au resuscitat-o pe
femeie, aceasta fiind transportatã
în comã la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, a fost inter-
natã la Secþia de Terapie Intensi-

Incendiu la o casã de pe
strada „Sfinþii Apostoli”

Inspectoratul pen-
tru Situaþii de Urgen-
þã Dolj a fost solici-
tat ,  ier i-dimineaþã,
puþin dupã ora 8.00,
pentru stingerea unui
incendiu izbucnit la
acoperiºul unei case
pãrãsite (parter, etaj
ºi mansardã), situatã
pe  s t rada  „Sf in þ i i
Apostoli” din Craio-
va. La faþa locului au
fost trimise 4 autospeciale cu apã ºi spumã ºi o autospe-
cialã de lucru la înãlþime, de la Detaºamentul 1 ºi Deta-
ºamentul 2 Craiova, dupã aproape douã ore pompierii reu-
ºind lichidarea incendiului. Flãcãrile au distrus aproxi-
mativ 250 m.p. din acoperiºul casei, confecþionat din lemn
cu învelitoare de þiglã ºi materiale textile. Nu s-au înre-
gistrat victime, iar specialiºtii Inspectoratului spun cã
incendiul a fost provocat de flacãrã deschisã.

Campania de prevenire
a violenþei în familie
„Aripi Frânte” ajunge
luni la Craiova

Asociaþia Necuvin-
te, în colaborare cu
Poliþia Româna, or-
ganizeazã  luni ,  18
septembrie  a .c . ,  la
Centrul Multifuncþio-
nal Craiova, un eve-
niment de informare,
conº t ien t iza re  s&i
sensibilizare cu privi-
re la fenomenul vio-
lenþei în familie. Eve-
nimentul este realizat
cu sprijinul Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj s&i
al Primãriei Municipiului Craiova ºi face parte din cadrul
Caravanei naþionale de promovare a campaniei „Aripi
Frânte”. În cadrul evenimentului, se va viziona docu-
mentarul “Aripi Frânte” care a dat ºi numele campaniei,
se vor distribui materiale ºi se vor purta discuþii cu par-
ticipanþii privind metodele de prevenire ºi ieºire dintr-o
relaþie de tip abuziv ºi despre importanþa colaborãrii in-
terinstituþionale pentru eliminarea acestui fenomen.

Prinºi de poliþiºtii Secþiei 5
cu þigãri de contrabandã

O echipã mobilã de
siguranþã publicã din
cadrul Secþiei 5 Poli-
þie Craiova, în timp ce
executa serviciul de
patrulare  pe  Aleea
Hortensiei din munici-
piul Craiova, în apro-
pierea pieþei agroali-
mentare ,,Big Nou”, a
depistat-o, în cursul
zilei de joi, pe Tatiana
J., de 29 ani, din Cra-
iova, care comercia-
liza þigãri de contra-
bandã, oferind spre vânzare 59 de pachete de þigãri de
diferite mãrci, fãrã ca acestea sã aibã aplicat timbru de
marcaj fiscal românesc. În aceeaºi zi, poliþiºtii Secþiei 5 l-
au depistat, pe strada „George Enescu”, pe Alexandru O.,
de 49 de ani, din Craiova, care comercializa 17 pachete
de þigãri, diferite mãrci, nici acestea neavând aplicat tim-
bru de marcaj fiscal românesc. Cele 76 de pachete de þi-
gãri, în valoare totalã de 700 lei, au fost ridicate de poli-
þiºtii craioveni în vederea continuãrii cercetãrilor. Pe nu-
mele celor douã persoane s-au întocmit dosare penale pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de contrabandã cu þigãri, au pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Craioveanul condamnat la 12 ani
de închisoare pentru uciderea soþiei trebuie
sã achite despãgubiri de peste 400.000 lei

Magistraþii Tribunalului Dolj au finalizat ºi pe laturã
civilã procesul craioveanului de 34 de ani, care, dupã ce s-a
îmbãtat, ºi-a bãtut soþia, ce divorþase recent de el, atât de
tare încât femeia a intrat în comã din cauza rãnilor grave
suferite, iar ulterior a decedat. El a primit, pe fond, o
pedeapsã de 12 ani închisoare cu executare pentru omor
asupra unui membru de familie, iar acum instanþa a hotãrât
cã inculpatul are de achitat 427.480 lei fiicei sale ºi pãrinþi-
lor soþiei. Ca ºi latura penalã, ºi hotãrârea vizând despãgu-
birile poate fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.
Bãrbatul este dupã gratii din octombrie anul trecut.

vã, unde ulterior a decedat. Agre-
sorul a fost ridicat ºi dus la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj,
a fost audiat, procurorul de caz

dispunând reþinerea sa pentru 24
de ore, apoi a fost arestat preven-
tiv pentru 30 de zile, fiind ºi acum
în spatele gratiilor.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au finalizat cer-
cetãrile ºi au întocmit rechizitoriul,
iar pe 17 noiembrie 2016 s-a înre-
gistrat la Tribunalul Dolj dosarul în
care Ion Cãtãlin Smãrãndache a
fost trimis în judecatã, în stare de
arest preventiv, iar pe 19 ianuarie
a.c., instanþa a constatat legalita-
tea probelor ºi a dispus începerea
procesului. Pe 17 mai a.c., a fost
pronunþatã sentinþa. Bãrbatul a re-

cunoscut comiterea faptelor în faþa
magistraþilor craioveni ºi a cerut sã
beneficieze de reducerea cu o trei-
me a limitelor de pedeapsã, instan-
þa a admis solicitarea ºi l-a con-
damnat la 12 ani de închisoare.

Aproape 430.000 lei...
pentru viaþa soþiei

Pe latura civilã s-a dispus dis-
jungerea cauzei ºi formarea unui
nou dosar, care s-a finalizat acum.
Mai exact, pe 7 septembrie a.c.
Tribunalul Dolj a hotãrât cã incul-
patul trebuie sã achite, în total,
427.480 lei reprezentând daune
morale ºi despãgubiri fiicei sale ºi
pãrinþilor soþiei: „Admite acþiunea

civilã promovatã în ca-
uzã de Þãpuº Valica,
Þãpuº Eugen în calita-
te de reprezentanþi le-
gali ai minorei Smã-
rãndache Angela Ma-
ria. Obligã inculpatul
la 200.000 lei despã-
gubiri civile cu titlu de
daune morale cãtre mi-
nora Smãrãndache An-
gela Maria. Obligã in-
culpatul la câte
100.000 lei despãgu-
biri civile cu titlu de
daune morale cãtre
Þãpuº Eugen ºi Þãpuº
Alin Daniel. Obligã in-

culpatul la 25.480 lei despãgubiri
civile (cheltuieli cu înmormânta-
rea ºi pomenirile ulterioare) cãtre
pãrþile civile Þãpuº Eugen ºi
Þãpuº Alin Daniel. Obligã incul-
patul la 2000 cheltuieli judiciare
cãtre partea civilã Þãpuº Alin Da-
niel. Obligã inculpatul la 100 lei
cheltuieli judiciare statului. Cu
apel”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.

Cât priveºte procesul pe laturã
penalã, inculpatul a declarat apel, aflat
pe rolul Curþii de Apel Craiova, ur-
mãtorul termen de judecatã fiind sta-
bilit pentru 17 octombrie a.c.
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Catalonia – marea problemã a Spaniei, dar ºi a UE!Catalonia – marea problemã a Spaniei, dar ºi a UE!Catalonia – marea problemã a Spaniei, dar ºi a UE!Catalonia – marea problemã a Spaniei, dar ºi a UE!Catalonia – marea problemã a Spaniei, dar ºi a UE!
MIRCEA CANÞÃR

De mai mulþi ani, Catalonia a plonjat
într-o crizã politicã prelungitã, cu Ma-
dridul, dupã ce a fãcut cunoscut cã in-
tenþioneazã sã divorþeze de restul Spa-
niei. Dacã va deveni independentã rãmâ-
ne de vãzut. Fiindcã la 1 octombrie a.c.,
catalanii vor rãspunde la aceastã între-
bare, în cadrul unui referendum organi-
zat de parlamentul regional, considerat
ilegal de parlamentul de la Madrid, dar ºi
de Curtea Constituþionalã. Dupã 1936,
deci din vremea lui Francisco Franco,
care a instituit o dictaturã ultra-naþiona-
listã în urma rãzboiului civil, relaþiile
Madridului cu regiunea Cataloniei – fie-
ful republicanilor – au rãmas tensionate.
Ele au devenit, dupã 2010, odatã cu anu-
larea statutului ranforsat de autonomie,
tot mai dezbãtute. Actualmente, 34,7%
din locuitorii regiunii se pronunþã pentru
„un stat independent”, potrivit barome-
trului din luna iunie a centrului de studi-
ere a opiniilor catalane. În 2006 procen-
tul era de numai 13,9%. La întrebarea

directã „vreþi Catalonia stat indepen-
dent?”, 41,1% din repondenþi au afirmat
„Da”, în luna iunie ºi 49,9%, „Nu”. Un
mare marº pentru independenþã, organi-
zat recent la Barcelona, cu prilejul „Dia-
da” – o mare sãrbãtoare – a adunat zeci
de mii de militanþi. Guvernul spaniol a
decis întãrirea controlului asupra chel-
tuielilor guvernului regional independen-
tist, în urma refuzului acestuia de a þine
cont de deciziile Curþii Constituþionale.
Ministrul bugetului, de la Madrid, Cris-
tobal Montoro, a ºi subliniat cã acest con-
trol este destinat evitãrii finanþãrii „acti-
vitãþilor ilegale”. Simpatizanþii indepen-
dentiºtilor denunþã deja un „neofran-
chism” din partea Madridului. Referen-
dumul unilateral pentru autodeterminare
este oricum pregãtit ºi blamaþi sunt pri-
marii socialiºti de oraºe care refuzã sã
punã la dispoziþie spaþiile necesare deru-
lãrii scrutinului, considerat – repetãm –
ilegal de Curtea Constituþionalã. Vicepre-
ºedintele guvernului catalan, Oriol Jun-

queras, din partea stângii-republicane a
Cataloniei, a primit aplauze afirmând cã
Jean Claude Juncker, preºedintele Comi-
siei Europene, ar fi spus cã «Dacã votaþi
„Da”, veþi fi recunoscuþi». Ori, Comisia
Europeanã a fãcut rectificãrile necesare,
precizând cã în cazul lui „Da” la refe-
rendum, dacã acesta este legal ºi recu-
noscut de Madrid, cu respectarea deci-
ziei Curþii Constituþionale, atunci se poa-
te discuta. Oricum, nici ofensiva judiciarã
a Madridului, nici cercetarea unor con-
ducãtori ai organizaþiilor militante, nici
încãlcarea Constituþiei nu a modificat ca-
pacitatea de mobilizare a separatiºtilor.
ªi peste 8.000 de persoane au participat
joi seara, în Tarragone, la lansarea ofi-
cialã a campaniei în favoarea lui „Da”.
Pe scenã, principalii lideri politici, pre-
ºedinþi celor douã asociaþii independen-
tiste, care au organizat evenimentul –
Adunarea Naþionalã a Cataloniei (ANC)
ºi Omnium Cultural –, au prezentat ta-
bloul idilic al viitoarei republici catalane,

multiplicând atacurile la adresa Madridu-
lui. Se anunþã o reacþie tot mai energicã
din partea Madridului. Poºta spaniolã va
bloca serviciul de e-mail pentru a împie-
dica votul electronic. Parchetul general
al Spaniei, la rândul sãu, a ordonat la 13
septembrie a.c. procurorilor din Catalonia
sã-i cerceteze pe primarii de regiuni impli-
caþi în organizarea scrutinului de la 1 oc-
tombrie. ªi este vorba de 750 de primari,
din totalul de 948. Tot Parchetul general a
ordonat tuturor corpurilor de poliþie din
regiune – gardã civilã ºi poliþie naþionalã –
sã împiedice desfãºurarea referendumului.
Atenþionatã a fost ºi Mossos D’esquadra
care depinde de guvernul regional catalan.
De altfel, atât preºedintele guvernului re-
gional, Charles Puygnemont, cât ºi mem-
brii guvernului sãu sunt deja acuzaþi de
nerespectarea legii ºi malversãri cu fonduri
publice. De la o zi la alta, tensiunea creºte
ºi derularea evenimentelor premergãtoare
scrutinului, dar ºi desfãºurarea acestuia,
revin în centrul atenþiei.

Comisia Europeanã a stabilit
douã obiective majore pentru cam-
paniile de mobilitate urbanã: elimi-
narea treptatã a autoturismelor care
folosesc carburanþi tradiþionali din
oraºe, pânã în anul 2050; trecerea
la o logisticã urbanã cu zero emisii
în marile oraºe, pânã în anul 2030.

 Scopul campaniei de anul aces-
ta este legat de promovarea for-
melor alternative de transport eco-
logic ºi întãrirea faptului cã mobi-
litatea sporeºte în mod clar calita-
tea vieþii în oraºe, ajutând la redu-
cerea poluãrii aerului, a poluãrii
fonice, a accidentelor ºi la redu-
cerea numãrului persoanelor obe-
ze. Renunþând pentru o sãptãmâ-
nã sau numai pentru o zi la maºina

Începe sãptãmâna
europeanã a mobilitãþii

Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj, în parteneriat cu autori-
tãþile publice locale care au în subordine cabinetele ºcolare,

asistenþii comunitari, mediatorii sanitari ºi cabinetele de
medicinã de familie marcheazã, în perioada 16-22 septem-

brie, Sãptãmâna Europeanã a Mobilitãþii, sub sloganul „Mobi-
litate în comun, curatã ºi inteligentã”. Campania încurajeazã

în mod special participarea la aceastã manifestare a celor
care folosesc mult maºina personalã pentru deplasãrile

urbane. Tinerii reprezintã segmentul cel mai deschis unei
noi atitudini în ceea ce priveºte mobilitatea personalã.

personalã, se aduc beneficii imen-
se atât mediului, cât ºi sãnãtãþii
personale.

Bicicletele, o soluþie
pentru oraºele aglomerate
Pentru a deveni o economie care

consumã puþinã energie ºi poluea-
zã puþin, UE a adoptat o serie de
obiective ambiþioase de climã ºi
energie care sã fie atinse pânã în
anul 2020. Acestea includ: redu-
cerea cu 20% a emisiilor de gaze
cu efect de serã; creºterea cu 20%
a eficienþei energetice; o cotã de
20% din consumul total de ener-
gie sã se constituie energii regene-
rabile; conºtientizarea publicului cu
privire la necesitatea de a acþiona

împotriva poluãrii cauzate de creº-
terea traficului în mediul urban.

Fiecare cãlãtorie este diferitã,
dar de prea multe ori ne bazãm pe
acelaºi mod de transport, indife-
rent dacã este cel mai potrivit pen-
tru scopul propus. S-ar putea ca
instinctiv sã ne urcãm în maºina
noastrã, chiar dacã bicicleta sau
transportul public poate fi o alege-
re mai eficientã.

Un motiv ar putea fi faptul cã
maºina personalã se prezintã ca
modul care acoperã cu uºurinþã
toate nevoile noastre de cãlãtorie
ºi fiind mai convenabil decât orice
altã alegere de transport. Pentru
prea mulþi dintre noi, maºina noas-
trã este garanþia personalã a trans-
portului door-to-door, în timp ce
niciuna dintre alternative nu sunt
percepute ca fiind în mãsurã sã
acopere în totalitate cerinþele noas-
tre de mobilitate.

Sprijin din partea Comisiei
Europene

De  zeci de ani s-a avut în prim
plan promovarea modului tradi-

þional de deplasare, cu ajutorul
autoturismelor personale, un mij-
loc de transport care ocupã o
mare parte din reþeaua de trafic
rutier, este scump ºi emanã va-
pori nocivi – în detrimentul altor
forme de transport. Bicicliºtii
sunt adesea împinºi în exteriorul
reþelei rutiere, rezervându-li-se o
bandã îngustã, improprie, iar pie-
tonii trebuie sã se descurce cu
trotuare tot mai înguste. La rân-
dul lui, transportul public a fost
mutat în spatele poziþiei dominan-
te a autovehiculelor cu motor. Ca
urmare, oraºele au devenit mai
aglomerate, mai poluate ºi mai
zgomotoase, cu mai puþin spaþiu
disponibil pentru recreere ºi pe-
trecerea timpului liber. Conges-
tia reþelei rutiere dãuneazã cali-
tãþii vieþii noastre, cauzând zgo-
mot ºi poluarea aerului, degrada-
rea mediului ºi o pierdere a pro-
ductivitãþii economice.

În mod tradiþional, soluþia
pentru descongestionarea trafi-
cului a fost de a extinde pur ºi
simplu drumurile. Studiile aratã

însã, cã aceasta agraveazã pro-
blema, iar tot mai multe persoa-
ne opteazã pentru utilizarea ve-
hiculului personal.

Campania se concentreazã pe
realocarea zonelor urbane, pen-
tru a fi mai plãcute ºi locuibile,
iar prin a face acest lucru se cre-
eazã o mai bunã calitate a vieþii
pentru toþi locuitorii. Prin utiliza-
rea opþiunii de transport alterna-
tiv ºi reducerea dependenþei de
maºinã, putem sã ne revendicãm
strãzile ºi oraºele, în beneficiul
oamenilor.

Comisia Europeanã îºi inten-
sificã sprijinul pentru oraºe, prin
pachetul de mãsuri în mobilita-
tea urbanã, adoptat recent. Co-
misia va consolida schimbul de
cele mai bune practici, va acor-
da sprijin financiar direcþionat ºi
va investi în cercetare ºi dezvol-
tare. În plus, este încurajatã dez-
voltarea de planuri de mobilitate
urbanã alternativã pentru a stimu-
la o trecere la un transport mai
curat în zonele urbane.

RADU ILICEANU
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UE are unul dintre cele mai des-
chise regimuri de investiþii din lume,
iar statele membre ale UE impun,
în mod colectiv, cele mai puþine
restricþii din lume în ceea ce pri-
veºte investiþiile strãine directe
(ISD). „Permiteþi-mi sã spun o datã
pentru totdeauna: nu suntem naivi
în ceea ce priveºte politica noastrã
de liber schimb. Europa trebuie sã
îºi apere întotdeauna interesele stra-
tegice, ºi de aceea propunem un nou
cadru al UE de examinare a investi-
þiilor. În cazul în care o companie
strãinã, de stat, doreºte sã achiziþi-
oneze un port european, o parte din
infrastructura noastrã energeticã

O analizã detaliatã a fluxurilorO analizã detaliatã a fluxurilorO analizã detaliatã a fluxurilorO analizã detaliatã a fluxurilorO analizã detaliatã a fluxurilor
de investiþii strãine directe în UEde investiþii strãine directe în UEde investiþii strãine directe în UEde investiþii strãine directe în UEde investiþii strãine directe în UE
Comisia Europeanã a prezentat, zi-

lele trecute, propuneri de creare a unui
cadru european de examinare a inves-
tiþiilor strãine directe în Uniunea Eu-
ropeanã. În paralel, Comisia va dema-
ra o analizã detaliatã a fluxurilor de

investiþii strãine directe în UE ºi va
institui un grup de coordonare cu sta-
tele membre, pentru a contribui la
identificarea preocupãrilor ºi soluþii-
lor strategice comune în domeniul
acestor investiþii.

sau o firmã care produce tehnolo-
gii de apãrare, ar trebui sã poatã
efectua achiziþia numai dacã exis-
tã transparenþã, precum ºi în urma
unui control ºi a unei dezbateri.
Este o responsabilitate politicã sã
ºtim ce se întâmplã în ograda pro-
prie, astfel încât sã ne putem pro-
teja securitatea colectivã, dacã este
necesar…”, a subliniat preºedin-
tele Comisie Europene, Jean-Clau-
de Juncker .

Un mecanism de cooperare
Comisia propune un nou cadru

legal care sã permitã Europei sã îºi
pãstreze interesele esenþiale. Acesta

include: un cadru european de
examinare a investiþiilor strãine di-
recte de cãtre statele membre din
considerente de siguranþã sau de
ordine publicã; un mecanism de
cooperare între statele membre ºi
Comisie, ce poate fi activat atunci
când o anume investiþie strãinã în
unul sau mai multe state membre
poate aduce atingere siguranþei sau
ordinii publice dintr-un alt stat
membru; o examinare efectuatã
de Comisia Europeanã din con-
siderente de siguranþã sau de ordi-
ne publicã pentru cazurile în care
investiþiile strãine directe în statele
membre pot afecta proiecte sau
programe de interes pentru Uniu-
ne, cum ar fi cele din domeniul
cercetãrii (Orizont 2020), din do-
meniul spaþial (Galileo), al trans-
porturilor (Reþele transeuropene de
transport - TEN-T), energiei
(TEN-E) ºi telecomunicaþiilor.

Cadrul european va menþine
flexibilitatea necesarã

la nivel naþional
Noul cadru de examinare a in-

vestiþiilor la nivelul UE va garanta
transparenþa ºi previzibilitatea pen-

tru investitori ºi pentru guvernele
naþionale. El se va baza pe meca-
nisme naþionale de revizuire deja
existente în 12 state membre -
(Austria, Danemarca, Germania,
Finlanda, Franþa, Letonia, Lituania,
Italia, Marea Britanie, Polonia,
Portugalia, Spania) ºi nu va afecta
capacitatea lor de a adopta noi
mecanisme de revizuire sau de a
rãmâne fãrã astfel de mecanisme
naþionale. În ceea ce priveºte de-
ciziile privind investiþiile strãine di-
recte, cadrul european va menþine
flexibilitatea necesarã la nivel naþi-
onal. Statele membre au ultimul
cuvânt în ceea ce priveºte exami-
narea investiþiilor. Comisia Euro-
peanã a propus, în paralel, adop-
tarea imediatã a douã mãsuri su-

plimentare: pe de o parte, institui-
rea unui grup de coordonare pri-
vind investiþiile strãine directe, care
va acoperi toate aspectele incluse
în domeniul de aplicare al propu-
nerii de regulament privind exami-
narea, dar care va constitui, de
asemenea, un forum pentru dez-
bateri mai ample, iar de pe de altã
parte, efectuarea unei analize apro-
fundate a fluxurilor de investiþii
strãine directe din UE, concentrân-
du-se pe sectoare (energie, spaþiu,
transporturi) ºi active (tehnologii-
cheie, infrastructurã criticã, date
sensibile) strategice, al cãror con-
trol poate suscita preocupãri din
punctul de vedere al siguranþei sau
al ordinii publice.

MARGA BULUGEAN

Ziua de 15 septembrie a fost stabilitã ca
primul termen de majorare, cu 16 bani pe
litru, a accizelor la motorinã ºi benzinã, ur-
mãtorul termen fiind 1 octombrie. Din mo-
mentul anunþãrii pânã în prezent, preþurile
carburanþilor au crescut la pompã cu pânã
la 10 bani pe litru.

În ºedinþa din 30 august, Guvernul a
aprobat Ordonanþa de modificare a Codu-
lui Fiscal ºi majorarea accizelor pentru ben-
zinã ºi motorinã gradual, în douã etape: cu
0,16 lei/litru, începând cu 15 septembrie
2017, ºi cu încã 0,16 lei/litru, începând cu
1 octombrie 2017, niveluri valabile pânã în
anul 2022, inclusiv. De atunci, transporta-
torii profesioniºti, care sunt ºi cei mai mari
consumatori de carburanþi, au ameninþat cu
proteste ºi au avertizat cã vor alimenta di-

Procurorii DIICOT au început urmãri-
rea penalã pentru Lukoil România, compa-
nia fiind acuzatã de constituire ºi sprijinire
a unui grup infracþional ºi complicitate la
evaziune fiscalã. În aceeaºi cauzã sunt cer-
cetate 13 persoane. Prejudiciul, estimat la
peste 9 milioane lei.

“S-a reþinut faptul cã în perioada 2009-
2010, S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. a
efectuat achiziþii intracomunitare de bitum
rutier de la partenerul LUKOIL NEFTO-
CHIM Burgas din Bulgaria, pe care le-a li-
vrat pe teritoriul naþional prin interpunerea
persoanei juridice EUROPE MASTER DI-
RECT LIMITED LTD Marea Britanie, fãrã
a colecta ºi achita cãtre bugetul statului taxa
pe valoare adãugatã aferentã acestor achi-
ziþii”, potrivit DIICOT.

Prima zi cu accize
mai mari la carburanþi

nafara þãrii dacã nu li se va
restitui o parte din accizã.
„În lipsa dialogului con-
structiv ºi la presiunea ab-
solut fireascã a firmelor de
transport, probabil doar prin
ample manifestãri publice
se pot rezolva aceste situa-
þii, iar transportatorii sunt
oricând gata sã reînceapã
acþiunile de protest în toatã
þara, dupã modelul celor or-
ganizate în 2016 din cauza
tarifelor RCA”, au avertizat
patronatele de profil.

În replicã, Guvernul le-
a promis transportatorilor

cã preþurile nu vor creºte ºi cã, în caz con-
trar, se va relua programul de returnare a
supraaccizei.

Ministerul Finanþelor susþine, în Nota de
fundamentare a normativului de modifica-
re a Codului Fiscal, cã nivelurile actuale ale
accizelor practicate în România „sunt foarte
aproape de limita minimã prevãzutã de le-
gislaþia Uniunii Europene”.La benzina fãrã
plumb, acciza urmeazã sã creascã în total,
în cele douã etape (15 septembrie ºi 1 oc-
tombrie), de la 2.151,13 lei/tonã, respectiv
1.656,36 lei/1000 litri la 2.643,39 lei/tonã,
respectiv 2.035,40 lei/1000 litri. La moto-
rinã, acciza urmeazã sã creascã de la
1.796,53 lei/tonã, respectiv 1.518,04 lei/
1000 litri la 2.245,11 lei/tonã, respectiv
1.897,08 lei/1000 litri. (Mediafax)

Compania Lukoil România, urmãritã penal
de DIICOT pentru complicitate la evaziune fiscalã

13 persoane sunt cercetate în dosar,
sub control judiciar, fiind acuzate cã s-
au constituit în 4 grupuri infracþionale or-
ganizate ºi au creat un circuit fictiv de
achiziþie ºi livrare de bitum rutier, ajutate
de un reprezentant Lukoil.

“În fapt s-a reþinut cã în perioada 2009-
2010, inculpaþii Matei Eugen, Gherghel
Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Cãlin, Izver-
nari Dãnuþ Nelu, Negru Dumitru Florin,
Mazâlu Petru, Mara Bogdan Marius, No-
vãcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica,
ªinca Valentin, Gorea Florentin ºi Slevoa-
cã Cristina s-au constituit în patru gru-
puri infracþionale organizate în scopul sã-
vârºirii infracþiunii de evaziune fiscalã în
formã continuatã, prin crearea unui cir-
cuit fictiv de achiziþie ºi livrare de bitum

rutier cu provenienþã Vaya LTD
Bulgaria ºi Lukoil Neftochim
Bourgas AD Bulgaria, în sen-
sul interpunerii scriptice a unor
societãþi comerciale care s-au
sustras în aceastã modalitate de
la plata TVA-ului aferent ºi a
impozitului pe profit. Membrii
grupului au fost sprijiniþi în ac-
tivitatea infracþionalã de cãtre
SC Lukoil România SRL prin
reprezentantul legal suspectul
T. C., în sensul interpunerii pe
circuitul de livrare a mãrfii a
unei societãþi comerciale din
Marea Britanie”, a informat, ieri,
DIICOT. (Mediafax)
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Devenitã tradiþie în capitala Bã-
niei, expoziþia temporarã „Salonul
Naþional de Restaurare 2017 –
Gala Restaurãrii româneºti” va
reuni în spaþiul expoziþional din Sala
„ªtefan Ciuceanu”, într-o formulã de
exprimare culturalã complexã, peste
115 piese aparþinând patrimoniului
cultural naþional, ce provin din co-
lecþiile, depozitele ºi expoziþiile a pes-
te 25 de instituþii muzeale, religioase
sau colecþii particulare din þarã: Mu-
zeul Naþional de Istorie a României
Bucureºti, Muzeul Naþional al Lite-
raturii Române Bucureºti, Academia
Naþionalã Românã, Complexul Naþi-
onal „Astra” Sibiu, Muzeul Naþional
Brukenthal Sibiu, Complexul Muzeal
Naþional „Moldova” Iaºi, Complexul
Naþional Muzeal Curtea Domneascã
Târgoviºte, Muzeul Naþional al Ba-
natului, Muzeul Etnografic al Tran-
silvaniei (Cluj-Napoca), Muzeul Na-
þional de Istorie a Transilvaniei,
Muzeul de Istorie Naþionalã ºi Ar-
heologie Constanþa, Muzeul Buco-
vinei (Suceava), Muzeul de Artã Cra-
iova, Muzeul de Istorie a Moldovei
Iaºi, Muzeul de Artã Iaºi, Muzeul
Judeþean de Istorie ºi Arheologie
Braºov, Muzeul Judeþean de Istorie
ºi Artã Zalãu, Muzeul de Etnografie
Braºov, Muzeul Viticulturii ºi Pomi-
culturii Goleºti, Institutul de Cerce-
tãri Eco-Muzeale „Gavrilã Simion”
Tulcea, Muzeul de Istorie „Paul Pãl-
tãnea” Galaþi, Arhiepiscopia Ortodo-
xã Românã Sibiu, Universitatea Lu-
cian Blaga Sibiu  etc.

Publicul craiovean va putea ad-
mira obiecte de patrimoniu unicat,
altele rare, de o valoare inestimabilã
– din ceramicã, sticlã, metal, os, lemn,
dar ºi picturi, cãrþi vechi, pergamen-
te ºi diverse documente aparþinând
patrimoniului cultural naþional, une-
le înregistrate în categoria „Tezaur”,
circuitul expoziþional fiind gândit ast-
fel încât sã reprezinte o incursiune
valoricã în vastul patrimoniu cultu-
ral naþional, de culturã ºi civilizaþie
româneascã.

Efortul de peste 17 ani al specia-
liºtilor craioveni de la Laboratorul de
Restaurare ºi Conservare de a orga-
niza la Craiova cea mai mare ºi com-
plexã reprezentare de acest gen din
þarã trebuie descifrat în dublã cheie:
responsabilitate profesionalã pentru
asigurarea perenitãþii patrimoniului
naþional, transfer optim cãtre gene-

Conferinþa ªtiinþificã Internaþi-
onalã „Materie ºi materiale în/pen-
tru conservarea patrimoniului –
MATCONS 2017”, devenitã o mani-
festare ºtiinþificã internaþionalã de
prestigiu, emblematicã pentru restau-
rarea din România, va reuni, la Craio-
va, în perioada 18-22 septembrie 2017,
peste 90 de experþi restauratori din
þarã ºi 16 invitaþi din strãinãtate,
membri în board-urile de conducere
ale diverselor comitete ale Consiliului

Salonul Naþional de Restaurare, la Muzeul OltenieiSalonul Naþional de Restaurare, la Muzeul OltenieiSalonul Naþional de Restaurare, la Muzeul OltenieiSalonul Naþional de Restaurare, la Muzeul OltenieiSalonul Naþional de Restaurare, la Muzeul Olteniei
Laboratorul de Restaurare ºi Conservare,

din cadrul Muzeului Olteniei Craiova, în cola-
borare ºi cu sprijinul Consiliului Judeþean
Dolj, organizeazã în perioada 18-22 septem-
brie 2017 douã manifestãri culturale legitima-
te valoric la nivel regional ºi naþional: „Salo-
nul Naþional de Restaurare 2017 – Gala Restau-

Conferinþa Internaþionalã „Materie ºi materiale
în conservarea patrimoniului – MATCONS 2017”

Internaþional al Muzeelor – ICOM, din
peste 10 þãri (Statele Unite ale Ameri-
cii, Marea Britanie, Portugalia, Italia,
Spania, Turcia, Serbia, Ungaria, Slo-
venia, Croaþia).

ªi în anul 2017, specialiºtii Labora-
torului de Restaurare ºi Conservare
îºi vor asuma ca obiective specifice
afirmarea potenþialului creator ºi ºtiin-
þific al restaurãrii româneºti, oferind
celor în domeniu prilejul de a împãr-
tãºi metode, studii ºi strategii privind

restaurarea-conservarea, oportunita-
tea de a fi la curent cu cele mai noi
studii privind complexul proces al re-
staurãrii, aparatura de investigaþie
modernã, aspecte ale procesului teh-
nologic modern utilizat în acest dome-
niu, precum ºi abordarea interdiscipli-
narã a noilor tehnologii informaþional-
comunicaþionale (investigaþii fizico-
chimice, sisteme/ingineria software în
conservare, biotehnologie etc.).

Conferinþa se va desfãºura în lim-
bile englezã ºi românã, fiind prezenta-
te peste 80 de comunicãri ºi o sesiune
de postere, toate având girul ºtiinþific
al specialiºtilor strãini ºi români, prin-
tre care menþionãm: Ph.D. Jonathan
Bowen (Marea Britanie), preºedinte al
Societãþii Regale pentru încurajarea

artei, culturii ºi producþiei, cercetãtor
senior la Universitatea Oxford ºi Im-
perial College, domnia sa având în
derulare proiecte culturale de excep-
þie cu Muzeul de ªtiinþã din Londra,
Muzeul Getty, Centrul Naþional de
Cercetare din Italia,  Reþeaua Naþio-
nalã a Patrimoniului Canada etc., Ph.D.
Jana Subic Prislan (Slovenia), vice-
preºedinte al Confederaþiei Europene
a Organizaþiilor Restauratorilor (E.-
C.C.O.), cu sediul în Bruxelles, preºe-
dinte ICOM Slovenia, Ph.D. Martin
Cooper (Marea Britanie), cercetãtor
ºtiinþific ºi membru fondator al Comi-
tetului ªtiinþific Permanent al Consi-
liului Internaþional al aplicaþiilor foto-
nicii în restaurare-conservare, LACO-
NA – Lasere în Conservarea Operelor

de ARTÃ,  Montserat Puges (Spa-
nia), membru activ în conducerea
Consiliului Internaþional al Conser-
vãrii Mozaicului (I.C.C.M.), respon-
sabil principal privind intervenþiile
asupra patrimoniului arheologic din
Barcelona (ICUB, Spania), Ismail
Rakip Karas, Umit Atila, Oya Cepni
Onalan (Turcia), cercetãtori ºi con-
servatori ai Universitãþii Karabuk, ce
au derulat celebrul proiect internaþi-
onal de restaurare „Safranbolu 2000”,
conservarea integrativã/holisticã a
întregului oraº Safranbolu (Turcia),
sit arheologic UNESCO, Florica Za-
haria, ºefa Centrului de restaurare/
conservare a textilelor, din cadrul
Muzeului Metropolitan de Artã din
New York, timp de 13 ani.

rãrii româneºti” (ediþia a XVI-a) ºi Conferinþa
ªtiinþificã Internaþionalã „Materie ºi materiale
în/pentru conservarea patrimoniului – MAT-
CONS2017” (ediþia a VI-a). Deschiderea ofi-
cialã va avea loc la Secþia de Istorie-Arheolo-
gie (strada „Madona Dudu” nr. 14), luni, 18
septembrie, ora 11.00.

raþiile viitoare, dar ºi valorizare, res-
pect pentru munca restauratorilor fãrã
de care supravieþuirea colecþiilor
muzeale nu ar fi posibilã.

Obiecte variate specifice restau-
rãrii lemnului vor combina în spaþiul
expoziþional, într-un mod complex ºi
inedit, mãrturii/artefacte ale valorilor
culturale româneºti cu eleganþa ºi
distincþia profesionalã a muncii de
conservator, aducând în faþa vizita-
torilor piese patrimoniale remarcabi-
le precum: biroul de salon în stil Re-
gence, datat 1710, ce a aparþinut lui
George Cãlinescu, piesã extrem de
valoroasã aflatã în Colecþia „George
Cãlinescu”, deþinutã de Academia
Românã, celebra Ladã a Frãþiei Cal-
felor ºi Pielarilor, datatã la 1782, din
lemn lãcuit, cu ferecãturi de metal ºi
motto-ul breslei înscris pe catifea
verde, refãcutã cu mult meºteºug de
cãtre restauratorii Muzeului Naþional
Brukenthal Sibiu.

Spectaculoasa broderie în lemn
acoperitã cu foiþã de aur ºi argint, a
uºilor împãrãteºti de la „Curtea Dom-
neascã” (Târgoviºte), datate în sec.
XIX, somptuoasa masã de salon stil
Ludovic al XIV-lea cu decor „Boul-
le” (sec. XVII), un mixaj de lemn,

metal, carapace de broascã þestoa-
sã, într-o cromaticã stilizatã din sti-
clã ºi ornamente de bronz, alãturi de
impresionantele obiecte religioase
(crucea de altar a Bisericii de lemn
cu hramul „Adormirea Maicii Dom-
nului” din Poiana Sibiului, icoanele
din anii 1701, 1864), constituie un
periplu muzeal, un fir cronologic al
poveºtii lemnului în diferite contex-
te socio-culturale, aºa cum au fost
ele materializate în spaþiul românesc
ºi european.

Restaurarea ceramicii, sticlei sau
alabastrului va fi reprezentatã prin
ceramicã specificã neoliticului – Cul-
tura „Cucuteni”, bronzului – Cultura
„Gârla Mare”, vase de lut din perioa-
da dacicã ºi romanã, amfore (datate
sec. IV-VI), oglinzi veneþiene, arte-
facte deþinute de colecþii muzeale din
þarã dar ºi de colecþionari privaþi.

Spectaculoase, dupã ce au trecut
prin mâini pricepute ale restauratori-
lor, sunt ºi piesele de patrimoniu cul-
tural naþional specifice picturii: tablou-
rile „Naturã moartã cu vazã”, „Na-
turã moartã cu canã”, semnate de
celebrul pictor baroc german Chris-
tian Berentz (datate în sec. XVII), de-
þinute de Muzeul Naþional Brukenthal
Sibiu, tabloul intitulat „La râu” al lui
Henry Enrico Coleman – (1905), pic-
tori ale cãror lucrãri sunt, în prezent,
în cataloagele unor celebre case de
licitaþie internaþionalã fiind tranzacþi-
onate pe piaþa de artã la valori de zeci
de mii de euro. Icoanele pe lemn, ºi
icoanele împãrãteºti cu ferecãturi de
metal, foiþe metalice, unele chiar cu
pietre preþioase – „Sf. Arhanghel Mi-
hail” (1799), „Sf. Nicolae ºi Sf. Alexie”
îmbogãþesc spaþiul expoziþional cu
cromatica variatã ºi simbolica lor.

Cât priveºte obiectele din metal
reþin atenþia cunoscutele akinakes –
spade scurte cu douã tãiºuri, datate
sec VI î.Hr., numeroase pumnale fo-
losite de legionarii romani în rãzboa-
ie (sec. III), consemnate în istorio-
grafie sub denumirea de pugio cu
teacã, un ulcior cu tezaur de monede
de argint datat în sec. XII, numeroa-
se pistoale cu cremene, unele cu
douã þevi de metal suprapuse, data-
te în sec. XVIII, aflate în impresio-
nanta ºi valoroasa colecþie de arme a
Muzeului Naþional Brukenthal Sibiu,

gramofoane, sfeºnice ºi samovare
din bronz ºi alamã, ce au fãcut istorie
prin pitorescul sec. XX, fibulele din
Epoca romanã.

În expoziþie se regãsesc vechi ºi
valoroase tipãrituri: cãrþi vechi reli-
gioase cu suport de lemn, îmbrãca-
te cu piele de viþel ºi ferecãturã de
fier – „Tetraevanghel”, „Tetraevan-
gheliar” de sec. XVI, deþinute de co-
lecþiile Muzeului Naþional al Litera-
turii Române Bucureºti, respectiv
Complexului Naþional Muzeal „Cur-
tea Domneascã” Târgoviºte, un
„Antologhion” datat la 1766, manu-
scrise – de la 1766, 1804, brevete ºi
vederi vechi de la 1908, 1915, dar ºi
înscrisul olograf (scrisoarea), pe
care în anul 1928, directorul Liceu-
lui „Andrei ªaguna” Braºov, I. Mo-
ºoiu o transmite autoritãþilor central
solicitând clarificãri cu privire la
donaþia de carte pe care descenden-
þii familiei Kogãlniceanu au realizat-
o pentru liceul braºovean ºi prin
care s-a constituit Biblioteca „Mi-
hail Kogãlniceanu”.

Publicul craiovean va putea ad-
mira o gamã variatã de obiecte de
patrimoniu pe suport textil (ilice,
pieptare din secolele XIX-XX), care
au necesitat, în procesul de restau-
rare aplicarea unor tehnici specifice
de þesere, coasere, croºetare, bro-
dare ori vopsire. La acest capitol,
reþin atenþia veºmintele liturgice din

mãtase brodate cu fire metalice de
argint ºi paiete, datate 1781, restau-
rate de specialiºtii Bisericii Roma-
no-Catolice „Sfânta Treime” din
Cluj-Napoca, spectaculoase pungi
de bani din piele ºi aþã de bumbac
de la 1732, un ilic din bumbac, lânã
ºi blanã remarcabil þesut ºi brodat
cu motive florale, dar ºi un cojoc
femeiesc  cu broderii spectaculoase
în roºu ºi negru.

Laboratorul de Restaurare ºi Con-
servare din cadrul Muzeului Olteniei
Craiova a avut pe parcursul câtorva
zeci de ani rezultate remarcabile ºi
într-o dinamicã ascendentã. Proiec-
tele s-au succedat de la an la an cu
finalitãþi spectaculoase. Nu ne refe-
rim doar la saloanele naþionale de
restaurare, la sesiunile internaþiona-
le de comunicãri, cu prezenþe ºi per-
sonalitãþi ºtiinþifice valoroase în do-
meniu, ci ºi la construirea ºi sceno-
grafia unor expoziþii diverse, tema-
tic, care au incitat ºi încântat publi-
cul, atât prin calitatea exponatelor, cât
ºi prin modul de expunere. Aceste
prezentãri ºi-au fost suficiente prin
valoarea lor intrinsecã, dar ºi prin
contextualizãrile ºi conþinuturile so-
ciale sau, mai precis, prin crearea unor
punþi între oameni, indiferent de con-
diþia lor socialã.

Craiovenii au la dispoziþie timp de
mai bine de douã luni pentru a vizita
Salonul Naþional de Restaurare.

Salonul Naþional de Restaurare ºi Conservare 2017 aduce în faþa publicului
piese valoroase din patrimoniul cultural românesc mobil, restaurate în perioada
2016-2017, de experþi din cele mai importante centre/laboratoare de restaurare
din þarã, prin uzitarea celor mai noi tehnici ºi materiale pentru investigare/con-
servare/restaurare în domeniile ceramicii, textilelor, hârtiei vechi ºi metalului.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. PANGROUP S.R.L., cu se-

diul în Mun. Craiova, Bld. Dacia, nr.
1, anunþã organizarea dezbaterii
publice a planului “ELABORARE
P.U.Z. PENTRU RECONSIDERA-
REA FUNCTIONALÃ A ZONEI -
CALEA BUCUREªTI, STR. SÃRA-
RILOR, STR. TRAIAN LALESCU
IN VEDEREA SCHIMBÃRII FUNC-
ÞIUNII DIN ZONA INDUSTRIALÃ ªI
DEPOZITARE IN ZONA MIXTÃ CU
FUNCÞIUNI COMPLEXE: HOTEL,
BIROURI, SERVICII ªI COMERÞ ªI
ZONÃ REZIDENÞIALÃ LOCUINÞE
COLECTIVE CU DOTÃRI AFE-
RENTE” în Mun. Craiova, 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. Ob-
servaþiile/ contestaþiile se pot
transmite în scris la sediul A.P.M.
Dolj, fax: 0251 419 035, e-mail: of-
fice@apmdj.anpm.ro pânã la data
de 31.10.2017.

Titular SC GATES INDOS-
TRIES SA, cu sediul în Comuna
Podari, strada Dunãrii, nr 31 B,
anunþã publicul interesat asupra
elaborãrii primei versiuni a PUZ
REALIZARE ANSAMBLU REZI-
DENÞIAL „FUTURE HOMES RE-
SIDENCE” în localitatea Craiova,
Calea Severinului, nr. 107 E ºi de-
clanºarea etapei de încadrare pen-
tru obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la sediul APM
DOLJ, strada Petru Rareº, nr. 1,
Craiova, judeþul Dolj, site-ul APM
Dolj, http//apmdj.anpm.ro. Comen-
tariile ºi sugestiile se vor transmi-
te în scris la sediul APM Dolj, în ter-
men de 18 zile calendaristice de la
data prezentului anunþ.

Titular STAICU IONEL DA-
NIEL , cu domiciliul în sat Cârcea
(comuna Câîrcea), strada Mihai
Viteazu, nr 1 A, anunþã publicul in-
teresat asupra elaborãrii primei
versiuni a PUZ RECONSIDERA-
REA INDICILOR URBANISTICI ªI
SPAÞIALI ZONA BULEVARDUL
DACIA ªI STRADA DECENEU” în
localitatea Craiova, Bulevard Da-
cia, nr. 107B ºi declanºarea eta-
pei de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poa-
te realiza la sediul APM DOLJ,
strada Petru Rareº, nr. 1, Craio-
va, judeþul Dolj, site-ul APM Dolj,
http//apmdj.anpm.ro. Comentarii-
le ºi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Dolj, în termen
de 18 zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.

COMUNA AFUMAÞI anunþã
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
„Modernizare drumuri de interes
local, în comuna Afumaþi, satele
Afumaþi, Boureni ºi Covei, jude-
þul Dolj” propus a fi amplasat în
COMUNA AFUMAÞI, satele Afu-
maþi, Boureni ºi Covei, judeþul
DOLJ. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1 ºi la sediul Primãriei
Afumaþi, str. Principalã, nr. 37,
Loc. Afumaþi, Jud. Dolj, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8.00
ºi 16.00 ºi vineri între orele 8.00
ºi 14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, municipiul Craiova, str. Pe-
tru rareº, nr. 1.

Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare ( titularul pro-
iectului) – fãrã evaluarea impactu-
lui asupra mediului. Comuna Da-
neþi judeþul Dolj titular al proiectu-
lui „ Alimentare cu apã în sistem
centralizat a comunei Daneþi, sat
Daneþi, judeþul Dolj, anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agen-
þia pentru Protecþia Mediului Dolj
în cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã, pentru proiec-
tul „ Alimentare cu apã în sistem
centralizat a comunei Daneþi, sat
Daneþi, judeþul Dolj, propus a fi
amplasat în Comuna Daneþi, jude-
þul Dolj în localitatea Daneþi. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul  APM Dolj din
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în
zilele luni-joi între orele 800-1630 ºi
vineri orele 800-1400, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet
http//apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 22.09.2017.

Primãria Comunei Pieleºti, ju-
deþul Dolj, anunþã scoaterea la con-
curs în data de 16.10.2017 a postu-
lui vacant de inspector debutant în
cadrul Serviciului Public Comuni-
tar Local de Evidenþã a Persoane-
lor Pieleºti. Dosarele de concurs se
pot depune în termen de 20 de zile
de la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial Partea a III a. Deta-
liile privind condiþiile de participare
ºi bibliografia de concurs se obþin
de la sediul Primãriei Comunei Pie-
leºti sau la telefon 0251459545.
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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.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ
MUNCITORI NECA-
LIFICAÞI ÎN CRAIO-
VA. TELEFON: 0755/
041.000.
SC Megaconstruct
S.A angajeazã Ingi-
ner exploatare cu ex-
perienþã, Gradul
EGIU, EGD. Cunoº-
tinþe de exploatare
reþea de distribuþie
gaze naturale. Sala-
riu atractiv. CV-urile
se  depun la adresa
de email: office@-
megaconstruct.ro.
Postul este disponi-
bil pentru Comuna
Pieleºti - Jud. Dolj.

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

Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igienizat,
cu vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã Goieºti. Te-
lefon: 0763/675.342.
Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet 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 casã modestã
1300 mp, Leamna
de Sus, cadastru. Te-
lefon: 0758/153.669.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.

TERENURI
VÂND teren intravi-
lan comuna Podari,
sat Balta Verde, str.
Rovine, nr. 14, su-
prafaþã din acte 999
mp - mãsuratã 971
mp, deschidere 29
ml, utilitãþile (curent
electric, apa, gaze) la
stradã, cf + cadastru,
studiu amplasament,
preþ 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon
0744/399.932.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara Pla-
iul Vulcãneºti. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani co-
muna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.

Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure.
Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

CUMPÃR DOUÃ
CAMERE PLATA
PE LOC. Telefon:
0761/355.107. sau
0758/270.906.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în func-
þiune. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0770/687.578.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
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Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã fri-
gorificã cu trei serta-
re funcþionabilã, am-
bele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând ieftin instalaþie
GPL. Telefon: 0744/
474.400.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
VÂND loc de veci, Ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0722/579.773.
Vând struguri de vin
din zona Vrancea!
La cerere se oferã
transport, 0766/
859.398 – Bogdan.
APARATURÃ sudu-
rã, butoi vin. Telefon:
0749/012.505.
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atc-
tic, aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0770/687.578.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând televizor color
cu telecomandã D 70
cm în stare bunã -
100 lei, sãpun de
casã cu 5 lei/kg, co-
vor persan 2.20/2 –
80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând Titlu de pro-
prietate – pãdure 2,6
ha comuna Brãdeºti
- Dolj. Telefon: 0770/
245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Tele-
fon: 0744/208.585.
Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80 ani
(artizanat de valoa-
re), diverse scule aº-
chietoare noi. Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând maºinã de
cusut electricã
pentru piese. Tele-
fon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600,  alternator
12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu mu-
zicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12 ºi
24 Volþi, calorifere
fontã, piese
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, pu-
tinã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Tele-
fon: 0745/602.201

SCHIMBURI APARTAMENTE

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

Schimb aparta-
ment 2 camere, et.
1, îmbunãtãþit, vis-
a-vis de Craioviþa
Kaufland –Penny -
lângã piaþã, cu si-
milar Brazdã, Ca-
lea Bucureºti,
Centru. Telefon:
0723/692.884

OFERTE ÎNCHIRIERI
Primesc fatã în
gazdã. Telefon:
0723/623.717.
Închiriez camerã la
casã zona Bordei.
Telefon: 0752/
641.487.

Primesc fatã în gaz-
dã -  zona Ciuper-
cã. Telefon: 0351/
441.276.

COMEMORÃRI
Azi, 16.09.2017 se
împlineºte 1 an de
la plecarea dintre
noi a ing. geodez
DONESCU ION.
Colegii nu l-au ui-
tat ºi cu tristeþe co-
memoreazã amin-
tirea sa. Dumne-
zeu sã-l aibã în
pazã! Panduru Pe-
tre, Lungu Florea
ºi Diºea Maria.
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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 X-a
Meciurile Juventus – FC Botoºani ºi

CSMP Iaºi – FC Voluntari s-au jucat asearã.
ACS Poli – Sepsi, sâmbãtã, ora 18

„U” Craiova – Dinamo, sâmbãtã, ora 20.30
Chiajna – CFR Cluj, duminicã, ora 18

FCSB – Gaz Metan, duminicã, ora 20.30
Astra – Viitorul, luni, ora 20.30

Severin, stadion: „Municipal”, astãzi, ora 20.30
Universitatea Craiova: Calancea – Screciu, Spahija, Kelic –

Martic, Zlatinski, Rossi, Bancu – Gustavo, Mitriþã, Bãluþã. An-
trenor: Devis Mangia. Rezerve: Mitrovic –  Popov, Mateiu, Bri-
ceag, Bãrbuþ, Burlacu, Roman.

Dinamo Bucureºti: Brãnescu – Hanca, Nedelcearu, Maric, Oliva
– Costache, Anton, Nascimento, Salomao – Bokila, Nemec.
Antrenor: Cosmin Contra. Rezerve: Penedo –I. Gheorghe, Du-
dea, Katsikas, Mahlangu, I. ªerban, Rivaldinho.

Arbitri: Ovidiu Haþegan (Arad) – Octavian ªovre (Satu Mare),
Sebastian Gheorghe (Suceava).

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteºti), Adrian Ionescu
(Bucureºti).

Universitatea Craiova – Dinamo Bucureºti

Universitatea Craiova a pier-
dut un singur meci în acest cam-
pionat, runda trecutã, dar are
numai 3 puncte în faþa lui Dina-
mo înaintea derby-ului, deºi „câi-
nii” au 4 înfrângeri la activ pânã
acum. Craiova pare liniºtitã îna-
intea celui mai important meci
pentru suporterii sãi, în timp ce
Dinamo este aproape sã-l piardã
pe Cosmin Contra, solicitat la
naþionalã. Deºi posedã un lot
mult mai generos faþã de sezoa-
nele trecute, Mangia are ºi el
probleme. Chiar dacã Burlacu
este în formã, îi va fi greu sã
prindã un loc de titular, fiindcã
antrenorul italian nu se atinge de
mignona tripletã ofensivã. Lip-
seºte Tiago, suspendat, dar re-
vine Spahija, în timp ce Scre-
ciu, în ciuda formei slabe, poate
rãmâne titular pe locul „under
21”, deºi ar exista acolo varian-
tele Briceag ºi Popov. Martic n-
a impresionat la debut ºi acolo
s-a resimþit la Cluj absenþa lui Di-
mitrov, accidentat, însã Mangia
nu improvizeazã, schimbã doar
post pe post, deºi ar putea fi în-
cercat Briceag, care a dat ran-
dament ca fundaº dreapta anul
trecut.  Chiar dacã a „comis-o”
în Gruia, Calancea ar rãmâne ti-
tular, iar Rossi îi va lua faþa lui
Mateiu, chiar dacã acesta este
foarte motivat în derby-uri.

De partea cealaltã, Cosmin
Contra spune cã se concentrea-
zã doar pe problemele de la Di-
namo ºi nu îºi face planuri pen-
tru echipa naþionalã. „Guriþã” are

Handbalistele de la SCM Craio-
va vor sã intre cu maximum de
puncte în pauza competiþionalã
prilejuitã de meciurile echipei naþi-
onale ºi asta înseamnã sã câºtige
ºi meciul din etapa a 3-a a Ligii Flo-
rilor, cu CSM Slatina, programat
duminicã, de la ora 11, în Sala Po-
livalentã, meci televizat pe TVR 2.
Dupã 2 etape, SCM Craiova are 6
puncte, fiind pe locul secund, dupã
CSM Bucureºti. Craiova a învins
recent formaþia slãtineanã, la Cupa
Craiovei, iar antrenorul secund al
Craiovei, Dumitru Berbece, crede
cã jucãtoarele nu se vor relaxa ºi
vor repeta succesul ºi în campio-

Pentru SCM Craiova nu existã 2 fãrã 3Pentru SCM Craiova nu existã 2 fãrã 3Pentru SCM Craiova nu existã 2 fãrã 3Pentru SCM Craiova nu existã 2 fãrã 3Pentru SCM Craiova nu existã 2 fãrã 3
nat, “Avem un lot valoros, jucãm
acasã ºi sunt toate premisele sã
obþinem victoria, care este foarte
improtantã pentru noi. Vom trata
partida cu maximã seriozitate pen-
tru a nu avea surprize neplãcute”.
Extrema Valentina Ardean, a spus:
„Fiecare meci îl tratãm cu maxi-
mã seriozitate. Pentru noi nu con-
teazã cã jucãm cu Slatina sau cu o
altã echipã. Important este sã fa-
cem o partidã bunã, sã avem un
joc colectiv ºi la final sã fim învin-
gãtoare”.  Interul Patricia Vizitiu a
declarat: „Va fi un joc destul de
greu, Slatina va veni sã îºi vândã
scump pielea. Trebuie sã ne facem

jocul nostru ºi sã ne pregãtim pen-
tru partidele viitoare.”

SCM Craiova are 4 jucãtoare
convocate la lotul României, porta-
rul Iulia Dumanska ºi jucãtoarele
Valentina Ardean, Cristina Zamfir
ºi Andreea Pricopi. Bobana Kliko-
vac este ºi ea convocatã la naþio-
nala Muntenegrului, iar Zeljka Ni-
kolic va evolua pentru Serbia.
Reprezentativa României va întâlni
în preliminariile CE 2018 miercuri,
27 septembrie, ora 19, în Sala
„Traian” din Râmnicu Vâlcea, re-
prezentativa Austriei, iar pe 1 oc-
tombrie va juca în deplasare cu
Portugalia.

Mangia: „Acesta e MECIUL!”Mangia: „Acesta e MECIUL!”Mangia: „Acesta e MECIUL!”Mangia: „Acesta e MECIUL!”Mangia: „Acesta e MECIUL!”
Derby-ul cel mai important pentru fanii ªtiinþei,

cel cu Dinamo, se disputã astãzi, la Severin

variante în atac, unde posedã
nouari autentici, precum: Ne-
mec, Bokila ºi Rivaldinho, dar
defensiva a fost zdruncinatã se-
rios de Timiºoara în etapa tre-
cutã. Romera este accidentat,
Katsikas n-a impresionat, aºa cã
Maric ar putea reveni titular, iar
Hanca ar fi pãstrat fundaº dreap-
ta. La mijloc, Contra mizeazã pe
tehnica în regim de vitezã a lui
Costache ºi Salomao ºi pe pase-
le lui Anton ºi Nascimento, care
pot veni ºi cu ºuturi de la dis-
tanþã. Steliano Filip a fost lãsat
în afara lotului, dupã ce s-a cer-
tat cu suporterii la meciul cu Ti-
miºoara, aºa încât Oliva va evo-
lua ca fundaº stânga.

Dupã ce au suferit din cauza
lui Adrian Comãnescu în meci-
lul din Gruia, oltenii au emoþii ºi
cu împãrþirea dreptãþii în derby-
ul cu Dinamo, fiindcã acesta va
fi arbitrat de Ovidiu Haþegan.
Arãdeanul i-a dezavantajat pe
alb-albaºtri ca înainte de 1989 în
sfertul din Cupa României cu
Dinamo, disputat tot la Severin,
în primãvarã, ºi câºtigat la pe-
nalty-uri de echipa lui Mulþescu,
în ciuda unei maniere total po-
trivnice a celui mai bine cotat
arbitru român.

Mangia: „Când am venit
la Craiova mi s-a spus sã nu

mã îmbrac în roºu”
Devis Mangia spune cã a fost

informat de la venirea în Bãnie
despre rivalitatea cu Dinamo.
„ªtim cã este un meci important,

este diferit de celelalte,
de fapt este MECIUL.
Dinamo este una dintre
cele mai bune echipe
din campionat, are mare
calitate, dar noi suntem
pregãtiþi sã ne sacrifi-
cãm pentru a câºtiga,
fiindcã ºtim ce impor-
tant este meciul  pen-
tru suporteri, dar ne
gândim ºi la situaþia
noastrã din clasament,
vrem sã ne pãstrãm lo-
cul pe podium. De
când am venit la Cra-
iova mi s-a spus sã nu
port ceva de culoare
roºie, aºa cã am aflat
imediat despre rivalita-
tea cu Dinamo. Este un
meci special pentru
Craiova ºi-l vom trata
ca atare. Dar pentru a
putea creºte din punct
de vedere mental, pentru a avea
atitudinea corectã, trebuie sã tra-
tãm mereu meciul urmãtor ca fi-
ind cel mai important. Ne-am fi
dorit sã jucãm acasã, la Craiova,
pentru cã sunt convins cã am fi
avut o altã atmosferã, chiar dacã
fanii au venit sã ne susþinã ºi la
Severin” a declarat Devis Mangia.

Iulian Roºu, fost jucãtor la
FCSB, Rapid ºi Astra, se aflã în
probe la Universitatea. „Este un
tânãr interesant, dar nu avem
timp acum sã ne decidem în pri-
vinþa lui, fiindcã avem un pro-
gram aglomerat, îl vom urmãri ºi
vom vedea dacã va rãmâne” a
spus Mangia în privinþa jucãto-
rului de 23 de ani, care ultima datã
a jucat la Olimpia Satu Mare.

Zlatinski: „Dacã trebuie,
vom mânca ºi iarba pentru

a învinge Dinamo”
Bulgarul Hristo Zlatinski a

marcat golul egalizator la ultima
disputã directã cu Dinamo, ter-
minat 2-2, iar „câinii” au pier-
dut 2 puncte foarte importante
în lupta pentru titlu. Al doilea
cãpitan al Craiovei spune cã el
colegii vor intra foarte determi-
naþi pentru a câºtiga derby-ul:
„Dacã vom fi liniºtiþi, concen-
traþi ºi vom da totul pe teren,
putem bate Dinamo. Mã simt
oltean, sunt un bulgar oltean ºi
joc cu inima pentru ªtiinþa. Nu

conteazã pe pe loc suntem noi
sau unde se aflã dinamoviºtii în
clasament, ºtim ce înseamnã
pentru fanii noºtri un meci cu
Dinamo ºi vom ieºi pe teren de-
terminaþi, dacã trebuie, vom
mânca ºi iarba pentru a câºtiga.
Am uitat ce s-a întâmplat la ulti-
mul meci, cu Hanca ºi Contra,
nu am nimic cu nimeni”. Tânã-
rul Andei Burlacu a vorbit ºi el
despre jocul cu Dinamo: „Va fi
o partidã încrâncenatã, ºtim ce
înseamnã un meci cu Dinamo,
dar suntem pregãtiþi, iar cu fanii
alãturi, care vor face o atmosfe-
rã extraordinarã, vom putea câº-
tiga. Mã bucur de încrederea an-
trenorului, lui îi datorez forma
pe care o am acum”.

Contra s-a declarat disponibil
pentru echipa naþionalã
Antrenorul lui Dinamo, Cos-

min Contra, a confirmat nego-

cierile privind preluarea echipei
naþionale de fotbal a României.
Contra susþine însã cã a fost
doar o discuþie preliminarã. „M-
am întâlnit cu Andrei Vochin ºi
Mihai Stoichiþã. Întâlnirea a du-
rat în jur de 15 minute, a fost
pentru prima datã când m-am
vãzut cu cei din Federaþie. M-
au întrebat dacã aº fi disponibil
sã preiau echipa naþionalã, le-am
rãspuns cã da, pentru cã naþio-
nala nu se refuzã. Asta a fost
totul, însã. Nu am discutat de-
spre altceva, a fost o discuþie
preliminarã, ei voiau sã ºtie dacã
sunt disponibil. Cred cã FRF dis-
cutã cu mai mulþi antrenori, lu-
cru care mi se pare normal. Vom
vedea ce va fi, deocamdatã mã
gândesc la meciul cu Craiova”,
a spus Contra. „Guriþã” este
principalul favoritã sã preia na-
þionala, dupã ce Dan Petrescu a
refuzat postul.
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