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- Dupã cât vin a bãut, Popescu
a zis cã trebuie sã bea câteva cis-
terne cu apã, ca sã poatã face ºi
el un ºpriþ.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

PreambulPreambulPreambulPreambulPreambul
la o aniversare!la o aniversare!la o aniversare!la o aniversare!la o aniversare!

Cum la 27 octombrie a.c., în
ºedinþã festivã a Senatului Uni-
versitãþii din Craiova, se vor
celebra 70 de ani de la înfiinþa-
rea acestei citadele a învãþã-
mântului superior din Oltenia,
prevãzutã prin Legea 138/25
aprilie 1947, marcarea printr-
un jubileu a 65 de ani de la în-
fiinþarea Grãdinii Botanice, se
circumscrie adecvat evantaiului
de manifestãri academice avu-
te în vedere, constituind un
preambul salutar. Articolul 12
din legea menþionatã prevedea
înfiinþarea urmãtoarelor facul-
tãþi: Medicinã umanã, Medici-
nã veterinarã, ªtiinþe economi-
ce comerciale ºi cooperatiste,
Agronomie.

ªcolile din mediulªcolile din mediulªcolile din mediulªcolile din mediulªcolile din mediul
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Peste douã treimi din unitã-
þile de învãþãmânt din mediul
rural se confruntã cu cel puþin
un factor de risc educaþional,
cum ar fi rezultate slabe la eva-
luarea naþionalã, risc de aban-
don ºcolar, rate ridicate de ab-
senteism ºi repetenþie, ºi cu unul
sau mai mulþi factori de risc so-
cio-educaþionali, cum ar fi elevi
proveniþi din familii dezavanta-
jate economic sau spaþii ºi do-
tãri materiale insuficiente. Spre
exemplu, abandonul ºcolar este
prezent în 40% din unitãþile de
învãþãmânt din mediul rural.
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La Craiova s-a deschis, ieri, cea de-a
V-a ediþie a Festivalului Mondial de Poe-
zie „Mihai Eminescu”, organizat de
Academia Internaþionalã „Mihai Emines-
cu”, în parteneriat cu Primãria ºi Consi-
liul Local Municipal Craiova, Consiliul
Judeþean Dolj ºi Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”. Festivalul
se va desfãºura pânã pe data de 20 sep-
tembrie, ediþia din acest an fiind dedicatã
împlinirii a 2.000 de ani de la moartea lui
Publius Ovidius Naso, la Tomis. Între cele
11 premii decernate, ieri, la Muzeul de
Artã Craiova, în cadrul acestui eveni-
ment, s-au regãsit Premiul pentru Inter-
pretarea ºi Promovarea Muzicii Popula-
re Româneºti – acordat profesorului ºi
interpretului Ioan Bocºa, ºi Premiul pen-
tru Excelenþã în Diplomaþie – care a ajuns
la Cristian Diaconescu, de douã ori mi-
nistru de Externe al României ºi minis-
tru al Justiþiei. Deschiderea celei de-a V-
a ediþii a Festivalului Mondial de Poezie
„Mihai Eminescu” a avut loc în prezenþa
a 50 de poeþi din 45 de þãri, dar ºi a unor
mari personalitãþi culturale precum so-
prana Mariana Nicolesco, cãreia i-a fost
acordat un premiu special.
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Din ce în ce mai multe unitãþi
ºcolare, asigurate cu pazã umanã
Poliþia Românã anunþã cã numãrul ºco-

lilor asigurate cu pazã umanã a crescut
cu 11,4 %, comparativ cu sfârºitul anului
ºcolar anterior. Astfel, din cele 19.550
unitãþi ºcolare, 6.171 sunt asigurate cu
pazã umanã, mai bine de jumãtate fiind în
mediul urban, iar 2.670 în rural. “De ase-
menea, o creºtere semnificativã au înre-
gistrat ºi ºcolile asigurate cu pazã prin
societãþi specializate de pazã (19,5%).
6.024 de unitãþi de învãþãmânt preuniver-
sitar sunt dotate cu sisteme de suprave-
ghere video (1.854 în mediul urban ºi 4.170
în mediul rural). Faþã de sfârºitul anului
ºcolar precedent, numãrul unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar dotate cu sis-
teme video a crescut cu 5,5%”, transmite
Poliþia Românã. La nivel naþional sunt
19.550 de unitãþi ºcolare – grãdiniþe, ºcoli
gimnaziale, licee ºi colegii (6.262 în me-
diul urban ºi 13.228 în mediul rural), în
cadrul cãrora au fost înscriºi aproximativ
2.867.364 de elevi ºi preºcolari.

Ministrul Apãrãrii, în vizitã
de lucru în Statele Unite
Ministrul Apãrãrii Naþionale, Mihai Fi-

for, va efectua în perioada 17-22 septem-
brie o vizitã de lucru la Washington, SUA,
unde se va întâlni cu Secretarul Apãrãrii,
James Mattis, cu membri ai Congresului
SUA ºi cu reprezentanþii principalelor
companii din industria de apãrare ameri-
canã. „Ministrul Apãrãrii Naþionale, Mi-
hai Fifor, va efectua în perioada 17-22 sep-
tembrie o vizitã de lucru la Washington,
Statele Unite ale Americii. Din delegaþie
vor face parte ºeful Statului Major Gene-
ral, generalul Nicolae Ciucã, secretarul de
stat pentru armamente, Florin-Lazãr Vlã-
dicã, ºi alþi ºefi de structuri centrale din
minister”, se aratã într-un comunicat de
presã al MApN. Potrivit sursei citate, pe
timpul vizitei, ministrul apãrãrii naþionale
se va întâlni cu Secretarul Apãrãrii, James
Mattis, cu adjunctul consilierului prezi-
denþial pentru securitate naþionalã, Ricky
Waddell, cu membri ai Congresului SUA
ºi cu reprezentanþii principalelor compa-
nii din industria de apãrare americanã. De-
legaþia va participa, de asemenea, la o ce-
remonie militarã, unde ministrul Mihai Fi-
for va depune o coroanã de flori la Mor-
mântul Ostaºului Necunoscut din Arlin-
gton National Cemetery. „Parteneriatul
strategic cu SUA este unul din pilonii fun-
damentali ai apãrãrii ºi securitãþii în Ro-
mânia, contribuind în mod direct la con-
solidarea profilului euro-atlantic al aces-
teia, ºi rãmâne esenþial în actualul mediu
complex de securitate regional ºi interna-
þional”, se mai aratã în comunicatul remis
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Preºedintele Klaus Iohannis va par-
ticipa, în perioada 18-23 septembrie,
la Adunarea Generalã a ONU, unde
va rosti un discurs, va participa la re-
cepþia organizatã de preºedintele SUA
Donald Trump, va avea întrevederi
bilaterale cu secretarul general ONU,
precum ºi cu omologi din alte state.

„În perioada 18-22 septembrie a.c.,
preºedintele României, Klaus Iohan-
nis, se va afla la New York, unde va
conduce delegaþia românã participantã
la segmentul la nivel înalt al celei de-a
72-a sesiuni a Adunãrii Generale a Or-
ganizaþiei Naþiunilor Unite (ONU).
Acest segment, cu care debuteazã fie-
care sesiune anualã a Adunãrii Gene-
rale a ONU, reprezintã cea mai amplã
reuniune a ºefilor de stat sau guvern
din cadrul sesiunii. Nivelul ridicat de participare
reflectã importanþa agendei de dezbatere, ONU
fiind forumul cu cea mai mare legitimitate la ni-
vel global”, se aratã într-un comunicat remis ME-
DIAFAX.

Potrivit sursei citate, programul vizitei Preºe-
dintelui României va cuprinde, printre altele, sus-
þinerea discursului naþional în cadrul sesiunii de
dezbateri generale a Adunãrii Generale a ONU,
participarea la reuniuni la nivel înalt, organizate
de cãtre România împreunã cu alte state, pre-
cum ºi de cãtre Secretariatul ONU, participarea
la recepþia oferitã de Preºedintele SUA, Donald
Trump, ºefilor de delegaþii care iau parte la seg-
mentul la nivel înalt al Adunãrii Generale. De ase-
menea, preºedintele Klaus Iohannis va avea o
serie de întrevederi bilaterale cu Secretarul Ge-

Ministrul Educaþiei, Liviu Pop,
a anunþat, ieri, pe blogul sãu, cã
astãzi va sesiza Autoritatea Naþio-
nalã pentru Protecþia Consumato-
rului ºi Ministerul Finanþelor pri-
vind douã edituri specializate în ela-
borarea manualelor auxiliare, acu-
zând cã aceste cãrþi nu sunt aviza-
te de minister. „Fãrã nicio emo-
þie, unele edituri specializate nu-
mai în auxiliare imprimã pe co-
perta acestora, AVIZAT MEN,
fãrã sã aibã acest aviz. Nu voi in-
tra în detalii cu privire la cum
funcþioneazã caracatiþa auxiliare-
lor. Lupta mea cu aceastã caraca-
tiþã continuã. Mâine, 18 septem-
brie 2017, voi continua acest de-
mers. Voi notifica douã dintre edi-
turi despre abuzurile pe care le fac
prin menþinerea AVIZULUI MEN
pe auxiliarele de clasa a III-a ºi a
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neral ONU, cu Preºedintele Adunãrii Generale,
precum ºi cu omologi din alte state.

„În cadrul discursului din plenul Adunãrii Ge-
nerale, Preºedintele României va pune accent pe
importanþa unei ordini internaþionale bazate pe
principii ºi reguli, pe statul de drept la nivel inter-
naþional, pe nevoia întãririi ONU ºi adaptãrii sale
la provocãrile actuale ºi va sublinia necesitatea
unui rãspuns eficient pentru principalele provo-
cãri la adresa pãcii ºi securitãþii internaþionale ºi
din regiunea noastrã. Totodatã, în cadrul eveni-
mentului privind Educaþia pentru Pace, organi-
zat de România, cu participarea altor oficiali de
rang înalt, Preºedintele României va sublinia ro-
lul pe care îl are educaþia inclusivã ºi de calitate
pentru toþi în prevenirea conflictelor, a radicali-
zãrii tinerilor ºi a violenþei, în promovarea tineri-

lor ca actori esenþiali ai pãcii, respec-
tiv importanþa asigurãrii accesului la
educaþie ca drept fundamental al
omului ºi a educaþiei ca factor de pro-
gres în societate, de naturã sã con-
ducã la atingerea obiectivelor ONU”,
se mai aratã în comunicatul Admi-
nistraþiei Prezidenþiale.

Preºedintele Klaus Iohannis va
participa, de asemenea, la un eveni-
ment organizat de Secretariatul ONU,
dedicat lansãrii unui important Raport
care promoveazã egalitatea de ºanse
între bãrbaþi ºi femei (Raportul co-
mun HeForShe 10x10x10 Impact
Champions). În cadrul acestuia, Pre-
ºedintele României va avea o inter-
venþie în calitatea sa de membru, alã-
turi de alþi nouã ºefi de state ºi de

guverne, al primului grup la nivel înalt, iniþiat în
2015, care pledeazã pentru egalitatea de ºanse
între bãrbaþi ºi femei.

„În contextul lansãrii recente a campaniei pen-
tru ocuparea de cãtre România a unui loc de
membru nepermanent în Consiliul de Securitate
al ONU, în mandatul 2020-2021, Preºedintele
Klaus Iohannis va susþine în cadrul reuniunilor
bilaterale ºi multilaterale la care va participa im-
portanþa atingerii acestui obiectiv al statului ro-
mân ºi principalele argumente care recomandã
þara noastrã în aceastã competiþie. Preºedintele
României va mai avea întâlniri, în cadrul vizitei
în SUA, cu reprezentanþii principalelor organiza-
þii evreieºti din Statele Unite, precum ºi cu re-
prezentanþii comunitãþii româneºti din zona Phi-
ladelphia”, se mai menþioneazã în comunicat.

Lupta lui Pop cu auxiliarele. Ministrul alerteazã instituþiile
dupã ce douã edituri au utilizat emblema avizat MEN

IV-a (menþionez cã pentru clasele
acestea, MEN nu a avizat niciun
auxiliar), precum ºi de adresele pe
care le fac în continuare la nivelul
unitãþilor de învãþãmânt. De ase-
menea, voi sesiza atât Ministerul
de Finanþe cât ºi Autoritatea Na-
þionalã pentru Protecþia Consuma-
torului pe aceste aspecte”, scrie
Liviu Pop pe blog.

Ministrul Educaþiei a declarat, la
începutul lunii august, cã toate
mijloacele de învãþãmânt didactic
auxiliar ºi curricular trebuie revi-
zuite, motiv pentru care niciunul
nu va mai fi valabil. Ordinul a in-
trat în vigoare, în prezent nefiind
folosite manuale auxiliare. Decizia
lui Pop a stârnit ºi nemulþumiri în
rândul pãrinþilor ºi profesorilor.

“Demersul meu legal, de a pune
în aplicare Legea Educaþiei Naþio-

nale (LEN) privind manualele ºco-
lare ºi auxiliarele didactice, a stâr-
nit foarte multe dezbateri, mai ales
în mediul on-line. (..) Este de ase-
menea, pentru prima datã, în ulti-
mii 5 ani (de la intrarea în vigoare
a LEN), când elevii din actuala cla-
sã a 5-a primesc la început de an
ºcolar manuale ºi nu auxiliare (anul
trecut ºi acum doi ani acele auxila-
re NU AU FOST AVIZATE de Mi-
nisterul Educaþiei Naþionale ). Pânã
în acest an ºcolar elevii primeau
zeci de auxiliare la începutul anu-
lui ºcolar, iar manualele le parve-
neau abia în semestrul al doilea sau
deloc. De ce? Simplu, caracatiþa
auxiliarelor cu tentacule pânã în
minister trebuia hrãnitã cu bani
negri sau gri, iar cum cifra de afa-
ceri anualã a acestor edituri este,
din analiza unora, de peste 100 de

milioane de euro, interesul pentru
aceastã temã este unul pe mãsu-
rã”, mai susþine Pop.

Pe Facebook a fost creat un eve-
niment, intitulat “Biblioteca pentru
Pop”, mai mulþi pãrinþi anunþând cã
vor merge marþi dimineaþa în faþa
Guvernului, unde vor cere demisia
ministrului. «Hai sã îi ducem o car-
te lui Pop ºi sã îi cerem demisia!
Ministrul Educaþiei, Liviu Marian
Pop, a bulversat întregul sistem de
învãþãmânt românesc. Milioane de
copii ºi de pãrinþi au privit, în ulti-
mele sãptãmâni, cum deciziile ha-
lucinante ale lui Pop duc ºcoala ro-
mâneascã spre haos complet. Cea
mai recentã mãsurã care a dat pes-
te cap Educaþia din România a fost
ordinul de ministru privind interzi-
cerea materialelor auxiliare, care a
provocat situaþii aberante: pãrinþii s-
au plâns cã elevii sunt percheziþio-
naþi în ghiozdane, profesorii cã nu
mai au cum sã predea la clase, Ga-
zeta Matematicã a fost consideratã
interzisã în ºcoli, iar soarta exame-
nelor din acest an ºcolar a devenit
incertã. (..) Societatea româneascã
a putut remarca faptul cã Educaþia
a ajuns sã fie condusã de o persoa-
nã cu grave probleme de bac-
kground profesional ºi chiar ºi de
exprimare: gafele legate de „genun-
che” ºi „cu câþi i se scrie cuvântul
copiii” fac parte deja din biografia
publicã a domnului Pop», scriu ini-
þiatorii pe pagina de Facebook.
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Preambul la o aniversare!Preambul la o aniversare!Preambul la o aniversare!Preambul la o aniversare!Preambul la o aniversare!
MIRCEA CANÞÃR

Cum la 27 octombrie a.c., în ºedinþã fes-
tivã a Senatului Universitãþii din Craiova,
se vor celebra 70 de ani de la înfiinþarea
acestei citadele a învãþãmântului superior
din Oltenia, prevãzutã prin Legea 138/25
aprilie 1947, marcarea printr-un jubileu a
65 de ani de la înfiinþarea Grãdinii Botani-
ce, se circumscrie adecvat evantaiului de
manifestãri academice avute în vedere,
constituind un preambul salutar. Articolul
12 din legea menþionatã prevedea înfiinþa-
rea urmãtoarelor facultãþi: Medicinã uma-
nã, Medicinã veterinarã, ªtiinþe economi-
ce comerciale ºi cooperatiste, Agronomie.
Chiar dacã n-a fost ceea ce putea sã fie,
din cauza organizãrii anemice, deºi printre
invitaþi s-au aflat ºi directorii grãdinilor
botanice din Bucureºti, Cluj-Napoca, Ga-
laþi, Macea (proprietatea Universitãþii de
Vest „Vasile Goldiº” - Arad), readucerea în
dezbatere a genezei unui sanctuar verde al
Craiovei, în scopul de a contribui la instrui-
rea studenþilor de la facultãþile de profil –
agriculturã ºi horticulturã – prin lãrgirea
bazei de cercetare ºtiinþificã, legarea învã-
þãmântului de practicã, dar ºi pentru a spori
zestrea de spaþii verzi a urbei, câteva ac-

cente, dar puþine, sã le spunem aºa, s-au
dovedit oportune. Au fost evocate, în con-
text, meritele ºtiinþifice ale fostului profe-
sor universitar dr. Alexandru Buia, titula-
rul disciplinei de Botanicã, ºi a altor cadre
didactice universitare, din acea vreme, cu
destule omisiuni, deºi Grãdina Botanicã s-
a legitimat, dintr-un început ca „un ade-
vãrat laborator viu” pentru studenþii de
la facultãþile de Agriculturã ºi Horticulturã,
astfel încât o bunã parte din disciplinele
biologice ºi de profil sã se desfãºoare chiar
în sectoarele distinct amenajate, într-un în-
tins perimetru, în suprafaþã de 17 hectare.
Iniþiativa înfiinþãrii Grãdinii Botanice din
Craiova a aparþinut integral conf. univ. I.
Lungu, rectorul fostului Institut Agrono-
mic din Craiova (1952-1955), proiectul de
organizare beneficiind de aportul unui con-
siliu de cadre didactice ºi botaniºti cunos-
cuþi din alte centre universitare. De la o
valoare iniþialã a lucrãrilor de 10.345.000
lei s-a ajuns, prin reduceri repetate, la nu-
mai 3.450.000 lei, sumã avizatã de forul
tutelar, care era Ministerul Agriculturii. O
bunã parte a finanþãrii iniþiale a fost asigu-
ratã de consiliile populare, orãºenesc ºi re-

gional, pentru ca pe parcurs, consiliul mu-
nicipal Craiova – în 1970 – sã punã la dis-
poziþie alte fonduri pentru lucrãrile de ilu-
minat, asfaltare a aleilor principale ºi îm-
prejmuirea completã. ªi dacã numele pro-
fesorului universitar dr. Alexandru Buia –
omagiat în cadrul jubileului „Grãdina Bota-
nicã – 65 de ani de existenþã” –, meritã
evocat cu recunoºtinþã, ºi pentru laborioa-
sa activitate ºtiinþificã (cercetãri privind va-
lorificarea nisipurilor din sudul Olteniei ºi
îmbunãtãþirea pajiºtilor din masivul Parâng),
ca întotdeauna, în astfel de momente, ris-
cãm omisiuni regretabile. Fãrã a diminua
anvergura academicã a prof. univ. dr. Ale-
xandru Buia, venit de la Cluj-Napoca, care
a donat „herbarul” ce-i poartã numele, fiind
un recunoscut botanist, ca ºi cel al altui mare
botanist, Alexandru Borza, dãruit se spune
ca omagiu adus ctitorului Grãdinii Botanice
din Craiova, contextul politic  în care s-a
realizat Grãdina Botanicã fiind unul delicat
– vremurile erau tulburi –, impune destule
nuanþãri, asupra cãrora nu stãruim. Marelui
botanist Alexandru Buia (1952-1964) i-au
urmat, în ordine, la conducerea Grãdinii
Botanice, prof. dr. doc. I. Mihãilescu, prof.

dr. doc. M. Oprean, prof. univ. dr. Marin
Pãun, lect. dr. C. Maloº. Din 1975 condu-
cerea Grãdinii Botanice a fost asiguratã de
un consiliu ºtiinþific care i-a cuprins pe prof.
dr. Tiberiu Nicola, lector C. Maloº, prof.
univ. dr. Marius Popescu, conf. univ. dr.
Grigore ªorop, conf. ing. Constantin Bar-
bu, prof. dr. doc. Marin Pãun, lect. dr. A.
Pavel, lect. dr. Leonida Roºu, lect. univ.
Nicolae ªuster. O mare competenþã în do-
meniul floriculturii, conf. univ. dr. Pavel
Afrodita, lângã atâtea alte competenþe, pe
care timpul le-a dus, cum se întâmplã, în
uitare, s-a distins prin interesante proiecte.
Reabilitatã de datã recentã, de Primãria Cra-
iova, ºi s-a vorbit mult de acest lucru, Grã-
dina Botanicã din Craiova are porþile des-
chise tinerilor ºi vârstnicilor. Ca for meto-
dologic, cel puþin, facultãþile de profil din
Craiova, care ºi-au propus o asemenea dez-
batere, au posibilitatea exprimãrii competen-
te. Dar deocamdatã niciun semn. ªi cel mai
vibrant omagiu, adus prof. univ. dr. Alexan-
dru Buia, ar fi acela ca Grãdina Botanicã sã
constituie, aºa cum i-a fost rostul iniþial, ºi
un teritoriu al iniþiativelor ºi vocaþiei studen-
þilor, ce se pregãtesc momentan.

Abandonul ºcolar este prezent
în 40% din unitãþile de învãþãmânt
din mediul rural, cele mai multe
cazuri fiind înregistrate în licee. În
ceea ce priveºte absenteismul de
la ore, acesta apare cel mai des tot
în învãþãmântul liceal, iar regiunea
Bucureºti-Ilfov are cele mai slabe
rezultate privind prezenþa la ore, cu
o medie anualã de absenþe de pes-
te 32 de ore/elev. Aceste date au
reieºit din studiul „Investiþie în edu-

ªcolile din mediul rural se luptã
cu sãrãcia ºi abandonul

Peste douã treimi din unitãþile de învã-
þãmânt din mediul rural se confruntã cu
cel puþin un factor de risc educaþional,
cum ar fi rezultate slabe la evaluarea na-
þionalã, risc de abandon ºcolar, rate ridi-
cate de absenteism ºi repetenþie, ºi cu
unul sau mai mulþi factori de risc socio-
educaþionali, cum ar fi elevi proveniþi din

caþia copiilor din mediul rural”,
realizat de Fundaþia World Vision
România, la iniþiativa ºi cu finan-
þarea Fundaþiei Vodafone România.
Studiul este reprezentativ la nivel
naþional ºi a fost efectuat în pe-
rioada februarie-iulie 2017.

„Studiul face o analizã comple-
xã a factorilor de risc ai abando-
nului ºcolar la care sunt expuºi
copiii din mediul rural, unde rata
de participare ºcolarã este cu 20%

mai micã faþã de mediul urban. În
acest context, riscul de abandon
este major, cu foarte mulþi factori
la bazã, iar paleta modelelor de in-
tervenþie poate fi foarte largã. Doar
bazându-ne pe astfel de studii, re-
prezentative pentru starea învãþã-
mântului din mediul rural, putem
propune intervenþii valide, care sã
contribuie la creºterea calitãþii edu-
caþiei ºi la prevenirea abandonului
ºcolar”, a declarat dr. Mihaela-Lo-

redana Nabãr, head of grants ac-
quisitions and management depar-
tament,  în cadrul fundaþiei World
Vision România.

ªapte din zece ºcoli din mediul
rural au elevi care repetã clasa

Studiul mai aratã cã ºapte din
zece unitãþi de învãþãmânt din me-
diul rural au elevi care repetã cla-
sa, iar regiunea centru – judeþele
Alba, Braºov, Covasna, Harghita,
Mureº ºi Sibiu – are cel mai mare
procent de repetenþie. În ceea ce
priveºte provenienþa elevilor din
familii dezavantajate economic,
douã treimi (62,6%) din unitãþile
de învãþãmânt au elevi cu dosar
de bursã socialã, elevi instituþio-
nalizaþi sau elevi în plasament.
Peste 15% din unitãþi au semnalat
nevoi privind îmbunãtãþirea dotã-
rii spaþiului ºcolar, procentul cel
mai ridicat fiind înregistrat în zona
Sud Vest-Oltenia, unde peste un
sfert dintre unitãþi (27,8%) au
nevoie de astfel de intervenþii.

„Am iniþiat acest studiu din ne-
voia de a identifica zonele în care
Fundaþia Vodafone România va in-
vesti prin programele de educa-
þie, astfel încât acestea sã aibã un
impact real ºi vizibil. În mediul

rural, mulþi copii renunþã la ºcoa-
lã, iar numeroºi elevi se aflã în im-
posibilitatea de a urma un liceu sau
o ºcoalã profesionalã din cauza sã-
rãciei. Mai târziu, aceºti tineri se
confruntã cu dificultãþi în integra-
rea pe piaþa muncii ºi chiar în so-
cietate, aspecte pe care sperãm sã
le îmbunãtãþim cu ajutorul pro-
gramelor pe care le vom derula”,
a declarat Angela Galeþa, directo-
rul Fundaþiei Vodafone România.

Studiul a fost realizat în peste
2.500 de unitãþi de învãþãmânt

Studiul „Investiþie în educaþia
copiilor din mediul rural” acope-
rã 2.591 de unitãþi de învãþãmânt
din mediul rural, ceea ce repre-
zintã peste 80% din ºcolile gim-
naziale, liceele ºi ºcolile profesi-
onale existente în acest mediu.
Studiul a fost efectuat pe baza
datelor oferite de Ministerul Edu-
caþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice ºi de
Agenþia Românã de Asigurare a
Calitãþii în Învãþãmântul Preuni-
versitar ºi a rãspunsurilor obþi-
nute la chestionarele aplicate unui
numãr de peste 3.000 de cadre
didactice ºi peste 750 de elevi din
mediul rural.

RADU ILICEANU

familii dezavantajate economic sau spaþii
ºi dotãri materiale insuficiente. Spre
exemplu, abandonul ºcolar este prezent în
40% din unitãþile de învãþãmânt din me-
diul rural. Douã treimi din unitãþile de în-
vãþãmânt au elevi din familii dezavanta-
jate economic, iar liceele sunt cele mai
expuse la abandon ºcolar ºi absenteism.
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Peste 145 de poliþiºti din cadrul
IPJ Dolj, de la formaþiunile de or-
dine publicã, rutierã, investigaþii
criminale, precum ºi „mascaþi” din
cadrul Serviciului Acþiuni Speciale
de la IPJ Dolj, au participat, în
noaptea de sâmbãtã spre dumini-
cã, la o razie de amploare la nivelul
judeþului Dolj, pentru prevenirea
ºi combaterea abaterilor la regimul
circulaþiei rutiere, precum ºi pen-

Dosarul în care craioveanul Io-
nuþ Alin Traºcã, de 26 de ani, a
fost trimis în judecatã de procuro-
rii Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de refuz recoltare pro-
be biologice ºi conducere a unui
autoturism pe drumurile publice cu
permis anulat a ieºit, vineri, 15 sep-
tembrie a.c., din camera prelimi-
narã a Judecãtoriei Craiova, instan-
þa dispunând începe-
rea procesului:

„Constatã legalita-
tea sesizãrii instanþei
cu rechizitoriul Par-
chetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova
cu numãrul 5470/P/
2017 privind pe incul-
patul Traºcã Ionuþ
Alin pentru sãvârºirea
infracþiunilor de: con-

Razii de amploare în Dolj,Razii de amploare în Dolj,Razii de amploare în Dolj,Razii de amploare în Dolj,Razii de amploare în Dolj,
la sfârºit de sãptãmânãla sfârºit de sãptãmânãla sfârºit de sãptãmânãla sfârºit de sãptãmânãla sfârºit de sãptãmânã

Începe procesul ºoferului de BMW prins bãut
la volan ºi cu permisul anulat

În noaptea de sâmbãtã spre duminicã, poli-
þiºtii doljeni, împreunã cu „mascaþi”, au or-
ganizat o razie de amploare în judeþ, pentru
prevenirea ºi combaterea accidentelor de cir-
culaþie, dar ºi a încãlcãrii legislaþiei rutiere.
Au fost instituite 31 de filtre rutiere, unde au

fost verificate peste 650 de autovehicule.
Oamenii legii au testat 393 de ºoferi cu apa-
ratul etilotest, constatând 11 infracþiuni la re-
gimul circulaþiei rutiere, fiind reþinute 24 de
permise de conducere, în 8 cazuri motivul fi-
ind conducerea sub influenþa alcoolului.

tru reducerea accidentelor de cir-
culaþie, fiind vizaþi, în primul rând,
„petrecãreþii” care urcã la volan
dupã ce au consumat bãuturi al-
coolice.

Oamenii legii au instituit 31 de
filtre rutiere pe mai multe artere de
circulaþie din Craiova, dar ºi pe
principalele drumuri din judeþ, unde
au fost controlate 652 de autove-
hicule. De asemenea, poliþiºtii au

legitimat 759 de persoane, fiind
efectuate atât controale corporale,
cât ºi controale asupra bagajelor în
peste 78 de cazuri. Dintre acestea,
16 persoane au fost conduse la
sediile unitãþilor ºi subunitãtilor de
poliþie, fiind totodatã efectuate -
83 de verificãri în bazele de date.

„Poliþiºtii rutieri prezenþi în
stradã au efectuat 393 de testãri
cu aparatul etilotest, ocazie cu
care au constatat 11 infracþiuni -
la regimul circulaþiei rutiere, fiind
reþinute 24 de permise de condu-
cere, în 8 cazuri motivul fiind con-
ducerea sub influenþa alcoolului.
Tot în cursul acestei razii au fost
retrase 9 certificate de înmatricu-
lare. Au fost depistate 10 persoa-
ne care au comis infracþiuni la re-
gimul circulaþiei pe drumurile pu-
blice, fiind totodatã aplicate -
207 sancþiuni contravenþionale
atât în ceea ce priveºte nerespec-
tarea legislaþiei rutiere, cât ºi pen-
tru sancþionarea faptelor de încãl-
care a unor norme de convieþuire
socialã, a ordinii ºi liniºtii publi-
ce. Valoarea totalã a amenzilor
aplicate de poliþiºti se ridicã la -

83.895 lei”, ne-a declarat purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj, inspec-
tor principal Cãtãlin Dochia.

30 de arestaþi la domiciliu,
verificaþi de poliþiºti

În plus, poliþiºtii au fost prezenþi
în stradã în numãr mare ºi în noap-
tea de vineri spre sâmbãtã, într-o
altã acþiune având drept scop men-
þinerea unui climat de siguranþã ci-
vicã ºi respectarea hotãrârilor ºi
dispoziþiilor organelor judiciare. La
aceastã acþiune au participat efec-
tive de poliþiºti din cadrul Serviciu-
lui de Investigaþii Criminale, Poli-
þiei municipiilor Craiova, Calafat ºi
Bãileºti, precum ºi din cadrul subu-
nitãþilor de poliþie din oraºele Se-

garcea, Bechet, Dãbuleni ºi Filiaºi.
Oamenii legii au verificat 32 de lo-
curi ºi medii de interes operativ-
, 56 de localuri de alimentaþie pu-
blicã, printre care sãli de jocuri,
baruri, precum ºi alte localuri de
agrement. Totodatã au fost legiti-
mate 98 de persoane ºi controlate
peste 40 de autovehicule. Poliþiºtii
doljeni au efectuat 30 de verificãri
inopinate la persoane arestate la
domiciliu conform dispoziþiilor le-
gale în vigoare. Au fost aplicate
ºi 19 sancþiuni contravenþionale în
valoare totalã de 5.535 lei, cu oca-
zia acþiunii fiind constatate ºi 2 in-
fracþiuni la regimul circulaþiei ru-
tiere, dupã cum a mai precizat pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au dispus începerea
procesului tânãrului de 26 de ani, din Craiova, prins bãut la
volanul unui BMW ºi cu permisul anulat ºi arestat preven-
tiv în baza hotãrârii Judecãtoriei Craiova de pe 9 iulie a.c.,
aflat acum în arest la domiciliu. Dosarul a ieºit din camera
preliminarã vineri, 15 septembrie a.c., la aceeaºi datã
instanþa menþinând arestarea preventivã a inculpatului.

ducerea unui vehicul fãrã permis
de conducere, sãvârºitã în varian-
ta conducerii pe drumurile publi-
ce a unui vehicul pentru care le-
gea prevede obligativitatea deþi-
nerii permisului de conducere de
cãtre o persoanã ala cãrei permis
de conducere i-a fost anulat, refuz
de la prelevarea de mostre biolo-
gice. Dispune începerea judecãþii
cauzei privind pe inculpatul Traº-

cã Ionuþ Alin. Cu drept de conte-
staþie în termen de 3 zile de la co-
municarea încheierii. Pronunþatã
în camera de consiliu, azi, 15 sep-
tembrie 2017”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei. ªi tot
vineri instanþa a menþinut, ca fiind
legalã ºi temeinicã, mãsura arestu-
lui la domiciliu faþã de inculpat. 

Reamintim cã, potrivit repre-
zentanþilor Inspectoratului de Po-
liþie Judeþean (IPJ) Dolj, vineri, 7
iulie a.c., la ora 3.45, lucrãtori din
cadrul Secþiei 3 Poliþie Craiova l-
au depistat pe Alin Ionuþ Traºcã,
de 26 de ani, din Craiova în timp
ce conducea, pe Calea Bucureºti,
în apropiere de intersecþia cu stra-
da Sãrarilor un autoturism BMW,

deºi avea permisul de
conducere anulat.
Tânãrul mirosea ºi a
alcool, astfel cã a
fost condus la Spita-
lul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova,
unde a refuzat recol-
tarea de probe biolo-
gice în vederea sta-
bilirii alcoolemiei.

Ulterior, în urma
analizãrii dosarului

împreunã cu procurorul de caz,
în cursul zilei de vineri s-a dispus
continuarea urmãririi penale ºi pu-
nerea în miºcare a acþiunii penale
faþã de craioveanul de 26 de ani
pentru sãvârºirea infracþiunilor
conducere a unui autoturism pe
drumurile publice cu permis anu-
lat ºi refuz recoltare probe biolo-
gice. Tânãrul a fost reþinut pen-
tru 24 de ore ºi introdus în ares-
tul IPJ Dolj, iar sâmbãtã, 8 iulie
a.c., a fost prezentat Judecãtoriei
Craiova, care i-a emis mandat de
arestare pentru 30 de zile. A con-
testat hotãrârea, însã Tribunalul
Dolj i-a respins contestaþia.

Procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova au fi-
nalizat cercetãrile ºi au dispus tri-
miterea în judecatã, în stare de
arest preventiv, a lui Alin Ionuþ
Traºcã, pentru sãvârºirea infrac-
þiunilor de refuz recoltare probe
biologice ºi conducere a unui au-
toturism pe drumurile publice cu
permis anulat, dosarul înregis-
trându-se pe rolul Judecãtoriei
Craiova la sfârºitul lunii iulie. In-
culpatul a solicitat instanþei înlo-
cuirea arestãrii preventive cu
mãsura arestului la domiciliu,
solicitarea sa fiind admisã pe 18
august a.c.
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Craiova gãzduieºte, ºi în acest an,
Festivalul Internaþional de Poezie
„Mihai Eminescu”, o manifestare
culturalã care a dobândit notorieta-
te, graþie organizãrii ireproºabile, dar
ºi anvergurii invitaþilor. «Suntem
onoraþi sã fim gazdele atâtor minþi
luminate ºi creative de pe întreg
mapamondul. Vã spunem bun venit
în Craiova, un oraº care a avut me-
reu o poezie a sa, o eleganþã natura-
lã a vieþii cotidiene datã de frumuse-
þea clãdirilor, a strãzilor, parcurilor
ºi a oamenilor sãi. Nu este deloc în-
tâmplãtor faptul cã la noi, în Cetatea
Bãniei, se reunesc, de cinci ani în-
coace, poeþi renumiþi din toatã lumea,
la Festivalul Mondial „Mihai Emines-
cu”», a afirmat Mihail Genoiu, pri-
marul municipiului Craiova.

Sã precizãm cã a participat ºi Am-
basadorul Republicii Moldova la
Bucureºti, Mihai Gribincea, numit în
funcþia de Ambasador Extraordinar
ºi Plenipotenþiar al Republicii Mol-
dova în România, printr-un decret
al Preºedintelui Republicii Moldova,
dl Nicolae Timofti, la 5 noiembrie
2015. Înainte de aceasta, Mihai Gri-
bincea a activat în calitate de Amba-
sador al Republicii Moldova în
Regatul Belgiei ºi Marele Ducat
al Luxemburgului, ªef al Misi-
unii Republicii Moldova pe lân-
gã NATO.

Lista premiaþilor,
una mãgulitoare

Organizat la iniþiativa Funda-
þiei Europene „Mihai Eminescu”,
precum ºi a Academiei Interna-
þionale „Mihai Eminescu” ºi sus-
þinut financiar de Primãria Mu-
nicipiului Craiova, Consiliul Lo-
cal Craiova ºi Consiliul Judeþean
Dolj, evenimentul este de anver-
gurã internaþionalã ºi promovea-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

La Craiova s-a deschis, ieri, cea de-a V-a
ediþie a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai
Eminescu”, organizat de Academia Internaþi-
onalã „Mihai Eminescu”, în parteneriat cu
Primãria ºi Consiliul Local Municipal Craio-
va, Consiliul Judeþean Dolj ºi Biblioteca Ju-

zã în spaþiul public de azi valorile po-
eziei fãrã frontiere, conceptul de po-
ezie interactivã ºi cu o altfel de vizi-
bilitate, prin activitãþi de cointeresa-
re a publicului la demersul poetic de
valoare ºi de prospeþime a emoþiei ºi
a frumosului.

Unsprezece premii au fost decer-
nate, ieri, din partea Academiei In-
ternaþionale „Mihai Eminescu”. Pre-
miul pentru Poezie a fost acordat
lui Manolis Aligizakis, poet ºi tra-
ducãtor grec, autor a trei nuvele ºi a
numeroase volume de poezie. Crea-
þiile sale au fost traduse în spaniolã,
suedezã, românã, sârbã, iordanianã.
Acelaºi Premiu pentru Poezie l-a pri-
mit ºi Anatoly Kudryavitsky, poet
ºi nuvelist irlandez, nãscut în Rusia,
la Moscova, despre care aflãm de la
Ion Deaconescu, preºedintele Acade-
miei Internaþionale „Mihai Emines-
cu”, cã este un autor bilingv, ce scrie
în englezã ºi rusã, ultimul titlu fiind
Poezii noi alese – DOOS Books,
Moscova. 2015. Anatoly Kudryavit-
sky trãieºte în Dublin, Irlanda, ºi
editeazã Shamrock, revista interna-
þionalã de haiku a Societãþii Irlande-
ze de haiku, al cãrei preºedinte este

de câþiva ani. „Am venit tocmai din
Dublin, aici, în acest basm, unde sunt
toþi poeþii. Sunt foarte impresionat
de activitatea de aici, sunt bucuros
cã România înfloreºte, cã poezia în-
floreºte. Cartea mea pe care tocmai
am publicat-o se inspirã din opera
lui Marin Sorescu”, a precizat Ana-
toly Kudryavitsky.

Premiul pentru traducere a
fost acordat lui Geo Vasile, critic
literar, prozator ºi poet nãscut la
Bucureºti. O activitate fecundã, cu
peste 13 volume de istorie ºi criticã
literalã, dar ºi poezie originalã. A pri-
mit în 2013 ºi Ordinul Stella D Italia
în grad de cavaler acordat prin De-
cret semnat de Preºedintele Repu-
blicii Italiene, Giorgio Napolitano.
Gabriela Sonnenberg a primit, la rân-
dul ei, Premiul pentru Traducere.
Nãscutã la Tãlmaciu – Sibiu, într-o
familie de intelectuali, a cunoscut di-
versitatea culturalã ºi lingvisticã spe-
cificã Transilvaniei. Dupã 1998 se sta-
bileºte în Spania, unde activeazã pânã
la ora actualã ca traducãtoare – ro-
mânã, englezã, spaniolã, francezã –,
dar ºi ca scriitoare ºi jurnalistã.

Premiul pentru Interpretarea
ºi Promovarea Muzicii Populare
Româneºti a fost acordat lui Ioan
Bocºa. „Ca interpret, Ioan Bocºa are
o carierã excepþionalã, debutând dis-
cografic în 1990. A publicat valoroa-
sa lucrare „Colinda în Transilvania:
catalog tipologic muzical”, ediþie ro-
mâno-englezã. Este autorul celor douã
volume de colinde româneºti în nu-
mãr de 1.484, lucrare recompensatã
cu Premiul Academiei Române”, a
precizat Ion Deaconescu. „Primul
impuls a fost sã fac un bilanþ al reali-
zãrilor mele, dar m-am gândit acum
cã este mai bine sã spun ceea ce simt.

Cã sunt onorat de cadrul în care
mã aflu ºi cã mã simt onorat cã
numele meu este alãturat unor
nume ºi mai lãudabile”, a spus pro-
fesorul universitar Ioan Bocºa, la
primirea premiului.

S-a acordat ºi Premiul pen-
tru Studii ºi Cercetãri Istori-
ce istoricului Alexandru Florin
Platon, nãscut la Iaºi, în 1957,
fiind desemnat câºtigãtor. «Este
un specialist în istoria Evului Me-
diu european, în antropologia is-
toricã ºi în istoria mentalitãþilor.
A primit Premiul „A.D. Xenopol”
al Academiei Române în 1999 ºi
distincþia „Chevalier des Palmes

Academique” a Republicii France-
ze, la 14 iulie 2002», a evidenþiat
Ion Deaconescu.

Aurelian Silvestru, din Repu-
blica Moldova, a primit Premiul
pentru Prozã. Dupã cum l-a pre-
zentat Ion Deaconescu, Aurelian Sil-
vestru este unul dintre cei mai per-
formanþi directori de liceu privat din
Republica Moldova, Liceul de Cre-
ativitate ºi Inventicã „Prometeu” din
Chiºinãu. „Talentul nu este un mare

dar, este o mare datorie. Nu contea-
zã cum gãseºti lumea când vii, ci
conteazã cum o laºi când pleci”, a
punctat cu destul de multã convin-
gere Aurelian Silvestru.

Premiul pentru Excelenþã în
Diplomaþie a ajuns la Cristian Dia-
conescu. „De douã ori ministru de
Externe al României ºi ministru al
Justiþiei, Cristian Diaconescu este o
figurã proeminentã a României de azi
în cãutarea unei vieþi normale, gu-
vernatã de lege ºi în armonie cu ce-
lelalte naþiuni. Este co-fondator al
Fundaþiei Colegiului Naþional de Apã-
rare, membru asociat al Fundaþiei Ja-
mestown, secretar ºtiinþific al Aso-
ciaþiei de Drept Internaþional ºi Re-
laþii Internaþionale ºi profesor la In-
stitutul Drepturilor Omului”, a rea-
mintit Ion Deaconescu.

Valentin Mihali, societar al Te-
atrului Naþional Craiova începând cu
21 martie 2004, a primit Premiul
pentru Excelenþã în Teatru ºi Ci-
nematografie. Sabin Orcan, zia-
rist de investigaþii, a primit, ieri, Pre-
miul pentru Jurnalism. „Patronul
spiritual al acestui festival este Mi-
hai Eminescu, care a fost ºi
un gazetar foarte bun. Un
jurnalist trebuie sã se miºte
într-o secundã. ªi, aºa cum
avem definiþia datã de Albert
Camus, jurnalistul este isto-
ricul clipei, iatã de ce ºi acti-
vitatea noastrã este destul de
importantã”, a menþionat
Sabin Orcan.

Premiul pentru Exce-
lenþã în Administraþia Pu-
blicã a fost conferit prima-
rului Mihail Genoiu, „pen-
tru cã se poate vorbi de un
grad zero al dezvoltãrii unui
oraº, Craiova devenind o
urbe boiereascã. Ieri am rã-
mas fascinaþi cu toþii de Grã-
dina Botanicã a Craiovei, o

grãdinã care rivalizeazã de la egal la
egal cu toate celelalte din Austria,
Germania, Franþa”, a argumentat Ion
Deaconescu, referindu-se într-un
parcurs cronologic administrativ ab-
solut firesc, la eforturile lui Antonie
Solomon, Lia Olguþa Vasilescu ºi,
acum, Mihail Genoiu, cei care au
reuºit sã redea Craiovei frumuseþea
pe care o meritã.

Mariana Nicolesco,
membru de onoare

Probând o stãpânire de sine de
invidiat, Ion Deaconescu, de altfel
universitar de o exigenþã care impu-
ne pe mãsurã, a oferit tuturor celor
prezenþi ieri la Muzeul de Artã privi-
legiul de a o cunoaºte pe Mariana
Nicolescu, „aclamatã ca Regina del
Belcanto, Primadonna Assoluta, Diva
Divinã pe cele mai renumite scene
ºi în principalele sãli de concerte ale
lumii”. Numitã Artist UNESCO pen-
tru Pace „în semn de recunoaºtere
a angajamentului sãu în favoarea
moºtenirii muzicale, a creaþiei artis-
tice, a dialogului între culturi ºi a con-
tribuþiei sale la promovarea idealuri-
lor Organizaþiei”, Mariana Nicoles-
co a primit cu emoþie însemnele prin
care aparþine de ieri ºi Academiei
Internaþionale „Mihai Eminescu”.
„Bun venit poeþilor din toatã lumea,
în cea de-a doua patrie a lui Ovi-
diu”, le-a transmis Mariana Nicoles-
co, soprana cu cele mai multe pre-
miere absolute din istoria Teatrului
alla Scala din Milano.

Ataol Behramoglu, nãscut la
Istanbul, în 1942, cel mai cunoscut
poet turc contemporan, tradus în
nenumãrate limbi de circulaþie inter-
naþionalã, a fost, de asemenea, invi-
tat sã se alãtura ca membru de onoa-
re al Academiei Internaþionale „Mi-
hai Eminescu”.

deþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”. Festi-
valul se va desfãºura pânã pe data de 20 sep-
tembrie ºi va reuni invitaþi din numeroase þãri,
de pe mai multe continente, ediþia din acest
an fiind dedicatã împlinirii a 2.000 de ani de la
moartea lui Publius Ovidius Naso, la Tomis.

Primarul municipiului Craio-
va, Mihail Genoiu: „Deschiderea
autoritãþilor locale cãtre culturã a
transformat Craiova, în ultimii ani,
într-o adevãratã citadelã a artei ºi
culturii, unde îºi dau întâlnire per-
sonalitãþi care, sperãm noi, se vor
îndrãgosti pentru totdeauna de ora-
ºul nostru ºi, de ce nu, vor deveni
ambasadorii culturali ai Craiovei. În
numele craiovenilor, ºi al meu per-
sonal, sper ca ºederea dumnea-
voastrã. la Craiova sã fie una in-
spiraþionalã, iar dialogul culturilor
sã triumfe spre binele poeziei, dar
ºi al gazdelor dumneavoastrã –
municipiul Craiova”.

La aceastã ediþie participã nume importante ale poeziei universale de
astãzi: Ataol Behramoglu, cel mai cunoscut poet turc contemporan, tra-
dus în nenumãrate limbi de circulaþie internaþionalã, acad. Nicolae Dabi-
ja, considerat de critica de specialitate ca fiind cel mai tradus scriitor
român în strãinãtate, acad. Jeton Kelmendi, poet albanez cu recunoaºte-
re literarã mondialã, Arcadie Suceveanu, preºedintele Uniunii Scriitorilor
din Republica Moldova, Vincenzo Bianchi, sculptor ºi poet, nominalizat
la Premiul Nobel pentru Pace, Germain Droogenbroodt, important poet
belgian ºi editor de prestigiu, Manolis Aligizakis, poet grec, trãitor în
Canada, acad. Dmytro Tchystiak din Ucraina, Michael Harlow, cel mai
important poet din Noua Zeelandã.
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Aproape cã rãsuflam uºuraþi
dupã o altã tentativã din 2013,
când Comisia a respins iniþiati-
va. Mai exact, în data de 25 iu-
lie 2013, CE a refuzat sã înre-
gistreze propunerea de iniþiativã
pentru motivul cã aceasta nu
intrã în mod vãdit în sfera sa de
competenþã pentru a propune un
act juridic legiuitorului Uniunii.
În consecinþã, iniþiatorii au se-
sizat Tribunalul Uniunii Europe-
ne pentru anularea deciziei Co-
misiei.  Iar instanþa UE  a dat
dreptate Comisiei Europene,
care a refuzat sã înregistreze
aceastã propunere de ICE, ini-
þiatorii fiind Attila Dabis, din Bu-
dapesta, ºi Balázs-Árpád Izsák,

cu domiciliul în Târgu-Mureº —
care urmãrea sã defineascã re-
giuni ce pot beneficia de politi-
ca de coeziune a Uniunii fãrã a
respecta frontierele administra-
tive interne ale statelor membre.
Numai cã lucrurile nu s/au oprit
aici…cã ar fi fost bine. Vecinii
noºtri au continuat cu acest de-
mers, poate încurajaþi ºi de alte
puteri strãine…ºi au reuºit sã-ºi
înregistreze iniþiativa la Comisia
Europeanã, pe 3 aprilie 2017, în-
registrarea având numãrul ECI
( 2017) 000004, fiind publicatã
pe 18 aprilie 2017, moment din
care a pornit ºi ceasul. Pânã la
numãrãtoare finalã mai rãmâ-
nând 167 de zile.

Dar sã începem cu începutul
ca sã înþelegem de fapt ce ne aº-
teaptã pe noi ºi pe alþi cetãþeni
ai Uniunii Europene. Aceastã
ICE permite cetãþenilor de pe te-
ritoriul UE sã se organizeze într-
un comitet cetãþenesc de cel pu-
þin 7 membri din 7 state comu-
nitare diferite, prin care sã pro-

Iniþiativa „Minority SafePack” poate generaIniþiativa „Minority SafePack” poate generaIniþiativa „Minority SafePack” poate generaIniþiativa „Minority SafePack” poate generaIniþiativa „Minority SafePack” poate genera
consecinþe grave asupra stabilitãþii Europeiconsecinþe grave asupra stabilitãþii Europeiconsecinþe grave asupra stabilitãþii Europeiconsecinþe grave asupra stabilitãþii Europeiconsecinþe grave asupra stabilitãþii Europei
Iniþiativa Cetãþeneascã Europeanã (ECI – European

Citizens Initiative) Minority SafePack – one million sig-
natures for diversity in Europe – MSP este un subiect
foarte sensibil ºi meritã analizat de presa româneascã
ºi nu numai. Pe 3 aprilie a.c. Comisia Europeanã a ac-
ceptat înregistrarea parþialã a MSP, iar demersul a agi-
tat din nou spiritele la Bucureºti ºi Budapesta. Româ-
nia nu a stat pe gânduri ºi a chemat în instanþã Comisia
Europeanã pentru a demonstra cã ºi-a depãºit atribu-
þiile legale. Dar ce este interesant e cã ideea lansãrii
unei astfel de iniþiative cetãþeneºti a apãrut la congre-
sul FUEN din 2012, de la Moscova.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

punã modificãri la legislaþia sau
reglementãrile europene în vi-
goare, în baza tratatelor funda-
mentale ale Uniunii, având în
permanenþã în vedere promova-
rea principiilor pe care este con-
struit proiectul comunitar. Pro-
cedura prin care acest proces
este validat de Comisia Europea-
nã, organul la care se înainteazã
iniþiativa ºi care se pronunþã asu-
pra ei, este destul de complexã.

Zeci de mii de euro
pentru MSP
din partea Ungariei

Minority SafePack este o ast-
fel de iniþiativã, organizatã de

FUEN – Uniunea Federativã a
Naþionalitãþilor Europene (Fede-
ral Union of European Nationa-
lities), organism care cuprinde
peste 85 de organizaþii membre
care militeazã pentru drepturile
minoritãþilor autohtone etnice din
Europa. FUEN a fost înfiinþatã
în 1949, odatã cu Consiliul Eu-
ropei. Preºedintele acestei orga-
nizaþii este Loránt Vincze, se-
cretar internaþional al UDMR ºi
reprezentantul Preºedintelui
UDMR la Bruxelles. De aseme-
nea, vicepreºedintele FUEN este
Daniel Alfreider, vicepreºedinte
ºi la Partidului Poporului în Ti-
rolul de Sud. Printre finanþatorii
direcþi ai FUEN se numãrã ºi
guvernul de la Budapesta, con-
form declaraþiei financiare
publicate în 2015, pentru bu-
getul propus in 2016, guvernul
Ungariei având o contribuþie de
48.513,86 euro, pentru MSP.

Organizatorii au susþinut cã
adoptarea ansamblului propune-
rilor de acte juridice vizate ar re-
prezenta o îmbunãtãþire semni-

ficativã a protecþiei minoritãþilor
în Uniune în diferite domenii
precum utilizarea limbii minori-
tãþilor, în audiovizual, dar ºi al
politicilor regionale. În realita-
te, obiectivele pot genera con-
secinþe grave asupra stabilitã-
þii Europei, una dintre acestea
fiind chiar autonomia terito-
rialã pe criteriu etnic. Trebuie
menþionat aici cã normele pri-
vind protecþia minoritãþilor na-
þionale sunt atributul exclusiv al
statelor membre, iar la nivel in-
ternaþional, sunt reglementate
prin diferite acte de drept inter-
naþional asumate.

FUEN nu condamnã
în mod explicit
ocuparea ilegalã
a Crimeei

Legiferarea unor astfel de
prevederi precum cele din MSP
pot genera o profundã frag-

mentare la nivelul UE, în de-
trimentul cetãþeanului european
ºi în favoarea unor miºcãri pre-
dictibil secesioniste ºi asta ar
veni dupã Brexit, ceea ce ar în-
rãutãþii situaþia, nu tocmai con-
fortabilã prin care trece UE. Nu
întâmplãtor, MSP reuneºte sus-
þinãtori cu un profil cel puþin eu-
rosceptic, laolaltã cu o susþine-
re necondiþionatã din partea Un-
gariei având în vedere cã pro-
iectul promovat de FUEN ºi
UDMR serveºte perfect intere-
selor politice promovate de Bu-
dapesta în materia autonomiei
minoritãþilor. Este interesant, cã
dupã Congresul FUEN din 2014,
s-a emise o declaraþie referitoa-
re la poziþia organizaþiei faþã de
cele întâmplate în Ucraina. Deºi
în acest document se face refe-
rire la integritatea teritorialã a
Ucrainei, FUEN nu condamnã în
mod explicit ocuparea ilegalã a

Crimeei ºi nu face referire la
Rusia ca agresor, conform drep-
tului internaþional.

Pe de altã parte, obiectivul
MSP, ºi anume protecþia mino-
ritãþilor naþionale, este în afara
cadrului de funcþionare al UE ºi
nu este în competenþa Uniunii sã
normeze acest domeniu, lãsat în
atributul suveran al statelor
membre prin tratatul de la Lisa-
bona. O supralegiferare în do-
meniu ar crea situaþii de discri-
minare a majoritãþii în detrimen-
tul minoritãþii, sub pretextul pro-
tejãrii minoritãþilor naþionale.

România cheamã
la barã CE

În 28 iunie 2017, în Jurnalul
Oficial al UE a apãrut înregis-
tratã acþiunea introdusã de cã-
tre România împotriva Comisiei
Europene prin care solicitã Curþii
Europene de Justiþie anularea
deciziei CE de înregistrare a ini-
þiativei cetãþeneºti Minority Sa-
fePack. Imediat au apãrut reac-
þii ºi în media româneascã, dar
ºi în cea de la Budapeste. Porc-
salmi Balint, preºedintele execu-
tive al UDMR a afirmat  cã aces-
ta este un demers care lezeazã
interesele a 50 de milioane de
cetãþeni minoritari din Europa.
Deputat în Parlamentul Euro-
pean din partea UDMR, Csaba
Sógor susþine cã demersul Ro-
mâniei la Curtea de Justiþie a
Uniunii Europene este o dovadã
cã politica exemplarã privind
minoritãþile nu este acoperitã ºi
de realitate. Csaba Sógor consi-
derã cã în locul unor demersuri
reale pentru minoritãþi, autoritã-
þile locale fac, mai degrabã, un
„exerciþiu de comunicare“, arã-
tându-se surprins ºi dezamãgit
de acþiunea Executivului român.
Din alte þãri ale UE nu au existat
niciun fel de reacþii.

Dar sã ne reamintim ce a zis Tribunalul UE, în 2013, când a respins
iniþiativa MSP:

Prin hotãrârea sa Tribunalul constatã cã, în contextul politicii de coe-
ziune a Uniunii, noþiunea ‘regiune’ trebuie definitã cu respectarea si-
tuaþiei politice, administrative ºi instituþionale existente în statele mem-
bre ºi cã, în consecinþã, Uniunea nu poate adopta un act care, precum
cel propus în iniþiativã, ar urmãri sã defineascã regiuni cu minoritate
naþionalã fãrã a þine cont de aceastã situaþie.

Tribunalul aratã, de asemenea, cã menþinerea caracteristicilor etnice,
culturale, religioase sau lingvistice specifice ale anumitor teritorii nu
este un scop care ar putea justifica adoptarea unui act în temeiul
politicii de coeziune a Uniunii.

Instanþa subliniazã cã politica de coeziune a UE urmãreºte promova-
rea unei dezvoltãri armonioase a ansamblului Uniunii ºi, printre altele,
reducerea handicapurilor demografice grave ºi permanente de care sufe-
rã unele dintre regiunile sale. “Or, domnii Izsák ºi Dabis nu au demon-
strat cã se poate considera cã, în general, caracteristicile etnice, cultu-
rale, religioase sau lingvistice specifice ale regiunilor cu minoritate
naþionalã pot constitui un asemenea handicap, astfel încât aceste re-
giuni sã fie defavorizate în raport cu regiunile înconjurãtoare”

Nu în ultimul rând, Tribunalul aratã cã actul propus prin iniþiativã
nu este adecvat pentru a proteja diversitatea culturalã reprezentatã de
minoritãþile naþionale ºi, prin urmare, nu poate fi adoptat în cadrul politi-
cii culturale a Uniunii.



La Liceul „Charles Laugier”, clopoþelul aduce speranþeLa Liceul „Charles Laugier”, clopoþelul aduce speranþe

cuvântul libertãþii / 7luni, 18 septembrie 2017 culturã / educaþieculturã / educaþieculturã / educaþieculturã / educaþieculturã / educaþie

A fost momentul în care elevii
claselor a IX-a, dar ºi ai anului I ai
ªcolii Postliceale Sanitare au avut
un prim contact cu instituþia care
le va asigura formarea profesionalã
în urmãtorii patru ani (trei, pentru
Postlicealã). Alãturi de profesorii
ºcolii au fost reprezentanþi ai In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj,
ai Consiliului Local Municipal Cra-
iova, Secþiei  1 de Poliþie a Inspec-
toratului de Poliþie a Judeþului Dolj.
Pentru formarea profesionalã a ele-
vilor pe care îi instruieºte,  unita-
tea de învãþãmânt a oferit, în ulti-
mii ani, stagii de pregãtire, atât
pentru cei prinºi în cursurile licea-

La Liceul „Charles Laugier”, clopoþelul aduce speranþe
Ca la începutul fiecãrui an ºcolar, sala de fes-

tivitãþi a Liceului „Charles Laugier” a fost gaz-
da câtorva sute de elevi, profesori ºi pãrinþi

veniþi pentru a participa la acest moment fes-
tiv. Anul ºcolar aduce noutãþi, referitoare înde-
osebi la derularea unor programe europene.

le (proiecte de „tip parteneriat stra-
tegic pentru învãþare”), cât ºi pen-
tru cei de la Postlicealã (stagii de
pregãtire, finanþate pe axele euro-
pene – „Mobilitãþi în domeniul în-
vãþãmânt profesional ºi tehnic”).

Trei proiecte europene
Continuând eforturile de integra-

re europeanã, „Charles Laugier” se
gãseºte printre unitãþile fruntaºe din
Dolj. Astfel, începând cu 11 sep-
tembrie 2017, elevii ºcolii vor fi
implicaþi în douã parteneriate stra-
tegice: segmentul de finanþare „Un-
ssosnoscoerussansfrontieres”, aflat
în anul doi de implementare, coor-

donator prof.  Sorin Bîrsan, res-
pectiv „PEARLS” (Peer Education,
Active andReflective LearningStra-
tegies), sub îndrumarea prof. Oli-
via Nicolae,dar este în lucru ºi un
proiect de mobilitate pentru forma-
rea celor de la Postlicealã – „For-
marea asistenþilor medicali, în con-
text european”, coordonat de prof.
Ludmila Panea, director al Liceu-
lui „Charles Laugier”.

Sorin Bîrsan, multiplicator de
programe ºi de proiecte europene,
a remarcat ascensiunea europea-
nã a ºcolii, „în ultimii opt ani liceul
câºtigând ºase granturi pentru par-
teneriate ºcolare ºi încã trei pen-
tru formarea profesionalãa elevi-
lor ªcolii Postliceale Sanitare.
Aceste rezultate impun unitatea
noastrã printre primele la nivelul
judeþului nostru. Ne dorim ca ºi
integrarea pe piaþa muncii sã fie
conformã cu nivelul ridicat de edu-
caþie al elevilor noºtri”.

Stagii de pregãtire
în toatã Europa

LudmilaPanea, managerul Liceu-
lui „Charles Laugier”, unul de suc-

ces, a precizat: „ªi la noi a sunat
clopoþelul de început de an ºcolar.
A fost unul care ne-a dat semnalul
de a porni într-o nouã încercare
de a obþine rezultate ºi mai bune,
cu o recunoaºtere a muncii depu-
se de întreg colectivul de cadre
didactice al ºcolii, împreunã cu ele-
vii ºi pãrinþii acestora. Ne dorim
ca aceºti copii pe care îi pregãtim
sã numere printre laureaþii acestui
an la toate competiþiile unde vor
participa, astfel încât sã fim în eli-

tã. Referitor la cele trei proiecte
aflate în derulare, acestea vor per-
mite unui numãr de 25 de elevi ºi
profesori de liceu, dar ºi pentru 40
de cursanþi ai ªcolii Postliceale,sã
înveþe ºi sã lucreze în parteneriat
cu colegii lor din Franþa, Portuga-
lia, Anglia, Germania, Polonia, Ita-
lia, Belgia ºi Lituania, la care se
adaugã un stagiu de pregãtire în spi-
tale din Regio – Calabria (Italia)”.

CRISTI PÃTRU

Luni, ora 17.00: „Dincolo de
poveste” (coord. Rodica Prisã-
caru). Atelier destinat copiilor cu
vârste între 4-7 ani, în care vor
descoperi tehnici de animaþie, pe
care le vor aduce în scenã, la tea-
tru. Numãr participanþi: 15.

Luni, ora 17.00: Laboratorul
creativ (coord. Andreea Meli-
nescu). Atelier destinat copiilor cu
vârsta minimã 6 ani, în care vor
realiza figurine 3D din hârtie colo-
ratã ºi vor desluºi tainele lucrului
manual. Numãr participanþi: 10.

Luni, ora 17.30: „Construim
cu bucurie” (coord. Laura
Pumnea). Atelier destinat copii-
lor cu vârste cuprinse între 3 ºi 5
ani, în care vor construi jucãrii din
materiale reciclabile. Numãr par-
ticipanþi: 15.

Marþi, ora 16.00: „Experi-
ment scenografic” (coord. Iulia
Goanþã). Atelier de machetare –
introducere în scenografie, în ca-
drul cãruia se vor realiza elemente
de decor în miniaturã. Categoria
de vârstã 8-12 ani. Numãr partici-
panþi: 10.

O nouã serie de ateliereO nouã serie de ateliereO nouã serie de ateliereO nouã serie de ateliereO nouã serie de ateliere
de creaþie la Tde creaþie la Tde creaþie la Tde creaþie la Tde creaþie la Teatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”

În perioada 2 octombrie – 10 decembrie, Tea-
trul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” va organiza
o nouã serie de ateliere de creaþie, pentru care
înscrierile încep astãzi ºi se încheie vineri, nu-
mãrul locurilor fiind limitat. Cele 13 ateliere sãp-
tãmânale vor fi coordonate de actori (Oana Stan-
cu, Geo Dinescu, Alis Ianoº, Rodina Prisãcaru,
Marin Fagu), dar nu numai, ºi se adreseazã co-
piilor ºi tinerilor.

Înscrieri se fac doar prin formular on-line,
link-urile pentru fiecare atelier în parte fi-
ind disponibile pânã în data de 22 septem-
brie, ora 15.00, pe site-ul teatrului www.tea-
trulcolibri .ro ºi  pe paginile de facebook

AteliereleFabriciidePovestiElectroColibri/ ºi
TeatrulColibri. Pentru completarea formu-
larului on-line, persoanele interesate vor ac-
cesa link-ul dorit, vor scrie datele necesare
ºi vor apãsa pe butonul de trimitere.

Preþul unui atelier (întreaga perioadã) este 150
lei. Perioada obligatorie de achitare a taxei este 20-
29 septembrie, fie la sediul instituþiei, între orele
9.00-15.00, fie prin ordin de platã sau prin transfer
bancar în contul RO58TREZ29121G335000XXXX,
Teatrul pentru Copii ºi Tineret Colibri, CUI 5001805.

Atelierele se vor încheia printr-un spectacol
prezentat de participaþi pe scena Teatrului „Co-
libri”, duminicã, 10 decembrie, ora 13.00.

Miercuri, ora 17.00: „Primul
pas pe scenã” (coord. Alis
Ianoº). Atelier în cadrul cãruia
copiii descoperã variate tehnici te-
atrale ºi îºi pun în valoare abilitãþi-
le artistice, care, la finalul cursuri-
lor, vor fi prezentate într-un spec-
tacol pe scena Teatrului „Colibri”.
Pentru categoria de vârstã 5-7 ani.
Numãr participanþi: 10.

Joi, ora 17.00: „Lumea piti-
cilor” (coord. Laura Pumnea).
Atelier pentru copii cu vârsta între
2-4 ani, în care cei mici descope-
rã prin metoda step by step lumea
minunatã a poveºtilor ºi a jocuri-
lor. Numãr participanþi: 10.

Joi, ora 18.00: „Jocul de-a
joaca” (coord. Oana Stancu).
Atelier de improvizaþie, în care

copiii descoperã tainele teatrului.
Pentru categoria de vârstã 9-14
ani. Numãr participanþi: 12.

Vineri, ora 17.00: „Cine sunt
eu!” (coord. Geo Dinescu). Ate-
lier ce urmãreºte dezvoltarea per-
sonalitãþii copilului de vârstã micã
prin modalitãþi specifice actului de
creaþie artisticã. Pentru copiii cu
vârsta între 3-6 ani. Numãr parti-
cipanþi: 20.

Vineri, ora 18.00: „Zece de-
gete, nu doar douã mâini!” (co-
ord. Marin Fagu). Un atelier în
care copiii ºi adolescenþii, cu vâr-
sta minimã acceptatã de 10 ani, se
bucurã sã desluºeascã tainele con-
strucþiei ºi mânuirii de pãpuºi.
Numãr participanþi: 15.

Sâmbãtã, ora 16.00: „Puzzle
Factory” (coord. Adriana Teodo-
rescu). Atelier pentru copiii cu
vârsta între 8-12 ani, în care des-
coperã piesele de puzzle ce con-
struiesc spectacolul în scenã, de-
venind actorii contextului creat de
ei. Numãr participanþi: 10.

Sâmbãtã, ora 16.00: „Dinco-
lo de mascã” (coord. Geo Dines-
cu). Atelier prin care descoperã
cea mai cunoscutã formã a teatru-
lui de improvizaþie, commedia del-
l’arte. Pentru copii de minim 8 ani.
Numãr participanþi: 15.

Sâmbãtã, ora 17.00: „Poveº-
tile copilãriei” (coord. Laura
Pumnea). Atelier care pune în va-
loare creativitatea copiilor ºi abili-
tatea lor de a scrie ºi rescrie po-
veºti, ce vor fi ulterior publicate
în Gazeta de teatru. Vârsta mini-
mã: 8 ani. Numãr participanþi: 10.

Sâmbãtã, ora 17.30: Video
Blogger Colibri. Participanþii, cu
vârsta minimã 10 ani, construiesc
video blog-ul Colibri, o platformã
social media cu ºi despre tânãra
generaþie în strânsã legãturã cu
Teatrul „Colibri”. Ei vor învãþa în
cadrul acestui atelier multimedia
tehnici de redactare a unei ºtiri,
modalitatea de realizare a unui in-
terviu, cum pot deveni prezenta-
tori de televiziune, îºi vor însuºi
reguli de filmare ºi montaj video.
De asemenea, vor afla pas cu pas
cum se construieºte ºi promovea-
zã informaþia prin intermediul vi-
deo blog-ului. Atelierul este împãrþit
pe 4 module: Reporter – Editor –
Prezentator (coord. Geo Dinescu
/ Laura Pumnea),  Filmare – Mon-
taj (coord. Marin Fagu),  Platfor-
mã media – tehnici de realizare
(coord. Andreea Melinescu), Co-
municare ºi Publicitate (coord.
Laura Pumnea / Geo Dinescu).
Numãr participanþi: 12.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PRIMARIA COMUNEI GINGIO-

VA, aduce la cunoºtinþa publicului
decizia etapei de încadrare a APM
Dolj, în procedura de reglementa-
re conform HG 1076/2004: Planul Ur-
banistic General al comunei Gîn-
giova, jud. Dolj, nu necesitã eva-
luare de mediu ºi nici evaluare
adecvatã urmând a fi supus pro-
cedurii de adoptare fãrã aviz de
mediu. Documentaþia care a stat la
baza luãrii deciziei etapei de înca-
drare se poate consulta în zilele de
luni – joi  între orele 8.00-14.30 ºi
vineri între orele 8.00-12.00 la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str.Petru Rareº nr.1,
Craiova, pe site-ul APM Dolj http://
apmdj.anpm.ro ºi la sediul Primã-
riei comunei Gîngiova, jud.Dolj.Pro-
punerile de reconsiderare a deci-
ziei se vor transmite în scris în ter-
men de 10 zile calendaristice de la
data publicãrii în mass-media, zil-
nic la sediul APM Dolj, (fax:0251/419
035, email:office@apmdj.anpm.ro).

COMUNA GALICEA MARE
,anunþã cã a depus documentaþia la
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu,
în vederea obþinerii avizului de gos-
podãrire a apelor pentru proiectul:
CONSTRUIRE INFRASTRUCTURÃ
APÃ UZATÃ ªI EXTINDERE REÞEA
DE APÃ ÎN COMUNA GALICEA
MARE, JUDEÞUL DOLJ. Avizul se
referã la construirea sistemului de
epurare a apelor uzate ºi forarea unui
puþ pentru extindere sistem de ali-
mentare cu apã.

UNITATEA Administrativ-terito-
rialã Cioroiaºi, din judeþul Dolj, anun-
þã publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectorul ca-
dastral nr. 10, începând cu data de
25.09.2017, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul Primãriei Cioroiaºi,
conform art.14, alin.(1) ºi (2) din Le-
gea cadastrului ºi a publicitãþii imo-
biliare nr.7/1997, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Titularul  SC GROUP S SRL
anunþã  publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
CONSTRUIRE RESTAURANT P+
ETAJ1+ ETAJ 2 PARÞIAL propus a fi
amplasat în municipiul Calafat, str.
DE 14/1, judeþul Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº nr.1 ºi la sediul Municipiul
Calafat, str. 1 DECEMBRIE 1918 nr.41,
judeþul. Dolj. în zilele de luni pânã
joi, între orele   8.00-14.00. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la
sediul  Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº nr.1, fax: 0251419.035 e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

Dobre Marian Sorin, cu domici-
liul în jud. Dolj, mun. Calafat, str. Tei-
lor, nr. 4A, titular al proiectului “SCHIM-
BARE DE DESTINAÞIE IMOBIL PAR-
TER DIN BRUTÃRIE IN SALÃ EVENI-
MENTE, CU MODIFICÃRI STRUCTU-
RALE ªI NESTRUCTURALE“ anunþã
publicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre Agen-
þia pentru Protecþia Mediului Dolj: pro-
iectul nu se supune evaluãrii impac-
tului asupra mediului ºi nu se supu-
ne evaluãrii adecvate, în cadrul  pro-
cedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului ºi/sau de evaluare
adecvatã, propus a fi amplasat în jud.
Dolj, com. Poiana Mare, str. 1 Decem-
brie, nr. 10A. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul auto-
ritãþii competente pentru protecþia
mediului APM Dolj din Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, în zilele luni-joi în-
tre orele 800-1630 ºi vineri orele 800-1400,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet office@apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ, pânã la
data de 23.09.2017.

Badea Constantin si Badea Ele-
na, cu domiciliul în Craiova, str.Ni-
colae Iorga, nr. 20, bl. A53, sc. 2, ap.
3, titular al proiectului “Construire lo-
cuinþe colective P+3 cu garaje la
parter“ anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre Agentia pentru Pro-
tectia Mediului Dolj: proiectul nu se
supune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu se supune evaluãrii
adecvate, în cadrul  procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediu-
lui ºi/sau de evaluare adecvatã, pro-
iect propus a fi amplasat in jud. Dolj,
str. Brazda lui Novac, nr. 44, Craiova.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul autoritãþii com-
petente pentru protecþia mediului
APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele luni-joi între ore-
le 800-1630 ºi vineri orele 800-1400, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet office@apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta comenta-
rii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 23.09.2017.

COMUNA AFUMAÞI anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Modernizare dru-
muri de interes local, în comuna Afu-
maþi, satele Afumaþi, Boureni ºi Co-
vei, judeþul Dolj” propus a fi amplasat
în COMUNA AFUMAÞI, satele Afumaþi,
Boureni ºi Covei, judeþul DOLJ. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul Primã-
riei 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 Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, municipiul Cra-
iova, str. Petru rareº, nr. 1.
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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 NE-
CALIFICAÞI ÎN CRA-
IOVA. TELEFON:
0755/041.000.
SC Megaconstruct
S.A angajeazã Inginer
exploatare cu experi-
enþã, Gradul EGIU,
EGD. Cunoºtinþe de
exploatare reþea de
distribuþie gaze natura-
le. Salariu atractiv.
CV-urile se  depun la
adresa de email: offi-
ce@megaconstruc-
t.ro. Postul este dispo-
nibil pentru Comuna
Pieleºti - Jud. Dolj.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 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 spaþios,
proaspãt igienizat, cu
vedere trilateralã, 2 bãi,
2 balcoane, decoman-
dat - zona 1 Mai, Târg
Pelendava – Kaufland.
Telefon: 0762/622.136.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând casã Goieºti. Te-
lefon: 0763/675.342.
Vând casã modestã
1300 mp, Leamna de
Sus, cadastru. Telefon:
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 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. Tele-
fon: 0744/810.932.
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.

TERENURI
VÂND teren intravilan
comuna Podari, sat
Balta Verde, str. Rovi-
ne, nr. 14, suprafaþã din
acte 999 mp - mãsu-
ratã 971 mp, deschide-
re 29 ml, utilitãþile (cu-
rent electric, apa, gaze)
la stradã, cf + cadas-
tru, studiu amplasa-
ment, preþ 45.000 Euro
negociabil. Telefon:
0744/399.932.
Vând 4200 mp teren in-
travilan,cadastru fãcut
la 10 km de Craiova
sau schimb cu garso-
nierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comu-
na Bãrbãteºti - Gorj.
Telefon: 0722/943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Tele-
fon: 0752/641.487.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Magno-
lia 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 utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi - la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând ieftin instalaþie
GPL. Telefon: 0744/
474.400.
Vând jgheaburi galvani-
zate lungime 3,4m x 20
lei/ bucãþi, 2 tuburi be-
ton 1100 mm, tub az-
bociment D 220x2500
mm, Telefon. 0766/
598.880.
Vând aragaz SOMEª
- 3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60 lei.
Telefon: 0728/011.731.
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Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
VÂND loc de veci, Ci-
mitirul Ungureni. Tele-
fon: 0722/579.773.
Vând struguri de vin
din zona Vrancea! La
cerere se oferã trans-
port, 0766/859.398 –
Bogdan.
APARATURÃ sudu-
rã, butoi vin. Telefon:
0749/012.505.
Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.
Ladã frigorificã cu 3 ser-
tare, frigider Atctic, ara-
gaz cu 4 ochiuri. Tele-
fon: 0770/687.578.
Vând televizor color cu
telecomandã D 70 cm
în stare bunã - 100 lei,
sãpun de casã cu 5 lei/
kg, covor persan 2.20/
2 – 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând Titlu de proprie-
tate – pãdure 2,6 ha
comuna Brãdeºti -
Dolj. Telefon: 0770/
245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând prosoape ºi ba-
tiste cusute manual
vechi 60-80 ani (artiza-
nat de valoare), diver-
se scule aºchietoare
noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600,  alterna-
tor 12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã diver-
sã Telefon: 0251/
427.583.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galan-
tare cu geam, 3 etaje-
re cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.

Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 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 calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând calorifer din fon-
tã 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. Telefon:
0722/943.220.
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, puti-
nã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Telefon:
0745/602.201

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament
2 camere, et. 1, îm-
bunãtãþit, vis-a-vis de
Craioviþa Kaufland –
Penny - lângã piaþã,
cu similar Brazdã,
Calea Bucureºti,
Centru. Telefon:
0723/692.884

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

OFERTE ÎNCHIRIERI
Primesc fatã în gazdã.
Telefon: 0723/623.717.
Închiriez camerã la
casã zona Bordei. Te-
lefon: 0752/641.487.
Primesc fatã în gazdã
-  zona Ciupercã. Te-
lefon: 0351/441.276.

MATRIMONIALE
Tânãr caut tânãrã prie-
tenie - cãsãtorie. Tele-
fon: 0746/827.378.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 9 7 1 1 18-6 22
2. Craiova 10 5 4 1 14-7 19
3. Botoºani 10 6 1 3 16-10 19
4. Astra 9 5 3 1 13-6 18
5. FCSB 9 5 3 1 12-7 18
6. ACS Poli 10 5 2 3 11-10 17
7. Dinamo 10 5 1 4 15-10 16
8. CSMP Iaºi 10 3 4 3 8-11 13
9. Voluntari 10 3 2 5 12-14 11
10. Viitorul 9 3 2 4 6-7 11
11. Sepsi 10 3 1 6 7-15 10
12. Chiajna 9 1 2 6 7-12 5
13. Mediaº 9 1 1 7 5-18 4
14. Juventus 10 0 3 7 6-17 3

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a X-a
Juventus – FC Botoºani 0-2

Au marcat: L. Buº 30, M. Roman I 78
CSMP Iaºi – FC Voluntari 2-1

Au marcat: Balaur 8 – aut., Jo 85 / Voduþ 87.
ACS Poli – Sepsi 0-0

„U” Craiova – Dinamo 2-2
Au marcat: Bãluþã 75, Burlacu 88 / Rivaldinho 20, Salomao 50.

Meciurile Chiajna – CFR Cluj ºi FCSB – Gaz Metan
s-au jucat asearã.

Astra – Viitorul, astãzi, ora 20.30

Au marcat: Bãluþã 75, Burlacu 88 / Rivaldinho 20, Salomao 50.
Severin, stadion: „Municipal”, spectatori: 8.000.
Universitatea Craiova: Calancea 5 – Screciu 5, Kelic 7, Briceag 5 (57

Burlacu) 9 – Martic 6, Zlatinski 4, Rossi 5 (13 Mateiu) 8, Bancu 7 – Gusta-
vo 7, Mitriþã 7 (72 Roman) 6, Bãluþã 7. Antrenor: Devis Mangia.

Dinamo Bucureºti: Penedo 7 – Romera 5, Nedelcearu 6, Katsikas 6,
Oliva 6 – Costache 7, Anton 7 (85 Nascimento), Mahlangu 7, Salomao 8
– Bokila 6 (78 Nemec) 6, Rivaldinho 7 (46 Hanca) 6. Antrenor: Cosmin
Contra.

Arbitri: Ovidiu Haþegan (Arad) 5 – Octavian ªovre (Satu Mare) 7,
Sebastian Gheorghe (Suceava) 7.

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteºti), Adrian Ionescu (Bucureºti).
Cartonaºe roºii: Zlatinski 30 / Costache 45.

Universitatea Craiova – Dinamo Bucureºti 2-2

Probabil ultimul meci al lui Cos-
min Contra pe banca lui Dinamo a
fost unul de galã, derby-ul cu ªtiin-
þa, la Severin, oraº care ºi el este
pe cale sã-ºi ia adio de la echipa pe
care a gãzduit-o mai mult de un
an, fiindcã arena din Bãnie aºteap-
tã inaugurarea de la o zi la alta.
„Guriþã” s-a þinut de cuvânt ºi „re-
belii” Filip ºi Hanca au fost pedep-
siþi, primul fiind trimis la lojã, iar al
doilea pe bancã. Rivaldinho l-a se-
condat pe Bokila în atac, fiindcã
nici Nemec nu-l mulþumise pe po-
tenþialul selecþioner în partida cu
Timiºoara.

Mangia a schimbat, ca de obi-
cei, tripleta defensivã, de aceastã
datã forþat de suspendarea lui Tia-
go Ferrreira, prilej pentru Briceag
de a reveni în primul „11”. Italia-
nul de pe banca oltenilor avea sã-
ºi piardã rapid compatriotul din te-
ren, Rossi accidentându-se la pri-
ma atingere a mingii, când a în-
cercat o pasã din prima.

„Guriþã” a împrumutat strategia
rivalului la postura de selecþioner,
Dan Petrescu, ºi le-a cedat gazde-
lor posesia, fãrã a lãsa spaþii tri-
dentului mignon cu care atacau
gazdele. ªi pe atac poziþional, echi-
pa lui Mangia se chinuie. Prima
ocazie au avut-o totuºi gazdele,
prin Zlatinski, bulgarul care a spul-
berat visul de titlu al dinamoviºti-
lor, în finalul sezonului trecut. Re-
plica avea sã fie însã una imediatã
ºi concretã. Salomao a pãtruns
fulgerãtor prin defensiva Craiovei
ºi l-a pus în valoare pe Rivaldinho,
care a penalizat marcajul larg al lui
Briceag ºi ezitarea lui Calancea la
întâmpinare. Dinamo avea sã aibã

Clasicul Craiova - DinamoClasicul Craiova - DinamoClasicul Craiova - DinamoClasicul Craiova - DinamoClasicul Craiova - Dinamo
Derby-ul dintre ªtiinþa ºi Dinamo ºi-a respectat
tradiþia, oferind: spectacol, dramatism, scandal

ºi arbitraj împotriva alb-albaºtrilor

VVVVVictorie facilã pentru SCM Craiovaictorie facilã pentru SCM Craiovaictorie facilã pentru SCM Craiovaictorie facilã pentru SCM Craiovaictorie facilã pentru SCM Craiova
contra Slatineicontra Slatineicontra Slatineicontra Slatineicontra Slatinei

Handbalistele de la SCM Craio-
va au câºtigat ºi al treilea meci din
Liga Florilor, în Sala Polivalentã, cu
nou-promovata CSM Slatina, scor
34-23, la pauzã 18-12, în meciul
disputat în Sala Polivalentã, la care
au asistat câteva sute de sppecta-
tori. Bogdan Burcea a rulat întregul
lot, în condiþiile în care victoria s-a
conturat prematur. Au evoluat pen-
tru SCM Craiova: Dumanska, Stan-

ciu, Lung (portari), Florianu 10
goluri, ªelaru 5, Nikolic 4, Rãdoi 4,
Þicu 3, Klikovac 3, Vizitiu 1, Pri-
copi 1, Tudor 1, Colac 1, T. Po-
pescu 1, Trifunovic. Urmãtorul
meci al Craiovei este în deplasare,
cu Clujul, dar dupã pauza prilejuitã
de meciurile din preliminariile Euro
2018. Reprezentativa României va
întâlni în preliminariile miercuri, 27
septembrie, ora 19, în Sala „Tra-

ian” din Râmnicu Vâlcea, reprezen-
tativa Austriei, iar pe 1 octombrie
va juca în deplasare cu Portugalia.
SCM Craiova are 4 jucãtoare con-
vocate la lotul României, portarul
Iulia Dumanska ºi jucãtoarele Va-
lentina Ardean, Cristina Zamfir ºi
Andreea Pricopi. Bobana Klikovac
este ºi ea convocatã la naþionala
Muntenegrului, iar Zeljka Nikolic va
evolua pentru Serbia.

ºi superioritate numericã, fiindcã
Haþegan l-a eliminat pe Zlatinski,
pentru lovirea lui Costache. Cel
care afirma cã e în stare sã mã-
nânce iarbã pentru a învinge Dina-
mo a plãtit preþ excesului de adre-
nalinã, deºi Costache fusese însân-
gerat mai degrabã de ciocnirea ul-
terioarã cu Bancu.

Fãrã mijlocaºii centrali titulari ºi
în dezavantaj pe tabelã, Craiova a
rãbufnit pe o contrã, dar Penedo a
fost fantastic la ºuturile consecu-
tive ale lui Bãluþã ºi Bancu. Mitriþã
n-a avut nici el sorþi de izbândã în
faþa portarului dinamovist, câteva
minute mai târziu.

Craiova a sperat însã într-o re-
venire, mai ales cã jucase în infe-
rioritate ºi preedentele douã me-
ciuri de la Severin cu Dinamo ºi
nu pierduse, obþinând chiar califi-
carea în semifinalele Cupei Româ-
niei, tot cu Haþegan la centru. Chiar
înaintea pauzei, s-a restabilit egali-
tatea, dar numai ca efectiv, dupã
ce Costache, cel are provocase eli-
minarea lui Zlatinski, a fost ºi el
trimis la cabine, dupã o intrare la
Gustavo. Derby-ul îºi respecta ast-
fel tradiþia prin duelurile aprige, din-
colo de limitã, Craiova – Dinamo
este mai mult decât un meci, s-a
confirmat încã o datã.

Haþegan a refuzat ªtiinþei
douã penalty-uri

Contra a renunþat pentru a doua
reprizã la un atacant, reabilitându-
l pe Hanca, dar dinamoviºtii au în-
ceput partea secundã cu dublu
avantaj pe tabelã, dupã ce Salomao,
omul meciului, a finalizat o acþiu-
ne cursivã, apãrarea Craiovei fiind

vraiºte, ca ºi la primul gol.
Screciu a avut din nou pi-
cioarele moi ºi Bokila a
declanºat acþiunea pe
„treisferturi”, care pãrea
sã stabileascã echipa câº-
tigãtoare. Dinamo ºi-a
conservat inteligent avan-
tajul, în condiþiile în care
italianul Mangia a refuzat
sã trimitã un „nouar” ve-
ritabil pe teren timp de 70
de minute, iar Roman a
fost introdus doar pentru
cã s-a accidentat Mitriþã.
Imediat dupã intrarea vâr-
fului adus de la Nijmegen,
ªtiinþa a redus din handi-
cap, dintr-o fazã lucratã
de Mateiu, iar Burlacu a
venit cu asssit-ul pentru
Bãluþã. Craiova a forþat
egalarea, dar a avut ghinion când
oaspeþii au degajat de pe linia por-
þii, iar Roman a reluat pe lângã poar-
tã din 6 metri centrarea lui Burla-
cu. Dar ghinionul cel mai mare a
fost la delegarea lui Haþegan, fiind-
cã Bãluþã ºi Burlacu au fost faul-
taþi în careu, iar arbitrul conside-
rat numãrul 1 al României i-a igno-
rat pe olteni, aºa cum îºi bãtuse
joc de ei ºi la sfertul de Cupã din
primãvarã, tot la Severin. Iureºul
avea însã sã aducã golul egaliza-
tor, deºi Craiova merita mai mult
dupã ce a jucat în ultima jumãtate
de orã.Dupã assist, pentru Burla-
cu a venit ºi golul, unul superb,
dintr-un ºut de la peste 20 de me-
tri, care l-a þintuit pe Penedo. ªtiinþa
a forþat ºi golul victoriei, ratând
douã ocazii uriaºe de a întoarce
rezultatul. Pânã la urmã, pe Man-
gia l-au salvat oamenii veniþi de pe
bancã. Mateiu a stat la originea
ambelor goluri, Burlacu a fost
MVP, cu gol ºi pasã de gol, iar fa-
zele au fost construite cu „pivo-
tul” Roman între stoperii adverºi.
Contra poate merge la naþionalã,
dar deloc liniºtit, fiindcã Dinamo
din acest sezon este departe de cel
din play-off-ul trecut. Craiova nu
trebuie sã se tânguiascã din cauza
arbitrajului, trebuie sã-ºi asume sta-
tutul pe care l-a avut mereu în is-
toria sa în meciurile cu Dinamo ºi
Steaua ºi sã joace cât mai mult cum
a fãcut-o în ultima jumãtate de orã
în acest derby.

Contra: „Am venit sã jucãm
pe contraatac”

Viitorul selecþioner al României,
Cosmin Contra, a recunoscut cã a

venit la Severin sã se apere ºi sã
încerce lovituri pe contraatac. „Am
pregãtit meciul sã jucãm pe con-
traatac, sã avem spaþii. În prima
reprizã am stat bine. Dupã 2-0, ne-
am retras inexplicabil. N-am mai
putut sã ieºim din primii 30 de metri
ºi i-am permis Craiovei sã ne do-
mine. Noi nu le-am pus probleme
ºi ei au egalat. Eu nu le-am cerut
jucãtorilor sã se retragã, niciodatã
nu le cer asta jucãtorilor. a decla-
rat Cosmin Contra.

Devis Mangia a declarat dupã
meci: „A fost primul meu meci cu
Dinamo, e un meci important, dar
n-aº vrea sã vorbesc despre pro-
vocãri. Am schimbat niºte lucruri
la pauzã, iar la final pot sã mã de-
clar mulþumit. Mã deranjeazã cã de
douã meciuri încoace jucãm cu om
în minus, dar nu e treaba mea sã
comentez arbitrajul. Am avut pro-
bleme, am fost nevoit sã schimb,
jucãtorii au evoluat pe alte poziþii
decât sunt obiºnuiþi. Asta e, acum

ne rãmâne doar sã ne gândim la
partida urmãtoare”.

Alex Bãluþã crede cã Universi-
tatea merita victoria: „A fost un
spectacol, lumea aºteaptã sã arã-
tãm cum am arãtat în repriza a
doua. Dacã începeam la fel de bine
meciul, cred cã am fi înscris mai
mult. Am strâns rândurile dupã eli-
minare, dinamoviºtii sunt norocoºi
cã au plecat cu un punct de aici.-
 Am schimbat sistemul la pauzã,
am rãmas cu Mitriþã în atac, iar
fundaºii noºtri au fost mult mai
înaintaþi. Mã bucur cã i-am sur-
prins pe dinamoviºti, cred cã me-
ritam sã câºtigãm cu 4-2, 5-2, nu
s-ar fi supãrat nimeni”. Andrei Bur-
lacu a adãugat: „Am intrat cu gân-
dul de a-mi ajuta echipa. Am avut
o atitudine bunã, am arãtat cã sun-
tem uniþi ºi am luptat pânã în ulti-
mul moment. Am arãtat cã suntem
o echipã puternicã, ne-am mobili-
zat, ajutaþi ºi de suporteri, chiar
dacã am fost conduºi cu 0-2”.
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