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- Popescu,  acasã,  se  da

cocoº, însã nevastã-sa îl þinea

de fazan.
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DificultãþileDificultãþileDificultãþileDificultãþileDificultãþile
Seulului!Seulului!Seulului!Seulului!Seulului!

Un nou episod, din seria
schimburilor verbale belicoase,
între preºedintele american
Donald Trump ºi dictatorul
nord-coreean Kim Jong-un, s-
a consumat în ultimele zile.
Pentru Kim Jong-un, Donald
Trump este „un deranjat men-
tal”, care va plãti scump pen-
tru discursul înverºunat de la
tribuna ONU, în cursul cãruia
a ameninþat cã „va rade de pe
hartã Coreea de Nord”. Decla-
raþia rãzboinicã a liderului de
la Phenian, preluatã de agen-
þiile internaþionale de presã,
survine dupã mai multe luni de
tensiuni, între comunitatea in-
ternaþionalã ºi regimul sãu...

Plata subvenþiePlata subvenþiePlata subvenþiePlata subvenþiePlata subvenþie
la motorinã pentrula motorinã pentrula motorinã pentrula motorinã pentrula motorinã pentru
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APIA deruleazã în aceste zile
plãþi în vederea acordãrii ajuto-
rului excepþional destinat produ-
cãtorilor de lapte, dar ºi plata aju-
torului de stat pentru serviciile
de întocmire ºi menþinere a re-
gistrelor genealogice ºi pentru
serviciile de determinare a cali-
tãþii genetice a raselor de anima-
le, aferent lunii iulie 2017. La
acestea se adaugã plata ajutoru-
lui de stat pentru reducerea ac-
cizei la motorina utilizatã în agri-
culturã, aferentã cantitãþilor de
motorinã utilizate în perioada 1
aprilie 2017 – 30 iunie 2017...George Sorescu,George Sorescu,George Sorescu,George Sorescu,George Sorescu,
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Magistraþii Judecãtoriei
Craiova au dispus, ieri,
arestarea preventivã pen-
tru 30 de zile a lui Adrian
Iliuþã Grigorie, tânãrul de
25 de ani, din Slatina, care
a lovit cu capul în faþã un
poliþist doljean. El, ºi par-
tenerul sãu, un tânãr de
24 de ani, tot din Slatina,
împreunã cu care tâlhã-
rise angajata unei sãli de
jocuri de noroc înainte de
a ajunge în Dolj, au pro-
vocat un accident cu
BMW-ul, în Pieleºti, sta-
bilindu-se cã era ºi bãut,
întrucât avea o concen-
traþie de 0,87 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Gri-
gorie este acum în ares-
tul IPJ Dolj, iar compli-
cele sãu a fost predat po-
liþiºtilor IPJ Olt.
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DNA cere

încuviinþarea

urmãririi penale

pentru Rovana

Plumb
În dosarul în care a fost

pusã sub urmãrire penalã
Sevil Shhaideh, vicepremier
în Guvernul Tudose, DNA
cere ºi încuviinþarea urmãri-
rii penale pentru Rovana
Plumb, ministru al Fonduri-
lor Europene. Procurorii cer
urmãrirea penalã pentru
Rovana Plumb în legãturã cu
sãvârºirea complicitãþii la
infracþiunea de abuz în
serviciu dacã funcþionarul
public a obþinut pentru sine
ori pentru altul un folos
necuvenit, în exercitarea
funcþiei ministeriale, se aratã
într-un comunicat al DNA.
“Din probele administrate, a
rezultat bãnuiala rezonabilã
cã numita Rovana Plumb, în
calitate de ministru al Minis-
terului Mediului ºi Schimbã-
rilor Climatice, cu intenþie a
ajutat la sãvârºirea faptei
penale reþinute în sarcina
suspectei Sevil Shhaideh,
respectiv a iniþiat ºi promovat
H.G. 858/2013 în decurs de
17 ore, în perioada 5.11.2013
- 6.11.2013, cu încãlcarea
procedurii de la nivelul
Guvernului pentru elabora-
rea, avizarea ºi prezentarea
proiectelor de acte normati-
ve”, aratã Direcþia Naþionalã
Anticorupþie. Procurorii spun
cã prin efectele acestei
hotãrâri de guvern s-a
urmãrit crearea unei aparen-
þe de legalitate a trecerii
Insulei Belina ºi a Braþului
Pavel, prin proiectul de
hotãrâre de guvern ce va
purta nr. 943/2013, “contrar
aspectelor semnalate în
repetate rânduri de Ministe-
rul Finanþelor Publice ºi
Ministerul Justiþiei cu privire
la forþa juridicã a actului
normativ”.
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Dificultãþile Seulului!Dificultãþile Seulului!Dificultãþile Seulului!Dificultãþile Seulului!Dificultãþile Seulului!
Un nou episod, din seria schimburilor ver-

bale belicoase, între preºedintele american Do-
nald Trump ºi dictatorul nord-coreean Kim
Jong-un, s-a consumat în ultimele zile. Pentru
Kim Jong-un, Donald Trump este „un deranjat
mental”, care va plãti scump pentru discursul
înverºunat de la tribuna ONU, în cursul cãruia
a ameninþat cã „va rade de pe hartã Coreea de
Nord”. Declaraþia rãzboinicã a liderului de la
Phenian, preluatã de agenþiile internaþionale de
presã, survine dupã mai multe luni de tensiuni,
între comunitatea internaþionalã ºi regimul sãu,
care îºi continuã programul balistic, în pofida
sancþiunilor economice. Kim Jong-un, pe care
Donald Trump l-a numit „omul rachetã”, din
cauza ambiþiilor sale nucleare, a mai adãugat
cã preºedintele american se va confrunta cu
„rezultate dincolo de aºteptãrile sale”, fãrã a
specifica mãsurile pe care le va lua þara sa. Bi-
neînþeles, liderul de la Phenian a fost completat
de ºeful diplomaþiei nord-coreene, acesta com-
parând ameninþãrile cu rãzboiul, formulate de
Donald Trump, cu „lãtratul unui câine”, lãsând
sã se înþeleagã cã þara sa nu va fi intimidatã de
asemenea declaraþii. O neliniºte s-a instalat,
deja, în lume. China, prin ministrul sãu de Ex-
terne, Wang Yi, a cerut Coreei de Nord sã nu
persiste într-un joc periculos, invitând ºi SUA
sã îºi þinã promisiunea de neagresiune. Comen-
tarii pertinente se regãsesc în toatã presa euro-
peanã, pe dosarul Coreei de Nord. Donald
Trump a semnat un decret potrivit cãruia îºi
întinde de o manierã semnificativã autoritatea
asupra persoanelor, antreprizelor ºi instituþiilor
financiare care finanþeazã ºi faciliteazã comer-
þul cu Coreea de Nord. Departamentul Trezo-

reriei este abilitat sã sancþioneze pe cei care
efectueazã acte de comerþ, indiferent de natu-
ra acestora, cu Coreea de Nord. Bãncile cu
activitate în Coreea de Nord nu vor mai fi au-
torizate sã opereze în SUA. Washington-ul ºi
aliaþii sãi sperã cã sancþiunile instituite în mai
multe rânduri vor obliga Phenianul sã negocie-
ze încheierea programului sãu militar. Pânã
atunci, SUA refuzã orice concesie premergã-
toare deschiderii de negocieri dorite de Beijing
ºi Moscova. Într-o posturã delicatã se aflã pre-
ºedintele sud-coreean Moon Jae-in, care are o
marjã îngustã de manevrã, situatã între poziþii-
le de ºoimi ale SUA ºi Japonia, pe de-o parte, ºi
dorinþa sa de negociere cu Nordul, pe de altã
parte. O poziþie pe care a reafirmat-o în dis-
cursul sãu, la Adunarea Generalã a ONU, din
21 septembrie a.c. ªi presa din Seul reflectã
aceastã dificultate. Momentan, posibilitatea
deschiderii unor negocieri cu Nordul a devenit
tot mai improbabilã ºi jurnalul sud-coreean
Dong-a Ilbo opineazã cã ameninþarea „cu dis-
trugerea þãrii fãcutã de Donald Trump nu
semnaleazã altceva decât cã va abandona
soluþiile diplomatice bazate pe presiuni ºi
sancþiuni (...) Coreea de Sud trebuie sã-ºi
consolideze cooperarea cu aliaþii sãi - SUA
ºi Japonia - bazatã pe încredere reciprocã
pentru a face faþã crizei actuale”. Cu toate
acestea, liderul sud-coreean Moon Jae-in a fost
prins pe picior greºit de escaladarea ameninþã-
rilor militare americane privind Coreea de
Nord, prin declaraþiile greu coerente ale lui
Donald Trump în faþa ONU, observã site-ul
în limba englezã al cotidianul conservator sud-
coreean Chosun Ilbo. În cursul unei întâlniri

la New York, cu bancheri ºi directori de an-
treprize, Moon Jae-in a exprimat cã operaþiu-
nile militare ar provoca moartea unor civili
nevinovaþi, accentuând necesitatea unei solu-
þii diplomatice în relaþiile cu Phenianul. Rela-
þiile între cele douã Corei sunt precare ºi sunt
aºa din cauza Nordului, rigid ºi deloc dispus
la deschidere. ªi renunþarea la programul nu-
clear. Cu toate acestea, la 20 septembrie a.c,
ministerul sud-coreean al Finanþelor a alocat
prin bugetul pe anul viitor, cu aproape 100 de
milioane de dolari (83,5 milioane de euro) mai
mult decât era prevãzut pentru ajutorarea
umanitarã a Nordului, potrivit unui site spe-
cializat –NK News. Tot la New York, Moon
Jae-in a reiterat dorinþa sa de pace ºi, în cali-
tate de gazdã a Jocurilor Olimpice de Iarnã
din 2018, n-a uitat Coreea de Nord. JO ar urma
sã se þinã la Pyeongchang, la 180 de kilometri
de Seul, ºi au nevoie de pace. În fine, Krem-
linul s-a arãtat, ieri, „în nota obiºnuitã”, pro-
fund preocupat de escaladarea tensiunilor în
dosarul nord-coreean, dupã ultimele schim-
buri de mesaje rãzboinice între Donald Trump
ºi Kim Jong-un. Prin Dmitri Peskov, Kremli-
nul a cerut, încã o datã, „reþinere”. Dupã ce
ºeful diplomaþiei ruse, Serghei Lavrov, relan-
sase propunerea Moscovei ºi Beijingului pen-
tru un dublu moratoriu: oprirea experienþelor
nord-coreene, dar ºi a exerciþiilor militare ame-
ricano – sud-coreene, idee respinsã de Wa-
shington. Gravitatea ameninþãrilor este fãrã
precedent ºi este ora presiunilor, mai mult
decât a dialogului, a spus premierul japonez
Shinzo Abe, al cãrui arhipelag a fost survolat,
în douã rânduri, de rachete nord-coreene.

Procurorii DNA au extins ur-
mãrirea penale faþã de Sevil
Shhaideh, fost secretar de stat
în cadrul Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Pu-
blice (M.D.R.A.P.), Ionela Sto-
ian,  director în cadrul
M.D.R.A.P,  Mariana Sanda
Gheorghiu, asistent registrator
principal în cadrul Biroului de
Cadastru ºi Publicitate Imobilia-
rã Alexandria, Rodica Guºã,
asistent-registrator în cadrul Bi-
roului de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã Alexandria, Anduþa
Alexandrina Diaconu, registra-
tor-ºef în cadrul Oficiului de
Cadastru ºi Publicitate Imobilia-

Sevil Shhaideh, vicepremier ºi ministru al Dezvoltãrii, urmãritã
penal pentru abuz în serviciu în dosarul “Insula Belina”

Vicepremierul Sevil Shhaideh s-a prezentat, ieri dimi-
neaþã, la sediul Direcþiei Naþionale Anticorupþie. La

ieºire, al doilea om din Guvern a declarat cã are calitatea
de suspect, fãrã a preciza dosarul de corupþie în care este
anchetatã. UPDATE: Vicepremierul Sevil Shhaideh a fost
pusã sub urmãrire penalã pentru abuz în serviciu de cãtre

procurorii DNA în dosarul “ Insula Belina”, a anunþat
ulterior Direcþia Naþionalã Anticorupþie.

rã Teleorman.
Infracþiunile de care aceºtia

sunt acuzaþi sunt abuz în servi-
ciu ºi, respectiv, complicitate la
abuz în serviciu.

Procurorii DNA susþin cã în
2013, pãrþi din Insula Belina ºi
Braþul Pavel, cu suprafaþã de
278,78 hectare, respectiv 45 hec-
tare, situate în albia minorã a Du-
nãrii, au fost trecute ilegal din
proprietatea statului în proprie-
tatea judeþului Teleorman ºi în ad-
ministrarea Consiliului Judeþean
Teleorman, pentru ca, doar la
câteva zile, sã fie închiriate tot
ilegal unei firme private.

Pentru realizarea acestui trans-

fer de proprietate, au fost adop-
tate hotãrârea de guvern 943/
2013 ºi hotãrârea de guvern 858/
2013, acte prin care, potrivit
DNA, au fost încãlcate prevederi
din Constituþie, Legea apelor 107/
1996, Legea 213/1998 privind
bunurile proprietate publicã,
O.U.G. 107/2002 privind înfiin-
þarea Administraþiei Naþionale
“Apele Române”, Legea 115/1999
a responsabilitãþii ministeriale ºi
Legea 24/2000 privind normele
de tehnicã legislativã.

Totodatã, au fost fãcute no-
tãri în cãrþile funciare ale celor
douã imobile, respectiv insula
Belina ºi braþul Pavel, pentru a
ascunde titularul dreptului de în-
chiriere ºi pentru a facilita ad-
optarea hotãrârilor de guvern,
fiind încãlcat astfel Codul Civil.
“În susþinerea acestor demer-
suri, persoane cu funcþii de de-
cizie din Ministerul Mediului ºi
Schimbãrilor Climatice, Ministe-
rul Dezvoltãrii Regionale ºi Ad-
ministraþiei Publice, precum ºi
din Oficiul de Cadastru Teleor-

man, Biroul de Cadastru Alexan-
dria, Administraþia Naþionalã
“Apele Române” ºi Consiliul Ju-
deþean Teleorman au servit inte-
reselor unei societãþi particula-
re, încãlcând dispoziþii prevãzute
în mai multe legi”, aratã DNA
într-un comunicat de presã.

Concret, susþin procurorii,
pentru cã sunt situate în albia
minorã a Dunãrii, Insula Belina
ºi Braþul Pavel fac parte din do-
meniul public al statului ºi, prin
urmare, nu puteau fi trecute în
proprietatea vreunui consiliu ju-
deþean prin hotãrâre de guvern,
ci doar prin lege.

Procurorii DNA o acuzã în
acest dosar ºi pe Ionela Vasile
Stoian, director la M.D.R.A.P.
-Direcþia Juridicã, Relaþia cu
Parlamentul ºi Relaþii Internaþi-
onale, cã a sprijinit întreg de-
mersul prin faptul cã nu a în-
tocmit note referitoare la obser-
vaþiile pe care le-au fãcut cele
douã ministere avizatoare, res-
pectiv ministerul Justiþiei ºi cel
al Finanþelor Publice.
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã a finalizat auto-
rizarea la platã a cererilor pentru
acordarea ajutorului excepþional
destinat producãtorilor de lapte, în
conformitate cu Hotãrârea nr. 211/
2017 privind distribuirea unei sume
pentru producãtorii de lapte din
suma stabilitã în anexa la Regula-
mentul delegat (UE) 2016/1.613 al
Comisiei din 8 septembrie 2016 de
prevedere a unor ajutoare de adap-
tare excepþionale destinate produ-
cãtorilor de lapte ºi fermierilor din
alte sectoare de creºtere a anima-
lelor. Astfel, a fost autorizat la pla-
tã un numãr de 10.238 cereri pen-
tru un efectiv de 47.807 animale,
cuantumul per cap de animal fiind
de 227,90 euro, iar valoarea totalã
autorizatã de 10.895.215,30 euro
(48.565.443.24 lei).

Banii ºi din bugetul MADR
Suma prevãzutã pentru Româ-

nia, pentru acest tip de ajutor ex-
cepþional, este de 10.896.083 euro,
echivalent a 48.569.289,97 lei,
calculat la rata de schimb pentru
data de 31 august 2016 respectiv
4.4575 lei, din care: suma de
5.448.041,5 euro, echivalentul a
24.284.644,98 lei, se asigurã din
Fondul European de Garantare
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APIA deruleazã în aceste zile plãþi în ve-
derea acordãrii ajutorului excepþional desti-
nat producãtorilor de lapte, dar ºi plata aju-
torului de stat pentru serviciile de întocmi-
re ºi menþinere a registrelor genealogice ºi
pentru serviciile de determinare a calitãþii
genetice a raselor de animale, aferent lunii
iulie 2017. La acestea se adaugã plata ajuto-
rului de stat pentru reducerea accizei la mo-

torina utilizatã în agriculturã, aferentã canti-
tãþilor de motorinã utilizate în perioada 1
aprilie 2017 – 30 iunie 2017 (trimestrul II
2017). Valoarea nominalã a ajutorului de stat
pentru reducerea accizei la motorinã pentru
anul 2017 este de 1,4185 lei/litru; ceea ce
pentru agricultori înseamnã o infuzie consi-
derabilã, mai ales cã lucrãrile agricole de
toamnã sunt în plinã desfãºurare.

Agricolã (FEGA), prin bugetul
MADR pe anul 2017; diferenþa –
aceeaºi valoare – se asigurã de la
bugetul de stat, în limita prevede-
rilor bugetare aprobate cu aceastã
destinaþie MADR pe anul 2017, la
capitolul 83.01 „Agriculturã, silvi-
culturã, pisciculturã ºi vânãtoare”,
titlul 40 „Subvenþii”, articolul 40.15
„Sprijinirea producãtorilor agri-
coli”. Plãþile pentru ajutorul ex-
cepþional destinat producãtorilor de
lapte se efectueazã pânã la data de
30 septembrie 2017.

Începând de ieri, APIA va efec-
tua plata ajutorului de stat pentru
serviciile de întocmire ºi menþine-
re a registrelor genealogice ºi pen-
tru serviciile de determinare a ca-

litãþii genetice a raselor de anima-
le, aferent lunii iulie 2017. Suma
totalã, la nivel naþional, autorizatã
la platã este de 1.244.977,86 lei ºi
se acordã de la bugetul de stat, prin
bugetul MADR, pentru un numãr
de 28 beneficiari, care au accesat
aceastã formã de ajutor în confor-
mitate cu HG. nr.1179/2014 pri-
vind instituirea unei scheme de aju-
tor de stat în sectorul creºterii ani-
malelor, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare.

Motorina, subvenþionatã
cu peste 1,4 lei/litru

Dupã aprobarea Ordinului de
cãtre MADR cu cantitãþile ºi valoa-
rea motorinei, APIA va efectua pla-

ta ajutorului de stat pentru reduce-
rea accizei la motorina utilizatã în
agriculturã, aferentã cantitãþilor de
motorinã utilizate în perioada 1 apri-
lie 2017 – 30 iunie 2017 (trimestrul
II 2017). Suma totalã plãtitã va fi
de 148.533.233,00 lei, cu sursã de
finanþare de la bugetul naþional, pen-
tru un numãr de 16.646 beneficiari
ºi o cantitate totalã de motorinã de
104.711.184,273 litri.

Valoarea nominalã a ajutorului de
stat pentru reducerea accizei la
motorinã pentru anul 2017 este de
1,4185 lei/litru. Cantitãþile de mo-
torinã aferente perioadei 1 aprilie
2017 – 30 iunie 2017, determinate
la platã de cãtre APIA, ce vor fi
aprobate prin Ordin al Ministrului
sunt: sectorul vegetal  –
95.853.434,382 litri motorinã
(135.968.451,00 lei); sectorul zo-
otehnic – 8.662.063,991 litri
(12.287.201,00 lei); sectorul îm-
bunãtãþiri funciare –
195.685,900 litri (277.581,00 lei).
Toate acestea însumeazã
104.711.184,273 litri motorinã ºi
o valoare a ajutorului de stat de
148.533.233,00 lei.

Recolte diferenþiate la porumb
Despre starea la zi a recolta-

tului la nivelul Doljului am aflat
de la conducerea DAJ Dolj cã la
porumb a depãºit 80% din tota-
lul prognozat, iar producþia me-
die este de 5.000 de kg/ha. În
gospodãriile populaþiei s-au rea-
lizat, în medie, 3.000 kg/ha. La
asociaþii familiale s-a urcat la
5.000 kg/ha. Iar la marii fermieri
ai Doljului maximul a fost de
11.000 kg/ha. „Sunt ºi suprafeþe
cultivate cu porumb ºi floarea-
soarelui calamitate din cauza se-
cetei. Totalul deja verificat este
de 2.360 ha calamitate. Acum
continuãm evaluãrile suprafeþe-
lor afectate de secetã la alte 12
localitãþi doljene, printre care
Carpen – 501 ha cu porumb
afectat; Vela – 885 ha cu porumb
compromise; Terpeziþa – 809 ha
calamitate, din care 673 ha sunt
cu floarea-soarelui ºi diferenþa
cu porumb”, ne-a precizat ing.
Liliana Sãvulea, director exe-
cutiv al Direcþiei pentru Agricul-
turã Judeþeanã Dolj.

VALENTIN CEAUªESCU

Cu ocazia Sãptãmânii Europe-
ne a Mobilitãþii, la Craiova are loc
astãzi, 23 septembrie, începând cu
ora 18.15, o nouã ediþie a proiec-
tului JCI Cycling Day. Iniþiativa
este susþinutã de Asociaþia Junior
Chamber International (JCI) Cra-
iova, AIESEC Craiova, GROW,
Jump GYM Metal Lemn, Direcþia
Judeþeana pentru Sport ºi Tineret
Dolj ºi Decathlon Craiova.

„Proiectul JCI Cycling Day este
o acþiune dedicatã cetãþenilor din
Craiova ºi are ca scop conºtienti-
zarea publicului larg ºi a presei de
nevoia promovãrii utilizãrii bicicle-
tei ca o componentã esenþialã a
mobilitãþii urbane durabile ºi alter-
nativã viabilã la transportul automo-
bilistic, alãturi de transportul în co-
mun ºi deplasarea pietonalã”, pre-
cizeazã organizatorii. Participarea la
eveniment se face cu bicicleta pro-
prie, iar cei care nu au o pot lua de
la centrul de închirieri din Parcul
„Nicolae Romanescu”.  Primele 60
de persoane au reducere de 50%.

Traseul urmat va fi Parcul „Ni-
colae Romanescu” (intrarea de la
statuie) – bulevardul „1 Mai” – bu-
levardul „ªtirbei Vodã” – strada
„Râului” – strada „Brestei” – Calea
Bucureºti – strada „Arieº” – strada
„Eugeniu Carada” – strada „C.D.

Campania respectivã are drept
scop încurajarea autoritãþilor locale
de a introduce ºi de  a promova
mãsuri de transport sustenabil , res-
pectiv promovarea unei atitudini
practice a cetãþenilor de a utiliza
soluþii alternative la mijloacele clasi-
ce care folosesc combustibili fosili
ca surse regenerabile de energie.
Tema din acest an este „O mobilita-
te nepoluantã, partajatã ºi inteligen-
tã”, una care care sã promoveze
soluþiile de mobilitate partajatã ºi care
sã evdenþieze beneficiile unor mijloa-
ce de transoprt mai puþin poluante.
„În sprijinul reducerii poluãrii din
centrul oraºului nostru, coroborat cu

Pentru copii ºi împreunã cu ei, în favoarea unei
societãþi nepoluate, în Parcul „Nicolae Romanescu”

 În fiecare an, în perioada 16 – 22
septembrie, conform Calendarului
Evenimentelor Ecologice, recunoscut ºi
însuºit la nivel mondial, se marcheazã
SÃPTÃMÂNA EUROPEANÃ A MOBI-
LITÃÞII  (SEM), o campanie anualã
durabilã, organizatã cu sprijinul
Comisiei Europene. Ieri, pornind de la
conceptele europene, în Parcul „Nico-
lae Romanescu” din Craiova, s-au
desfãºurat mai multe activitãþi care
fac parte din SEM, activitatea artisticã
fiind asiguratã de elevi ai Palatului
Copiilor din Craiova.

spiritul manifestãrilor insuflate de
SEM, Agenþia pentru Protecþia Me-
diului (APM) Dolj iniþiazã, ºi în acest
an, o serie de evenimente, dezbateri,
manifestãri sportive, care vor cul-
mina cu cele organizate cu ocazia
marcãrii datei de 22 septembrie ca
„Ziua în oraº fãrã maºinã” ºi vom
organiza mai multe programe, în
Parcul „Nicolae Romanescu”, pen-
tru a marca acest eveniment”, a pre-
cizat dr.ing.  Monica Daniela Ma-
teescu , director executiv al APM
Dolj. Rezultatele s-au vãzut: înce-
pând cu ora 09:30, când a avut loc
un marº tineresc, aleiile Parcului „Ni-
colae Romanescu” au fost cuprinse

de activitate: copii ºi adolescenþi,
având pe lângã ei cadrele didactice
însoþitoare ºi pãrinþi, au participat
la mai multe competiþii sportive ºi
demonstraþii din diverse domenii –
lupte, judo, karate, volei , fotbal,
concursuri de triciclete, biciclete,
role, trotinete, etc. De peste tot rã-
sunau strigãte de bucurie. Era exu-
beranþa vârstei. În jurul orei 12:00,
pe scena Teatrului de Varã, în pre-
zenþa reprezentanþilor autoritãþilor,
cei care fac parte din trupele Pala-
tului Copiilor din Craiova au susþi-
nut un program artistzic, unul care
i-a delectat pe cei prezenþi.

CRISTI PÃTRU

JCI Cycling Day, astãzi, la Craiova
Fortunescu” – strada „Simion Bãr-
nuþiu” – Calea Unirii – Parcul „Ni-
colae Romanescu”.

Sãptãmâna Europeanã a Mobi-
litãþii a fost lansatã în anul 2002, la
Bruxelles, fiind în prezent susþinutã
de Direcþia Generalã Mobilitate ºi
Transport a Comisiei Europene.
Comisarul european pentru Mediu
din acea perioadã, Margot Wallstrom,
a precizat cã scopul dedicãrii unei
sãptãmâni acestui eveniment este de
a contribui la conºtientizarea nevoii
de a schimba paternurile noastre pri-
vind mobilitatea ºi de a combate
efectele schimbãrilor climatice.
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Judecãtoria Craiova a admis,
ieri, propunerea Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova ºi a dis-
pus arestarea preventivã pentru 30
de zile a lui Adrian Iliuþã Grigorie,
de 25 de ani, din Slatina, judeþul
Olt, acuzat de ultraj. Reamintim
cã, potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Judeþu-
lui (IPJ) Dolj, joi dimineaþã, la ora
3.50, poliþiºtii Secþiei 5 Poliþie Pie-
leºti au fost sesizaþi de un bãrbat
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Magistraþii Judecãtoriei Craiova au dis-
pus, ieri, arestarea preventivã pentru 30 de
zile a lui Adrian Iliuþã Grigorie, tânãrul de
25 de ani, din Slatina, care a lovit cu capul
în faþã un poliþist doljean. El, ºi partenerul
sãu, un tânãr de 24 de ani, tot din Slatina,
împreunã cu care tâlhãrise angajata unei sãli

de jocuri de noroc înainte de a ajunge în
Dolj, au provocat un accident cu BMW-ul,
în Pieleºti, stabilindu-se cã era ºi bãut, în-
trucât avea o concentraþie de 0,87 mg/l al-
cool pur în aerul expirat. Grigorie este acum
în arestul IPJ Dolj, iar complicele sãu a fost
predat poliþiºtilor IPJ Olt.

din localitate despre faptul cã un
autoturism a ieºit de pe ºosea ºi i-
a lovit maºina care era în faþa por-
þii. La adresa indicatã a fost trimis
un echipaj de poliþiºti, aceºtia sta-
bilind cã un autoturism BMW în-
matriculat în Franþa, condus pe DN
65 de Adrian Iliuþã Grigorie, a de-
rapat ºi a lovit un autoturism ºi mai
multe utilaje agricole ce se aflau în
afara pãrþii carosabile. ªoferul a
fost testat cu aparatul etilotest re-

zultând o cncentraþie de 0,87 mg/l
alcool pur în aerul expirat, ºi pen-
tru cã, atât el, cât ºi pasagerul,
Cãtãlin ªerban, de 24 ani, din ora-
ºul Balº, Olt, se manifestau vio-
lent, au fost imobilizaþi ºi în timp
ce se deplasau cãtre sediul secþiei,
Grigorie Adrian l-a lovit cu capul
în zona feþei pe agentul principal
Sorin Cepoi, provocându-i leziuni
serioase. Cei doi tineri au fost duºi
la Parchetul de pe lângã Judecãto-

Societatea comunã româno-bulgarã Danube Brid-
ge Vidin Calafat ad Bulgaria, care se ocupã de admi-
nistrarea podului Calafat – Vidin, a informat Inspec-
toratul Teritorial al Poliþiei de Frontierã Giurgiu ºi Ser-
viciul Teritorial al Poliþiei de Frontierã Dolj cã, luni,
25 septembrie a.c., între orele 13:00 ºi 15:00 ºi joi, 28
septembrie a.c., între 13:00 ºi 15:00, circulaþia pe podul
Calafat – Vidin va fi întreruptã pentru lucrãri de între-
þinere ºi reparaþie. În intervalul orar specificat, auto-
vehiculele vor fi oprite în zonele adiacente Punctului
de Trecere a Frontierei Calafat, pânã la momentul re-
luãrii traficului. Având în vedere aspectele prezentate,
Inspectoratul Teritorial al Poliþiei de Frontierã Giurgiu
þine permanent legãtura cu autoritãþile bulgare ºi a dis-

Circulaþia pe podul Calafat –
Vidin se întrerupe luni ºi joi

pus toate mãsurile aflate în competenþã astfel încât la
ridicarea restricþiei controlul de frontierã sã se desfã-
ºoare fluent ºi operativ. De asemenea, se recomandã
participanþilor la traficul transfrontalier tranzitarea tu-
turor punctelor de frontierã deschise la graniþa cu
Bulgaria ºi consultarea aplicaþiei „Trafic Online” dis-
ponibilã pe site-ul www.politiadefrontiera.ro, care
prezintã o medie a timpilor de aºteptare în punctele
rutiere de trecere a frontierei pentru anumite inter-
vale de timp. Timpii de aºteptare sunt actualizaþi în
timp real, fapt ce ajutã utilizatorul sã-ºi reconfigure-
ze traseul cãtre un punct de frontierã ce înregistrea-
zã valori de trafic scãzute.

CARMEN ZUICAN

Principalele revendicãri ale Fe-
deraþiei Sindicale Hipocrat vizea-
zã eliminarea plafonului de 30%
pentru acordarea sporurilor;
acordarea de sporuri întregului
personal din sistemul sanitar,
ceea ce include, personalul teh-
nico-administrativ; aplicarea
creºterilor salariale pentru întreg
personalul din sistem, precum ºi
celui din asistenþã socialã, de la
1 martie 2018.

Miting la Bucureºti,
pe 4 octombrie

Federaþia Sindicalã Hipocrat a
anunþat cã este solidarã iniþiative-
lor de protest anunþate în spaþiul
public ºi participã la miºcãrile sin-
dicale organizate de CNS Cartel
ALFA în toate judeþele þãrii, în pe-
rioada 25-29 septembrie, inclusiv
la mitingul din faþa Guvernului
României, din 4 octombrie.

„Suntem indignaþi de tot ceea
ce se întâmplã ºi de felul în care
decurg toate iniþiativele de dialog
pe care le-am avut atât noi, cât

Sindicaliºtii din sistemul sanitar se pre-
gãtesc de proteste fiind stabilit deja un ca-
lendar al miºcãrilor, care va culmina cu
un miting în faþa Guvernului, pe data de 4

octombrie. În judeþul Dolj, Federaþia Sin-
dicalã Hipocrat a anunþat o acþiune de pi-
chetare a Prefecturii, sãptãmâna viitoa-
re, pe data de 28 septembrie.

ºi colegii noºtri de breaslã. În
astfel de momente dificile, pe
care le-am mai trãit împreunã, nu
mai conteazã afilierea sau dife-
renþele de viziune care ne des-
part. Am arãtat de multe ori cã
ºtim sã facem front comun
atunci când situaþia o cere, iar
acum suntem într-o astfel de si-
tuaþie. Am încercat în repetate
rânduri sã deschidem o cale de
dialog ºi tot ce am primit, pânã
la urmã, au fost promisiuni neo-
norate ºi o simulare continuã a
unei dezbateri. Realitatea vorbeº-
te fãrã prea multe comentarii:
suntem ignoraþi, în cel mai bun
caz. În cel mai des, am fost ºi
suntem minþiþi, cu promisiuni în
cascadã, care nu s-au îndeplinit
ºi nici nu par a se îndeplini vreo-
datã. Mai mult, unele mãsuri
anunþate ca venind în sprijinul
nostru, al personalului din siste-
mul sanitar, se dovedesc a fi îm-
potriva noastrã.”, susþine Ion
Cotojman, preºedintele Federaþiei
Sindicale Hipocrat.

Protestele ar putea culmina
cu o grevã generalã în Sãnãtate

În acest context, în perioada 25-
29 septembrie a.c, membrii forma-
þiunii vor participa la acþiunile or-
ganizate de CNS Carfel ALFA în
faþa prefecturilor. Pe 25 septem-
brie proteste vor fi în judeþele Bi-
hor, Botoºani, Galaþi, Gorj, Mara-
mureº, Sibiu ºi Teleorman. În ziua
urmãtoare, miºcãrile sindicale vor
avea loc în judeþele Bacãu, Braºov,
Cãlãraºi, Caraº-Severin, Satu Mare
ºi Vrancea. Pe 27 septembrie vor
fi pichetate prefecturile din jude-
þele Alba, Brãila, Constanþa, Covas-
na, Iaºi, Timiº ºi Vâlcea. Joia vii-
toare, pe 28 septembrie sunt pro-
gramate acþiuni de protest în Arad,
Bistriþa Nãsãud, Dâmboviþa, Dolj,
Ialomiþa, Vaslui ºi Tulcea. În fine,
vineri, 29 septembrie, vor fi piche-
tãri în judeþele Argeº, Buzãu, Cluj,
Hunedoara, Prahova ºi Suceava.

„Una dintre marile îngrijorãri ale
membrilor noºtri este transferul con-
tribuþiilor sociale de la angajator la

angajat. Orice calcul de pânã acum
aratã cã existã un risc real ca astfel,
veniturile sã scadã. Prin urmare, pe
lângã solicitãri care þin de ajustãri
procentuale ºi de o aplicare fãrã dis-
crimiare a creºterilor salariale, pre-
cum ºi de reglementarea unui regim
echitabil al sporurilor, Federaþia Sin-
dicalã Hipocrat cere ferm renunþa-
rea la transferul contribuþiilor socia-
le de la angajator la angajat”, com-
pleteazã Ion Cotojman, preºedintele
Federaþiei Sindicale Hipocrat.

În aceastã situaþie, Federaþia
Sindicalã Hipocrat atrage atenþia cã,
în cazul în care solicitãrile menþi-
onate nu vor fi dezbãtute ºi accep-
tate, miºcãrile de protest vor con-

duce inevitabil la blocaje în desfã-
ºurarea activitãþii din unitãþile sa-
nitare din toatã þara. Astfel, dupã
data de 4 octombrie vor fi strânse
semnãturi pentru declanºarea gre-
vei în sistemul sanitar. „La mitin-
gul din 4 octombrie, de la Bucu-
reºti sunt aºteptaþi 11.000 de oa-
meni. Dacã nu se va rezolva nimic
vom începe sã strângem semnã-
turi pentru grevã. Ne gândim in-
clusiv la întreruperea activitãþii în
spitale. Deocamdatã, nu avem con-
tractul colectiv de muncã finalizat
pentru cã Ministerul Sãnãtãþii nu
doreºte sã accepte revendicãrile
noastre”, a mai spus Ion Cotojman.

RADU ILICEANU

ria Craiova, fiind audiaþi pe tot par-
cursul zilei de joi, mai ales cã, îna-
inte de a ajunge în Dolj, comisese-
rã o tâlhãrie la o salã de jocuri de
noroc din Balº, în aceeaºi noapte.
Grigorie a fost reþinut pentru 24

de ore ºi introdus în arestul IPJ
Dolj, ieri fiind arestat, iar Cãtãlin
ªerban a fost predat poliþiºtilor IPJ
Olt pentru continuarea cercetãri-
lor în dosarul tâlhãriei.

CARMEN ZUICAN
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PNL Dolj a pierdut un vicepreºedinte ºi un primar
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Sãptãmâna aceasta a fost respinsã în Par-
lament o initiativã legislativã a PNL-ului, de
majorare a alocaþiei copiilor de la 84 de lei
la 200 de lei pe lunã. “Probabil cã PSD-ul a
considerat cã sunt prea mulþi bani atribuiþi
copiilor. Nu am înþeles motivaþia. Doamna
ministru a Muncii a spus cã PSD-ul are o
altã viziunea asupra alocaþiei copiilor, fiind
prins în programul de guvernare. Am veri-
ficat ºi nu am vãzut nimic în sensul acesta.
Dar iarãºi s-a invocat lipsa sursei de finan-
þare. Îi spun eu care ar putea fi sursa de
finanþare : cea de la lemnele de foc. În 2016,
o tonã de lemne de foc era 3 milioane de
lei vechi. La 3 milioane de lei vechi, cam
500 de lei vechi era TVA-ul. În 2017, tona
de lemne de foc s-a fãcut 6 milioane de lei
vechi. Deci, s-a dublat, prin ordin de mi-
nistru, care a discut cu Romsilva ºi Rom-
silva a dat sfoarã în þarã la toþi pãdurarii.
La 6 milioane de lei pe tonã, cheltuirea prin
rotungire este de 1 milion lei vechi. Doam-
na ministru Panã ne spunea cã în România
sunt 3,5 milioane de familii care se încãl-
zesc cu lemne. La nivel national fãcând o
medie, cam 6 tone de lemne se consumã
de cãtre o familie pe an. Înmulþind 6 tone
cu 3,5 milioane de familii înseamnã 20 de

Deputatul PNL Nicolae Giugea ºi consilierul local Doru Câplea au
adus ieri, în atenþia presei o serie de subiecte dezbãtute la nivel natio-
nal în Parlament, dar ºi subiecte de pe plan local, cum ar fi clãdirile

de patrimoniu din municipiul Craiova ºi proiectul de reconsolidare al
Colegiului Naþional Carol I. Majorarea alocaþiei copiilor, starea

degradantã a unor clãdiri importante ºi tegiversarea licitaþiei la unul
dintre cele mai importante colegii din þarã.

milioane de tone de lemne de foc pe an-
…înmulþind cu 1 milioan, înseamnã 2 mili-
arde de lei din TVA care merg la buget.  În
momentul de faþã guvernul PSD-ALDE este
într-o disperare de bani…”, a subliniat de-
putatul Nicolae Giugea.

Clãdiri de patrimoniu uitate
de adminstraþie….

La propunerea Comisiei Europene, Par-
lamentul European a aprobat ca anul 2018
sã fie declarat anul patrimoniului cultural.
Plecând de la aceastã propunere fostul pre-
ºedinte al PNL Dolj, a ridicat problema clã-
dirilor de patrimoniu din municipiul Craio-
va, ajungând chiar pânã la o ameninþare cu
plângere penalã. “Craiova este deþinãtoarea
unui patrimoniu istoric impresionant. În
momentul de faþã avem clãdiri cãrora nu li
s-a acordat atenþie suficientã. De exemplu,
sediul Primãriei din Craiova, care este într-
un stadiu de degradare extraordinar ºi de
asemenea, clãdirea fostului Hotel Palace,
care este tot un sediu al primãriei, nu au
fost reabilitate de la cutremur. Prin 2014 se
vorbea de o finanþare pentru consolidarea
celor douã clãdiri, dar nu s-a fãcut nimic.
Primãria din Craiova este singura din Ro-

mânia care nu are certificat de urbanism.
Mai avem fântâna de la Piaþa Veche, care
nu a mai fost nici aceasta reabilitatã de mai
bine de 40 de ani, a dispãrut ºi scrisul acela
chirilic, nu se mai vede. Mai sunt ºi clãdiri-
le din Centrul Istoric : cele situate pe  stra-
da Olteþ la numerele 5, 10 ºi 23, strada Tra-
ian Demetrescu nr 2, Romaine Rollande nr
8, str. Theodor Aman nr 2. Primãria a ma-
jorat pânã la 500% impozitele pentru cei care
nu au reabilitat clãdirile. Vreau sã-l anunþ
pe domnul primar Genoiu cã ºi aceste clã-
diri, menþionate de mine mai sus, nu au fost
rehabilitate ºi aparþin Primãriei municipiu-
lui Craiova. Sunt curios cum se vor auto-
impozita, se vor pedepsi între ei, nu ºtiu.
Sper sã se ia mãsuri pentru cã altfel le voi
face chiar ºi plângere penalã ”, a declarant
Nicolae Giugea.

De la fonduri europene, la fonduri proprii
În cadrul aceleiaºi conferinþe de presã,

consilierul local Doru Câplea a discutat de-

spre Colegiul Naþional “Carol I”. “Dacã în
mod normal urmãtorul anunþ din partea ad-
ministraþiei despre Colegiul “Carol I” ar fi
trebuit sã fie acela al desemnãrii unui casti-
gator al licitaþiei pentru lucrãrile de reabilita-
re ºi consolidare, iatã cã, din pãcate, proce-
dura de licitaþii s-a întrerupt ºi asta înseam-
nã noi termene ºi noi întârzieri. Problema
asta cu reabilitarea Colegiului începe de un-
deva din 2013, când fostul edil a început
procedura de licitaþie ºi se oferea garanþii cã
în maximum 2 ani de zile, acest colegiu va fi
reabilitat. Se vorbea chiar de reabilitãri ale
tuturor clãdirilor din incinta Colegiului, in-
clusiv al bazinului de înot. Iniþial, s-a vorbit
despre fonduri europene, dar în 2016 s-a
constatat cã nu se pot accesa aceste fon-
duri. S-a apelat la soluþia de a reabilita acest
Colegiu din fonduri proprii. Din pãcate, pe
motiv de procedurã greoaie ºi incompetenþã
acest proiect nu s-a materializat… ”, a subli-
niat reprezentantul CLM-ului.

MARGA BULUGEAN

Dacã în ceea ce îl priveºte pe
primarul localitãþii Sãlcuþa, trece-
rea la ALDE Dolj nu se poate face,
deocamdatã, cu acte în regulã, în-
trucât ºi-ar pierde mandatul, fos-
tul vicepreºedinte PNL Dolj, Adi-
nel Ilinca, ºi-a oficializat din start
relaþia, semnând deja adeziunea la
partidul lui Tãriceanu. Ieri, Ilinca
ºi-a motivat plecarea, spunând cã
nu i-a fost apreciatã activitatea în
cadrul partidului ºi acest lucru se
întâmplã deoarece PNL Dolj este
condus de „patru-cinci persoane”
din fostul PDL, ghidaþi de la hote-
lul Ramada: „În momentul actual,
marele PNL este marele PDL. De-
ciziile se iau de patru-cinci persoa-
ne din vechiul PDL ºi nu se discu-
tã, în mod transparent, în Biroul
Judeþean. Listele de parlamentari
s-au discutat la Ramada, ne-au fost
puse în faþã”, a acuzat Ilinca mo-
dul cum merg lucrurile în interio-
rul PNL Dolj. Întrebat care sunt
cele „patru-cinci persoane”, Ilin-
ca a rãspuns cã se cunoaºte nu-

Unul din cei opt vicepreºedinþi ai PNL
Dolj, aleºi în primãvara acestui an, Adinel
Ilinca, a pãrãsit partidul ºi s-a înrolat la
ALDE. Fostul liberal a plecat dezamãgit de
faptul cã nu i-a fost apreciatã activitatea din
teritoriu ºi acuzând faptul cã organizaþia ar

fi condusã de „patru-cinci persoane” din
vechiul PDL, care primesc îndrumãri de la
hotelul Ramada, aluzie la fostul lider, Radu
Berceanu. Odatã cu Ilinca, ºi-a exprimat
susþinerea pentru ALDE Dolj ºi primarul
localitãþii Sãlcuþa, Eugen Giurca.

mele lor.”Au fost colegii mei ºi nu
cred cã este normal, am tras doar
un semnal de alarmã. Dar sunt din
vechiul PDL”.

Primarul din Sãlcuþa susþine
cã nu e bãgat în seamã
de cãtre liberali

Eugen Giurca ºi-a câºti-
gat mandatul de primar al
localitãþii Sãlcuþa - primul
pentru acesta - pe listele PNL
Dolj. A decis acum sã spriji-
ne ALDE Dolj, întrucât a
simþit cã nu era bãgat în sea-
mã de conducerea liberalã.
„Din momentul de faþã, voi
susþine formaþiunea ALDE,
întrucât în aceastã formaþi-
une mã regãsesc cel mai
mult. În partea cealaltã, nu
am fost apreciaþi, nu am fost
stimaþi, nu am fost bãgaþi în
seamã de nici o culoare, ca
ºi primari. ªi asta m-a deter-
minat sã fac acest pas”. În-
trebat la care conducere po-

liticã se referã, la cea veche sau la
cea actualã, primarul din Sãlcuþa a
rãspuns scurt: „ªi, ºi!”. De menþi-
onat cã, în urma alegerilor locale,
ALDE Dolj nu a obþinut nici un
post de consilier local în localita-
tea Sãlcuþa.

Cupã: „Nu vrem rãzboi
cu PNL pentru persoane”

Comentând noile veniri în par-
tid, preºedintele ALDE Dolj, Ion
Cupã, a spus cã oamenii au venit

singuri spre aceastã formaþiune
politicã, „urmând liberalismul”. Pe
de altã parte, Cupã a dezvãluit ºi
faptul cã a existat o acþiune de par-
tid în teritoriu, pe parcursul aces-
tei veri, când s-a intrat în contact
ºi cu oameni care activau în ca-
drul altor formaþiuni politice. „Noi
acum, luând fiecare localitate la
pas, sã facem alegeri interne, nor-
mal cã am valorificat toate cunoº-
tinþele ºi informaþiile pe care le-am
avut ºi am intrat în discuþii cu oa-

menii de la PNL, cã asta
e viaþa”. Chestionat în
privinþa faptului dacã o
sã mai urmeze ºi alþi pri-
mari, Cupã a rãspuns:
„Nu ºtiu, dar aº vrea”.

Giugea: ”ALDE Dolj
este o râmã”

Câteva ore mai târ-
ziu, conducerea PNL
Dolj a reacþionat, ofe-
rind propriile explicaþii
pentru gestul celor doi
colegi de a pãrãsi par-
tidul. Preºedintele PNL
Dolj, senatorul Nicolae
Giugea, a spus cã pri-
marul localitãþii Sãlcu-
þa se îndreaptã spre

ALDE Dolj cãutând protecþie, în-
trucât are ultima strigare la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie pentru
incompatibilitate. Giugea s-a arã-
tat, în schimb, surprins de pleca-
rea lui Adinel Ilinca, despre care
a spus cã nu avea motive sã fie
supãrat întrucât partidul ºi-a ex-
primat respectul faþã de persoa-
na sa, oferindu-i funcþia de vice-
preºedinte. „Eu am vãzut cã are
o stare de stres, dar mi-a spus
cã are probleme personale ºi nu
am mai insistat. Dar cã are pro-
bleme de partid, nu am ºtiut. A
fost respectat de toatã lumea, era
integrat în echipã, nici nu ºtiam
dacã era de la PNL sau de la PDL,
aºa de bine era integrat”. Întrebat
dacã ALDE Dolj ar reprezenta o
ameninþare pentru PNL Dolj, pre-
ºedintele Nicolae Giugea a negat
acest fapt, catalogând în termeni
duri organizaþia judeþeanã a parti-
dului lui Tãriceanu: ”ALDE, la ni-
velul judeþului, nu este un partid,
este o râmã care nu are ochi, nu
are cap ºi care se miºcã lovindu-
se de unii ºi de alþii”. În chestiu-
nea cu hotelul Ramada, Giugea a
recunoscut cã a mers acolo, dar
în calitate de nuntaº.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Festival-concurs de literaturã în vechea
Cetate de Scaun a Þãrii Româneºti
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Poet, prozator, critic ºi istoric
literar, traducãtor, mereu preocu-
pat de vechile culturi, cunoscãtor
de mitologie ºi filosofie, pasionat
de problemele de religie, care l-
au fascinat de-a lungul timpului,
– a citit ºi a recitit Biblia, în mai
multe rânduri, chiar Biblia lui ªer-
ban Cantacuzino din 1688, scrie-
rile atât de cunoscute acum ale lui
Giovani Papini, Renard, Nietz-
sche, studii fundamentale privind
marile religii, budhismul, creºti-
nismul, ºi a fost interesat mereu
de geneza acestora, cât ºi de
structura unor mituri care nu-ºi
gãsesc expresia ºi sunt explicate
în Istoria credinþelor ºi ideilor re-
ligioase -  profesor universitar de
excepþie, George Sorescu repre-
zintã o personalitate de seamã a
culturii româneºti, fiind totodatã
ºi membru al Uniunii Scriitorilor
din România încã din anul 1980.

A avut o activitate profesionalã
de înaltã þinutã intelectualã, pe
care a completat-o cu cea scrii-
toriceascã. A publicat poezii, so-
nete, la mai multe reviste din þarã,
dar ºi studii critice, numeroase
articole, microstudii ºi traduceri
în reviste literare prestigioase. A

primit Premiul Uniunii Scriitorilor
pentru lucrãrile: „Structuri eroti-
ce în poezia româneascã” ºi „Ne-
liniºtea esenþelor” . Domnia Sa îºi
aminteºte cu plãcere de vremea
tinereþii, trãitã prin coresponden-
þã cu Marin Sorescu, atunci când
se aºezase, pentru prima datã, la
catedrã, la Liceul „Traian” din
Drobeta Turnu Severin, ca pro-
fesor de limba ºi literatura româ-
nã, iar fratele sãu era student la
Iaºi. Marin Sorescu îi scria: „Hai
sã luãm literatura cu asalt, tu dintr-
un colþ de þarã, eu, din altul. Tre-
buie sã stãruim în aceastã direc-
þie. Noi avem nevoie de luminã,
mai ales de lumina... tiparului care
trebuie sã se reverse odatã ºi oda-
tã ºi asupra noastrã”. ªi lumina
s-a revãrsat, într-adevãr, asupra
celor doi fraþi, numele Sorescu
fiind rãspândit, iatã, nu numai la
noi în þarã, ci ºi pe cele patru mari
continente.

A fost distins cu Premiul „Ma-
rin Sorescu” al Academiei Româ-
ne „pentru ecoul de duratã al nu-
melui, pentru pãstrarea ºi folosi-
rea întregului instrumentar al po-
eziei, prozei ºi criticii soresciene”

Ajuns la vârsta senectuþii,

George Sorescu se bucurã mereu
de timpul petrecut la masa de
scris, descifrând, uneori chiar cu
lupa, punând cap la cap, cuvinte,
fragmente din scrierile fratelui
sãu,  cãruia  i-a fost întreaga via-
þã, mentor, pentru a scoate la lu-
mina tiparului, lucrãri nepublicate
ale marelui dispãrut. Aºadar, de
douãzeci ºi unu de ani, de când
Marin Sorescu a plecat dintre noi,
dar a rãmas, pentru eternitate, în
Istoria literaturii române , fratele
sãu, meticulos, cum îl cunoaºtem
cu toþii, exigent cu sine, sensibil
ºi cumpãtat, cu un mare simþ al
dreptãþii, iubitor de frumos ºi ade-
vãr, de o sinceritate uluitoare, adu-
ce sub ochii cititorilor, iubitorilor
lui Sorescu, noi volume: pânã în
prezent, 28: Versuri inedite (2001),
Marin Sorescu în scrisori de fa-
milie (2001), Sãgeþi postume
(2002), Prozã scurtã (2003), Pa-
rodii. Fabule. Epigrame (2003),
Cronici literare ( 2004), Cronici
dramatice (2005), Sonete inedite
(2006), Jurnal inedit I-VII (2005-
2015), Marin Sorescu în lumea
latinã(2014),  Marin Sorescu în
documente ºi scrisori inedite
(2010-2017) etc.

Preocupat mereu de persona-
litatea lui Marin Sorescu, aºa
cum a fost o viaþã întreagã, pur-
tându-i încontinuu de grijã, în
timpul fiecãrei etape a formãrii
spirituale, George Sorescu con-
tinuã, iatã, în pofida vârstei, sã
aducã spiritul sorescian mereu
sub ochii noºtri.

Acum, la ceas aniversar, când
George Sorescu împlineºte 90 de

ani, îl gãsim vorbind cu aceeaºi
emoþie, cu lacrimi în ochi, despre
fratele sãu Marin, scriitorul al cã-
rui geniu a fost descoperit de cri-
ticul George Cãlinescu încã de la
primele sale publicaþii.

La mulþi ani, George Sorescu,
fie ca lumina din cuvânt sã vã
învãluie fiinþa ºi sã dãinuie pes-
te timp!

BEATRICE SILVIA SORESCU

Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”, secþia
Mediatecã ºi American Corner
Craiova, a organiza, ieri, un
atelier interactiv dedicat istoriei
scrisului ºi a cãrþii. La eveni-
ment au fost prezenþi elevii
clasei a VI-a de la ªcoala
Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”,
însoþiþi de profesor Daniela
Judeþ. 

Elevii au asistat la prezenta-

Pânã pe data de 13 octombrie
a.c., creatorii de literaturã din toatã
þara, care nu au împlinit 40 de ani,
indiferent dacã sunt membri ai uni-
unilor de creaþie sau au publicat
volume de autor, sunt aºteptaþi sã
participe la cea de-a 49-a ediþie a
Festivalului-concurs Naþional de
Literaturã „Moºtenirea Vãcãreºti-

lor”. Acesta se va desfãºura în zile-
le de 3-4 noiembrie a.c., fiind or-
ganizat de Consiliul Judeþean Dâm-
boviþa, prin Centrul Judeþean de
Culturã Dâmboviþa, împreunã cu
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni,
Biblioteca Judeþeanã  „I.H. Rãdu-
lescu”,  Complexul Naþional Mu-
zeal „Curtea Domneascã” ºi cu spri-

jinul Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia, finanþarea venind de la Minis-
terul Culturii.

Structurat pe patru secþiuni de
creaþie (poezie, prozã scurtã, eseu
ºi teatru scurt), concursul „urmã-
reºte sã descopere, sã sprijine ºi sã
promoveze o literaturã de certã va-
loare umanist-esteticã, deschisã tu-
turor abordãrilor, cãutãrilor ºi ino-
vaþiilor din interiorul oricãror expe-
rienþe ale canonului specific româ-
nesc ori universal”, precizeazã or-
ganizatorii. Concurenþii – care pot
participa la una sau mai multe sec-
þiuni – vor prezenta cu un grupaj
de maximum 10 titluri pentru sec-
þiunea de poezie, trei proze, însu-

mând maximum opt pagini la sec-
þiunea prozã scurtã, una-douã pie-
se (inclusiv pentru copii), pentru
secþiunea teatru scurt. Se pot abor-
da teme la alegere. Pentru secþiu-
nea eseu este necesarã o lucrare de
circa 4-5 pagini, pe tema „Mircea
Horia Simionescu ºi ªcoala proza-
torilor târgoviºteni”.

Lucrãrile trebuie editate în word,
cu fontul Times New Roman, corp
12, la un rând ºi jumãtate. Acestea
vor avea un motto, ce se va regãsi
într-un plic închis, conþinând un CV
detaliat (numele concurentului, data
naºterii, activitatea literarã, adresa ºi,
obligatoriu, numãrul de telefon), ºi
vor fi trimise prin poºtã (imprimate

pe hârtie ºi pe un CD), pe adresa:
Centrul Judeþean de Culturã Dâm-
boviþa, strada „A. I. Cuza” nr.15,
cod poºtal 130007, Târgoviºte.

Cele 18 premii, în valoare de apro-
ximativ 5.000 lei, vor fi acordate
concurenþilor, în vechea Cetate de
Scaun a Þãrii Româneºti, cu ocazia
festivitãþii de premiere care va avea
loc pe data de 4 noiembrie a.c.. Lu-
crãrile premiate vor fi publicate într-
un volum editat de Centrul Judeþean
de Culturã Dâmboviþa, în colabora-
re cu Editura „Bibliotheca”. Relaþii
suplimentare la numãrul de telefon
0245.611.184 (Centrul Judeþean de
Culturã Dâmboviþa).

MAGDA BRATU

Atelier interactiv despre istoria scrisului ºi a cãrþii

rea unui scurt istoric al apari-
þiei scrisului ºi a cãrþii, s-au
 familiarizat cu obiectele
specifice scrisului (panã,
peniþã, etc.) ºi au intrat în
contact cu volume inedite
existente în colecþiile bibliote-
cii, prezentate de bibliotecarii
Adriana Boboc, biroul Colecþii
Speciale, Stela Bogoslov, secþia
Depozit General – Sãli de
Lecturã, ºi Mãdãlina Bãileºtea-

nu, secþia Mediatecã ºi Ameri-
can Corner Craiova.

Obiectivul urmãrit în cadrul
acþiunii a constat în informarea
participanþilor cu privire la
apariþia ºi evoluþia scrisului,
scrierea unora dintre cele mai
vechi ºi variate cãrþi (prin
conþinut, condiþii grafice,
dimensiuni) existente în
colecþiile bibliotecii noastre ºi,
de asemenea, implicarea celor
mici în activitãþile specifice
scrisului ºi lecturii.

“O incursiune în fascinanta
lume a apariþiei scrierii ºi,
implicit, cãrþilor este o iniþiati-
vã pe care copiii o vor îndrãgi
imediat. Scrierea ca proces
conºtient ºi, evident, nevoia de
a contabiliza, de a memora ºi
pãstra pentru posteritate
informaþiile au reprezentant o
adevãratã revoluþie. Totul

avea sã fie influenþat de
aceste douã importante borne
în evoluþia umanitãþii. În acest
spirit, din dorinþa de a-i
informa pe elevi cu privire la
evoluþia lentã a scrierii, a
diversificãrii ºi îmbunãtãþirii
scrierii ºi, mai apoi, a cãrþilor,
le-am pregãtit copiilor o
activitate atractivã. Cãrþile
existente în colecþiile noastre,
cele reprezentative pentru
subiect, le vor fi prezentate
copiilor de cãtre colegii mei,
fãrã excepþie bibliotecari
specialiºti”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliote-
cii. Evenimentul s-a desfãºurat
în sala „Marin Sorescu”, secþia
Mediatecã ºi American Corner
Craiova.

Biroul de presã Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru

ºi Aristia Aman”
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin. (1) art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi art.106

din Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în
data de 28.09.2017, ora 14.00 la sediul consiliului judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri
ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbu-
leni pe anul 2017.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor ªcolii Gim-
naziale Speciale ”Sfântul Mina, ªcolii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Vasile”,
Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” ºi aprobarea bugetului fondurilor
externe nerambursabile al ªcolii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Mina” Cra-
iova pe anul 2017.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de veni-
turi ºi cheltuieli ale Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova, Muzeu-
lui de Artã Craiova ºi Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoane-
lor Dolj, pe anul 2017.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare din-
tre Consiliul Judeþean Dolj ºi Universitatea din Craiova – Facultatea de
Mecanicã în vederea organizãrii Conferinþei Internaþionale de Inginerie
Mecanicã – ICOME 2017.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare din-
tre Consiliul Judeþean Dolj ºi Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept
în vederea organizãrii Conferinþei Internaþionale Bienale Ediþia 2017 a Fa-
cultãþii de Drept a Universitãþii din Craiova.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare din-
tre Consiliul Judeþean Dolj ºi Universitatea din Craiova – Facultatea de Hor-
ticulturã în vederea organizãrii Simpozionului ºtiinþific ”Horticulture, food
and environment” Prioritãþi ºi Perspective.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare din-
tre Consiliul Judeþean Dolj ºi Universitatea din Craiova – Facultatea de Te-
ologie Ortodoxã în vederea organizãrii Simpozionului Internaþional ”Facul-
tatea de Teologie: statut academic ºi misiune eclesialã. 25 de ani de învãþã-
mânt universitar în Oltenia” ºi a Colegiului Decanilor Facultãþilor de Teolo-
gie Ortodoxã din Patriarhia Românã.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre
Consiliul Judeþean Dolj ºi Societatea Studenþilor Mediciniºti Craiova în vede-
rea organizãrii Congresului Internaþional pentru Studenþi ºi Tineri Medici 2017.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare din-
tre Consiliul Judeþean Dolj, Instituþia Prefectului Judeþul Dolj ºi Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Dolj în vederea stimulãrii participãrii în învãþãmântul
preºcolar a copiilor proveniþi din familii defavorizate, copii înscriºi în pro-
gramul naþional ”Fiecare Copil în Grãdiniþã”.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea alocãrii suplimentare a sumei
de 166 mii lei pe anul 2017 pentru contribuþia judeþului Dolj la bugetele
Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Oltenia ºi Biroului Regio-
nal pentru Cooperare Transfrontalierã Cãlãraºi.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii utilizãrii exceden-
tului bugetar al anului 2016 pentru finanþarea cheltuielilor secþiunii de dez-
voltare în anul 2017.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al
Judeþului Dolj pe anul 2017.

13. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj
la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi Poduri Dolj S.A. sã voteze în
adunarea generalã ordinarã a acþionarilor unele mãsuri.

14. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj
la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi Poduri Dolj S.A. pentru a aproba
în adunarea generalã ordinarã a acþionarilor rectificarea bugetului de veni-
turi ºi cheltuieli pe anul 2017 ºi lista de investiþii actualizatã pe anul 2017.

15. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj
la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi Poduri Dolj S.A. sã voteze în
adunarea generalã ordinarã a acþionarilor numirea noului membru al consi-
liului de administraþie.

16. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj
la S.C. Parc – Turism S.A. pentru a aproba în adunarea generalã a acþionarilor
unele mãsuri.

17. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj
la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. sã voteze în adunarea generalã
a acþionarilor unele mãsuri.

18. Proiect de hotãrâre privind numirea doamnei Florea Emilia Georgeta
în funcþia de director al Centrului Judeþean pentru Protecþia Naturii, Turism
ºi Dezvoltare Ruralã Durabilã Dolj.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj.

20. Proiect de hotãrâre pentru aprobarea raportului privind perfecþionarea
profesionalã a consilierilor judeþeni din cadrul Consiliului Judeþean Dolj
aferentã anilor 2014 – 2016.

21. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã Biroului de Ad-
ministrare a Bazelor de Date pentru Evidenþa Persoanelor Dolj a unui spaþiu
situat în municipiul Craiova, str. Vulturi nr.9.

22. Proiect de hotãrâre privind darea în administrarea Centrului Judeþean
pentru Protecþia Naturii, Turism ºi Dezvoltare Ruralã Durabilã Dolj a Punc-
tului de trecere a frontierei Rast-Lom.

23. Proiect de hotãrâre privind darea în administrarea S.C. High – Tech Indus-
try Parck Craiova S.A. a unui teren situat în Craiova, Calea Bucureºti, nr.325 A.

24. Proiect de hotãrâre pentru completarea anexei la Hotãrârea Consiliu-
lui Judeþean Dolj nr.26/26.01.2017 privind prelungirea contractelor de în-
chiriere a unor spaþii destinate cabinetelor medicale din Centrul Medical
Calea Bucureºti ºi Centrul Medical Brazda lui Novac.

25. Proiect de hotãrâre privind închirierea prin licitaþie publicã a unui spa-
þiu situat în cadrul Unitãþii Medico - Sociale Sadova pentru amplasarea unui
aparat de distribuire bãuturi calde.

26. Proiect de hotãrâre privind închirierea unor spaþii aflate în domeniul
public al judeþului Dolj ºi în administrarea Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova.

27. Proiect de hotãrâre privind modificarea patrimoniului judeþului Dolj.
28. Proiect de hotãrâre privind preluarea în administrarea Consiliului Judeþean

Dolj a drumului vicinal, situat în oraºul Filaºi, tronsonul în suprafaþã de 3687 mp.
29. Proiect de hotãrâre privind majorarea domeniului privat al judeþului

Dolj cu valoarea investiþiei realizatã în cadrul proiectului ”Centru Turistic
pentru Agrement ºi Sport”.

30. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-econo-
mice pentru obiectivul de investiþii ”Creºterea eficienþei energetice, a re-
zistenþei ºi stabilitãþii la clãdirile publice situate în str. Ludwig van Beetho-
ven, nr.2, Craiova, judeþul Dolj” faza D.A.L.I.

31. Proiect de hotãrâre privind asigurarea finanþãrii obiectivelor de inves-
tiþii incluse în Programul naþional de dezvoltare localã (PNDL) pentru jude-
þul Dolj în perioada 2017 – 2020.

32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii tarifelor pentru mij-
loacele auto ºi utilajele închiriate de la terþi de cãtre SPLDP Dolj S.A.

33. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþelor de traseu pentru cur-
sele regulate speciale efectuate pe traseele: Filiaºi – Braloºtiþa, Filiaºi –
Rãcarii de Jos, Filiaºi – Tatomireºti, Filiaºi – Piria (Argetoaia), Calafat –
Piscu Vechi, Calafat – Seaca de Câmp, Craiova – Moþãþei.

34. Proiect de hotãrâre privind constituirea Comisiei pentru protecþia
copilului Dolj.

35. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentelor necesare dema-
rãrii ºi derulãrii procedurii de licitaþie publicã organizatã în vederea atribui-
rii contractului de delegare prin concesionare a operãrii instalaþiilor de ges-
tionare a deºeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ”Sistem de
Management Integrat al Deºeurilor în Judeþul Dolj”.

36. Informare privind modul de cheltuire a unor sume alocate de Consiliu-
lui Judeþean Dolj Societãþii pentru Lucrãri de Drumuri ºi Poduri Dolj S.A.

37. Proiect de hotãrâre privind includerea în domeniul public al judeþului
Dolj a unei clãdiri situatã în Craiova, str. Beethoven nr.2.

38.  Diverse - interpelãri

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã
Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

  NR.  1097    Emisã astãzi, 22.09.2017

           Contrasemneazã,
     P R E ª E D I N T E,

    SECRETAR,

              ION PRIOTEASA GHEORGHE BARBÃRASÃ
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ
MUNCITORI NE-
CALIFICAÞI ÎN
CRAIOVA. TELE-
FON: 0755/041.000.
SC Megaconstruct
S.A angajeazã In-
giner exploatare cu
experienþã, Gradul
EGIU, EGD. Cu-
noºtinþe de exploa-
tare reþea de distri-
buþie gaze natura-
le. Salariu atractiv.
CV-urile se  depun
la adresa de email:
office@megacon-
struct.ro. Postul
este disponibil pen-
tru Comuna Pie-
leºti - Jud. Dolj.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 3
camere, semide-
comandat, et. 2, îm-
bunãtãþit, Nanter-
re(Calea Bucu-
reºti), preþ 60. 000
euro, negociabil.
Te le fon:0723/
864.232.
Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igieni-
zat, cu vedere trila-
teralã, 2 bãi, 2 bal-
coane, decoman-
dat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã în co-
muna Apele Vii, ju-
deþul Dolj, din cãrã-
midã (anul con-
strucþiei: 1967), 3
camere (cu sobe
de teracotã, par-
chet ºi mobilã),
douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci;
teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi po-
sibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ:
50.000 lei, nego-
ciabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.

Vând casã modes-
tã 1300 mp, Leam-
na de Sus, cadas-
tru. Telefon: 0758/
153.669.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzi-
re centralã, 570 mp
sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând sau schimb
cu apartament Cra-
iova, casã mare  cu
toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
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 pãdu-
re stejar 100-110
ani comuna Bãrbã-
teºti - Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, ju-
deþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 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 intravi-
lan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semi-
casã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 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
ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

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

Vând tractor U650
ºi utilaje.Telefon:
0766/617.423.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând centralã termi-
cã italianã ºi roþi Mer-
cedes spiþate, cu
cauciucuri cu tot. Te-
lefon: 0762/183.205.
Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/
687.578.

ANUNÞ UMANITAR

Rebecca ªerban, o tanara talenta-
tã ºi deosebitã ce face foarte mul-
te lucruri pentru varsta ei de 26 de
ani, este dirijor in cadrul corului de
la Facultatea de Medicina. A ter-
minat facultatea de medicina cu
bursa si note foarte mari. Acum este
doctor pediatru si doctorand la pe-
diatrie in cadrul UMF. Fratele ei, un
baiat foarte cuminte si serios in var-
sta de 18 ani a fost diagnosticat in
urma cu ceva vreme cu tumoare
pe creier. Au facut investigatii si sin-
gurul loc unde au gasit un doctor
dispus sa il opereze este in Italia la
un spital privat. Diagnosticul pus de

medici a fost urmatorul: daca nu
face operatia, sansele sa moara
sunt foarte mari! Operatia o sa aiba
loc pe 28 septembrie sau 10 octom-
brie si costa 32.000 euro (la care se
adauga restul de cheltuieli aparute
in urma operatiei). CAS-ul nu de-
conteaza si banii le trebuie urgent
pentru a plati in avans operatia. Si-
tuatia lor financiara este modesta
si nu isi permit sa sustina integral
costul acestei operatii. Rugamintea
catre dumneavoastra este daca pu-
teti sa îi sprijiniti cu orice suma de
bani considerati. Multumim pentru
intelegere, telefon: 0748817990.
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Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã fri-
gorificã cu trei serta-
re funcþionabilã, am-
bele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
 Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azboci-
ment D 220x2500
mm, Telefon. 0766/
598.880.

Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60
lei. Telefon: 0728/
011.731.
VÂND loc de veci,
Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0722/
579.773.
APARATURÃ su-
durã, butoi vin. Tele-
fon: 0749/012.505.

Vând struguri de vin
din zona Vrancea!
La cerere se oferã
transport, 0766/
859.398 – Bogdan.
Vând 25 stupi cu
familii. Telefon:
0748/145.050.
Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atc-
tic, aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0770/687.578.
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
proprietate – pã-
dure 2,6 ha co-
muna Brãdeºti -
Dolj. Telefon:
0770/245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2
locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80
ani (artizanat de
valoare), diverse
scule aºchietoare
noi. Telefon: 0351/
809.908.

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 Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã diversã Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând maºinã de cu-
sut electricã pentru
piese. Telefon: 0351/
181.202; 0770/
970.204.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.

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 bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12, 24 Volþi,
calorifere fontã, pie-
se Dacia noi, pan-
tofi, ghete, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 23 septembrie 2017

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

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.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
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 Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând vin vechi
butoi stejar 300-
400 l, putinã ste-
jar, 150-200 l, pre-
mergãtor. Telefon:
0745/602.201.

SCHIMBURI APARTAMENTE

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

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez aparta-
ment 2 camere
semidecomanda-
te, et 4, mobilat ºi
utilat, bloc Femina.
Telefon: 0721/
177.748.
Închiriez garsoni-
erã zona Faculta-
tea de Medicinã.
Telefon: 0748/
102.286.
Primesc fatã în
gazdã -  zona Ciu-
percã. Telefon:
0351/441.276.
Primesc fatã în
gazdã. Telefon:
0723/623.717.
Închiriez camerã la
casã zona Bordei.
Telefon: 0752/
641.487.
Închiriez camerã
mobilatã în apar-
tament Brazdã,
pentru o fatã ele-
vã, studentã, sa-
lariatã serioasã.
Telefon: 0749/
797.940, 0758/
433.143.

CONDOLEANÞE
Familia Mogoºanu
Iulicã ºi Valeria
transmite condo-
leanþe familiei Toma
la marea durere
pricinuitã de dece-
sul fiului BUSUIOC
GABRIEL, plecat
prea devreme pe
un drum fãrã întoar-
cere. Bunul Dumne-
zeu sã îl odihneascã
în liniºte ºi pace. Pi-
oase  amintiri!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 11 8 2 1 20-7 26
2. FCSB 11 6 4 1 17-8 21
3. Astra 11 6 4 1 16-7 22
4. Craiova 11 6 4 1 17-9 22
5. Botoºani 11 6 2 3 19-13 20
6. ACS Poli 11 5 2 4 11-11 17
7. Dinamo 10 5 1 4 15-10 16
8. Viitorul 11 4 2 5 10-10 14
9. Voluntari 11 4 2 5 12-14 14
10. CSMP Iaºi 11 3 5 3 11-14 14
11. Sepsi 11 3 1 7 9-18 10
12. Chiajna 10 1 2 7 7-13 5
13. Mediaº 11 1 2 8 5-22 5
14. Juventus 11 0 3 8 6-20 3

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a XI-a
FC Voluntari – ACS Poli 1-0

A marcat: Tudorie 90.
Sepsi – „U” Craiova 2-3

Au marcat: Hadnagy 60, Astafei 70 / A. Burlacu 19,
Gustavo 68 – pen., Bancu 80.
FC Botoºani – ACS Poli 3-3

Au marcat: D. Popa 5, M. Roman I 9, L. Buº 57 – pen. /
Jo 20, Mendes 28, Cristea 81.

Meciul Dinamo – Concordia s-a amânat.
Viitorul – Juventus 3-0

Au marcat: Cr. Ganea 12, Eric 73, Mãþan 78.
Gaz Metan – Astra 0-0
CFR Cluj – FCSB 1-1

Au marcat: Urko Vera 45 / Budescu 63.

Liga I - etapa a XII-a
Meciul „U” Craiova – FC Voluntari s-a jucat asearã.

Chiajna – Sepsi, sâmbãtã, ora 20.30
Juventus – Gaz Metan, duminicã, ora 15

CSMP Iaºi - ACS Poli, duminicã, ora 17.30
FCSB – Dinamo, duminicã, ora 20.30
FC Botoºani – Viitorul, luni, ora 18
Astra – CFR Cluj, luni, ora 20.30

Echipa de baschet a Craiovei
a avut un turneu promiþãtor în
perspectiva noului sezon, câºti-
gând Cupa Craiovei. Deºi adver-
sarii nu au fost de cel mai înalt
nivel, SCMU s-a impus catego-
ric ºi a fãcut spectacol în Sala
Poivalentã, chiar dacã asistenþa
nu a fot una grozavã, numai câ-
teva zeci de spectatori venind sã
vadã noua faþã a echipei, pregã-
titã de israelianul Rami Hadar. În
primul meci, alb-albaºtrii au zdro-
bit o formaþie care va face figu-
raþie în Liga Naþionalã, deoarece
se bazeazã doar pe jucãtori ro-
mâni, Dinamo Bucureºti, scor
108-47. În al doilea meci al tur-
neului, Phoenix Galaþi a trecut ºi
ea de Dinamo, scor 79-64. Ast-
fel, în finala Cupei Craiovei s-au
întâlnit SCMU Craiova ºi Phoe-
nix Galaþi, iar gazdele au avut la
discreþie disputa, câºtigând cu

Programul etapei (astãzi,
ora 11): Jiul Podari – UT
Dãbuleni, Flacãra Moþãþei
– Viitorul Cârcea (ora 17),
Progresul Bãileºti- Danu-
bius Bechet, Dunãrea
Calafat – Recolta Ostro-
veni, Progresul Segarcea –
Tractorul Cetate, Metro-
politan Iºalniþa – Ajax
Dobroteºti. Meciul Ucraio-
va SA – Victoria Pleniþa s-a
jucat ieri.

Clasament: 1. U Craiova SA
18p, 2. Danubius Bechet 15p,
3. Jiul Podari 15p.

Universitatea II Craiova - CS
Naþional Sebiº, meci din etapa a
cincea a seriei C4, se joacã sâm-
bãtã, de la ora 17, pe stadionul „Ex-
tensiv”, iar intrarea este liberã. Pen-
tru cei care nu vor putea ajunge pe
arena din Parcul Romanescu, clu-
bul din Bãnie transmite meciul în
direct pe propriul canalul oficial de
YouTube. Link-ul va fi fãcut pu-
blic în ziua meciului, atât pe web-
site-ul oficial, cât ºi pe reþelele de
socializare. Echipa a doua a ªtiin-
þei se aflã dupã patru etape pe lo-
cul al doilea, cu 10 puncte, prove-
nite din trei victorii ºi o remizã. CS
Naþional Sebiº se aflã pe locul cinci
cu ºapte puncte. Cornel Papurã nu

Puºtii lui Papurã întâlnescPuºtii lui Papurã întâlnescPuºtii lui Papurã întâlnescPuºtii lui Papurã întâlnescPuºtii lui Papurã întâlnesc
Sebiºul, pe „Extensiv”Sebiºul, pe „Extensiv”Sebiºul, pe „Extensiv”Sebiºul, pe „Extensiv”Sebiºul, pe „Extensiv”

se va putea baza pe fundaºul late-
ral Borþa, accidentat, dar va putea
conta în schimb pe jucãtorii care
nu au evluat asearã la prima echipã
a ªtiinþei împotriva Voluntariului.

Cealaltã echipã doljeanã din se-
ria C4, CSO Filiaºi, joacã tot sâm-
bãtã, în deplasare, la Petroºani, pe
terenul liderului, CS ªirineasa. Ce-
lelalte meciuri ale rundei a 5-a sunt:
Millenium Giarmata – Cetate Deva,
Nuova Mama Mia Becicherecu
Mic - Centrul Naþional de Pregãti-
re Timiºoara,  ªoimii Lipova - In-
ternaþional Bãleºti, ACS Ghiroda –
Hermannstadt 2, CSM ªcolar Re-
ºita - Gloria Lunca Teuz Cermei,
CSM Lugoj stã.

Liga a IV-a Dolj,
etapa a 7-a

Cupa Craiovei rãmâne acasãCupa Craiovei rãmâne acasãCupa Craiovei rãmâne acasãCupa Craiovei rãmâne acasãCupa Craiovei rãmâne acasã
Baschetbaliºtii de la SCMU au câºtigat competiþia

organizatã în Sala Polivalentã

Vicecampioana României la vo-
lei masculin, SCMU Craiova, a
debutat cu dreptul la ediþia a 6-a a
Cupei „Radu Zamfirescu”: 3-0 în
Sala Polivalentã cu Unirea Dej, for-
maþie pe care o învinsese ºi sãp-

109-76, pe sferturi: 21-24, 27-
15, 28-22, 33-15. Pentru forma-
þia craioveanã au jucat: Sirisce-
vic (22 p.), Paasoja (18 p.), Wat-
son (18 p.), Samuels (14 p.),
Novak (13 p.), Orbeanu (10 p.),
Kikos (7 p.), Vîrnã (7 p.), Ber-
ceanu, Green. Antrenorul Rami
Hadar spune cã echipa este încã
în perioada de cãutãri ºi de omo-
genizare ºi nu a dorit sã vorbeas-
cã deocamdatã de un obiectiv,
deºi startul dezonului este peste
o sãptãmânã, când Craiova va
întâlni în prima manºã a turului 1
al Cupei României pe BC Timi-
ºoara. „Au fost meciuri bune,
dacã ne gândim cã suntem în pe-
rioada de construcþie. Este bine
cã am jucat cu douã echipe din
România. Totul este nou pentru
mine ºi acum încerc sã aflu cât
mai multe despre primul adver-
sar din partidele oficiale. Momen-

tan este prea devre-
me sã vorbim despre
obiective, însã avem
un lot bun de jucã-
tori” a spus israelia-
nul. Formaþia din Bã-
nie ar mai putea dis-
puta un meci amical
pânã la startul oficial
al sezonului.

Green pleacã,
ar putea veni

Martinic
Chiar dacã a evo-

luat împotriva celor
de la Phoenix Galaþi,
americanul Joshua
Green nu va fi pãs-
trat în lotul Craiovei.
În schimb, aproape
de a semna cu for-
maþia din Bãnie este
coordonatorul celor de la BC
Mureº, Goran Martinic. Forma-
þia ardeleanã se confruntã cu mari
probleme financiare, iar munte-
negreanul în vârstã de 30 de ani

ar agrea o venire la Craiova. Mar-
tinic a evoluat în România 4 se-
zoane, unul la CSM Bucureºti ºi
alte 3 la BC Mureº, cu care a ju-
cat acum un an ºi jumãtate finala

SCMU Craiova, debut solid la Cupa „Radu Zamfirescu”SCMU Craiova, debut solid la Cupa „Radu Zamfirescu”SCMU Craiova, debut solid la Cupa „Radu Zamfirescu”SCMU Craiova, debut solid la Cupa „Radu Zamfirescu”SCMU Craiova, debut solid la Cupa „Radu Zamfirescu”
tãmâna trecutã într-un turneu ami-
cal la Ploieºti, scor 3-2. În Bãnie,
elevii lui Dan Pascu s-au impus
cu 25-22, 25-22, 25-19, chiar
dacã nu i-au avut în teren e San-
chez ºi Radevic. Au evoluat pen-

tru SCMU Craiova: Sippola, Bla-
gojevic, Olteanu, Hohne, Rosic –
libero, Diaconescu, Ene, Marciu,
Milic, Teleleu, Todor.

Despre primul meci din turneu,
antrenorul Dan Pascu a declarat: „A
fost un meci folositor pentru noi.
Am trecut prin situaþii în care am
condus ºi am ºi fost conduºi la o
diferenþã destul de mare. Sunt mul-
þumit de acest joc ºi sper sã creº-
tem ca nivel la fiecare joc. Mai avem
mult de lucrat pânã vom ajunge la o
formã competitivã bunã.” În celã-
lalt meci al primei zile, Tricolorul
Ploieºti – CSM Bucureºti 3-1 (25-
16, 25-22, 24-26, 25-16)

Asearã s-au disputat meciuri-
le  SCMU Craiova – CSM Bucu-
reºti ºi Tricolorul Ploieºti – Uni-
rea Dej. Astãzi de la ora 11, se va
juca Unirea Dej – CSM Bucureºti
ºi de la ora 13, meicul care va
însemna cel mai probabil finala
turneului: SCMU Craiova – Tri-
colorul Ploieºti.

LNMB. Martinic a fost unul din-
tre cei mai buni jucãtori din cam-
pionat în ultimii ani, având medii
în jurul a 20 de puncte ºi 7 pase
decisive.
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