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- Ca sã ai “lei”, e musai,

Popescule, sã intri în jungla

politicã.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Germania: ChiarGermania: ChiarGermania: ChiarGermania: ChiarGermania: Chiar
fãrã suprize?fãrã suprize?fãrã suprize?fãrã suprize?fãrã suprize?

Nu mai are nicio relevanþã
faptul cã alegerile parlamenta-
re din Germania au fost prefa-
þate – pãrere unanimã – de o
campanie electoralã plicticoasã,
în care – niciun moment – pozi-
þia creºtin-democraþilor nu a fost
ameninþatã. Dacã s-au fãcut es-
timãri, mai mult sau mai puþin
comentate, ele au vizat precum-
pãnitor „asaltul populiºtilor” ºi
reculul constant al social-demo-
craþilor – partid istoric – pe care
sondajele îl plasau la 22-23%,
iar mãsurãtorile ARD de acum
10 zile, îl duceau la numai 20%.
Este cea de-a patra înfrângere
consecutivã a SPD, în alegerile
parlamentare.
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Potrivit MADR, grâul rãmâ-
ne principalul produs exportat,
cu un total de 354 de milioane
de euro pentru douã milioane de
tone ºi o creºtere valoricã de 8,8
milioane de euro în primele cinci
luni le anului faþã de perioada
similarã din 2016. Cu toate aces-
tea, datele Institutului Naþional
de Statisticã aratã un sold defi-
citar mai mare în comerþul agro-
alimentar al României pe prime-
le cinci luni ale anului din 2017,
de circa 989,3 milioane euro.
Doljul, cu cele 738.415 tone de
grâu recoltate în aceastã varã...
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Primãria Craiova modificã regulamentul de acces în
Centrul Vechi: nici o maºinã nu mai are voie sã parcheze
decât în locurile special amenajate. De aceastã datã, pre-
vederea este clarã, fiind prinsã, în mod expres, ºi modali-
tatea prin care vor fi sancþionaþi ºoferii care încalcã
aceastã regulã. Dintr-o scãpare de concepere, în vechiul
regulament nu se stipulase nici o mãsurã în acest sens.
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Biroul Permanent Naþional
al PSD, convocat astãzi pentru
a lua o decizie politicã în cazul
Shhaideh-Plumb

Biroul Permanent Naþional
al PSD a fost convocat pentru
astãzi, ora 11.00, la sediul
central al formaþiunii, pentru a
analiza ºi lua o decizie politicã
referitoare la situaþia vicepre-
mierului Sevil Shhaideh ºi a
ministrului delegat pentru
Fonduri Europene, Rovana
Plumb. Social-democraþii
trebuie sã analizeze la nivelul
BPN situaþia creatã de punerea
sub urmãrire penalã de cãtre
procurorii DNA a vicepremieru-
lui Sevil Shhaideh pentru abuz
în serviciu în dosarul „Insula
Belina”, dosar în care DNA cere
ºi încuviinþarea urmãririi
penale pentru Rovana Plumb,
ministru al Fondurilor Europe-
ne. Procurorii cer urmãrirea
penalã pentru Rovana Plumb în
legãturã cu sãvârºirea complici-
tãþii la infracþiunea de abuz în
serviciu dacã funcþionarul
public a obþinut pentru sine ori
pentru altul un folos necuvenit,
în exercitarea funcþiei ministe-
riale. Prima reacþie a social-
democraþilor la acuzaþiile pe
care DNA le-a formulat împo-
triva celor doi miniºtri ai
Guvernului Tudose, a venit la
nivel de secretar general adjunct
al PSD. Pe de altã parte, ºi
ministrul Muncii, Lia Olguþa
Vasilescu, a declarat, vineri
seara, referitor la începerea
urmãririi penale pe numele lui
Sevil Shhaideh ºi al Rovanei
Plumb, cã acestea nu ar trebui
sã demisioneze, precizând cã
“þinta este Liviu Dragnea”.
“Din punct de vedere legal, nu
existã niciun fel de Hotãrâre de
Guvern cã se adoptã transferuri
de proprietate între administra-
þii. Mai mult decât atât, nu s-a
înstrãinat aceastã proprietate,
adicã ea a rãmas tot a statului.
Este în patrimoniului Consiliu-
lui Judeþean, nu a fugit nimeni
cu lacul, nu l-a mutat de acolo,
nu l-a dat altcuiva…”, a spus
Vasilescu, vineri, la RTV.
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MIRCEA CANÞÃR

Nu mai are nicio relevanþã faptul cã ale-
gerile parlamentare din Germania au fost pre-
faþate – pãrere unanimã – de o campanie elec-
toralã plicticoasã, în care – niciun moment –
poziþia creºtin-democraþilor nu a fost ame-
ninþatã. Dacã s-au fãcut estimãri, mai mult
sau mai puþin comentate, ele au vizat pre-
cumpãnitor „asaltul populiºtilor” ºi reculul
constant al social-democraþilor – partid isto-
ric – pe care sondajele îl plasau la 22-23%,
iar mãsurãtorile ARD de acum 10 zile, îl du-
ceau la numai 20%. Este cea de-a patra în-
frângere consecutivã a SPD, în alegerile par-
lamentare. În schimb, Alternativa pentru Ger-
mania, (AfD) care nu a mai candidat pentru
mandate în Budestag, era vãzutã ca admisã.
Lângã Die Linke. Un partid socialist - anti-
capitalist ºi altul naþionalist xenofob, s-au lup-
tat pentru a capta din voturile anti-Merkel.
Ambele ispitite de neîncrederea în UE, în NATO
ºi apropierea de Kremlin. Democrat-liberalii, cu
liderul lor, Christian Linder, posibil aliaþi în viitoa-
rea guvernare, alãturi de CDU-CSU, erau credi-
taþi cu 10%. Lângã liberali erau vãzuþi ºi ecolo-
giºtii, mult mai pretenþioºi ºi dificili, în aspiraþiilor
lor. Astãzi, se vor cunoaºte rezultatele ºi, în func-
þie de acestea, se va contura ºi alianþa de guver-
nare. Dupã toate probabilitãþile, fãrã SPD. Martin
Schulz care la începutul anului se apropia, în son-
daje, de Angela Merkel nu a reuºit decât sã mã-
reascã ecartul. ªi totuºi, numãrul mare al indeci-
ºilor se consituia într-o posibilã sursã a surprize-
lor, altminteri fireºti, la orice scrutin, fãrã a ame-
ninþa poziþia Angelei Merkel, dincolo de bilanþul

acesteia, controversat, departe de a face unani-
mitate. S-a discutat mult, în campania electoralã,
despre poziþia partidelor politice competitoare în
privinþa politicii de imigrare, dar, finalmente –
exceptând AfD – nicio abordare nu s-a dorit con-
vingãtoare. Social-democraþii, de pildã, au acceptat
„cote flexibile”, în directã legãturã cu necesitãþile
de pe piaþa muncii, luându-se în calcul calificarea
profesionalã, diplomele ºcolare, experienþa deþi-
nutã ºi cunoºtiinþele de limbã. De altfel, potrivit
unui studiu al Fundaþiei Bertelsmann, þara ar avea
nevoie de aproape 500.000 de imigranþi pânã în
2050. Angela Merkel, în pofida crizei refugiaþilor,
rãmâne femeia cea mai puternicã din lume, fãrã
rival în propriul partid. A acceptat o singurã dez-

batere, faþã în faþã, cu Martin Schulz, a
avut grijã sã nu comitã erori ºi atât. Dupã
trei mandate consecutive, definite prin
cumpãtare, moºtenitoarea reformelor
întreprinse de predecesorul sãu, apãrã-
toare inflexibilã a  rigorii europene, a sta-
bilitãþii monetare, reticentã pe orice an-
gajare pe plan diplomatic ºi militar, îl
primeºte acum „ca mama germanilor”
ºi pe al patrulea. Analiºtii sperã, cã prin
ultimul mandat, se va face de neuitat.
Sãnãtatea economiei germane îi oferã
posibilitatea sã creascã salariile, sã lup-
te contra inechitãþilor sociale, sã ape-
re tratatele europene, prin reformele
aºteptate. Vocea ei de tenor conteazã.
Din noiembrie 2005 rata ºomajului, în
þara sa, a scãzut de la 10,8% la numai
3,7%, în luna iulie. Destule ºantiere

sunt potenþial explozive, pentru Angela Merkel
(63 de ani), ºi dupã mai multe luni de incertitu-
dine, „ora viitorului Uniunii Europene”... a so-
sit. Se discutã mult de motorul franco-german.
Emmanuel Macron s-a agitat în ultima vreme,
dar proiectul sãu privind corijarea disfuncþio-
nalitãþilor zonei euro, are nevoie de avizul An-
gelei Merkel. Politicianul european cu o longe-
vitate excepþionalã. Care în 12 ani, cancelar
fiind, a cunoscut cinci lideri ai SPD, trei pre-
ºedinþi americani, patru preºedinþi francezi,
patru prim-miniºtrii britanici, cinci premieri
greci º.a.m.d.. Ieri, la prânz, rata de participa-
re la vot, în marile oraºe ale Germaniei o depã-
ºea simþitor pe cea de acum patru ani.

Propunerea legislativã este asu-
matã de parlamentarii membri ai
Comisiei SRI din tot spectrul poli-
tic ºi are ca motivare faptul cã „e-
valuarea ameninþãrii teroriste la
adresa României a evidenþiat o
schimbare de paradigmã prin tre-
cerea de la o ameninþare genericã
la una punctualã”. „Principalele
surse de risc terorist la adresa se-
curitãþii României sunt de naturã
externã (...) Teritoriul naþional re-
prezintã preponderent un loc de
tranzit sau de refugiu, aflat în
atenþia strãinilor originari din state
ale Orientului Mijlociu extins ºi
Afganistan sau Pakistan”, se men-
þioneazã în expunerea de motive a
propunerii legislative.

Proiectul vizeazã, în primul rând,
actualizarea conceptului de tero-
rism. Astfel, potrivit definiþiei pro-
puse de Comisia SRI, „terorismul
reprezintã acele acþiuni, inacþiuni,
precum ºi ameninþãri cu privire la
acestea, care prezintã pericol pu-
blic, afecteazã viaþa, integritatea
corporalã sau sãnãtatea oamenilor,

Proiect: Conceptul de terorism, actualizat
de Comisia SRI. Legislaþia în domeniu, completatã

Comisia SRI a elaborat ºi lansat în dezbatere publicã o
propunere legislativã pentru modificarea ºi completarea

Legii nr. 535/2004 privind prevenirea ºi combaterea teroris-
mului, în care actualizeazã conceptul de terorism ºi comple-

teazã prevederile referitoare la acest domeniu.

ansamblul relaþiilor sociale, facto-
rii materiali, relaþiile internaþiona-
le ale statelor, securitatea naþiona-
lã sau internaþionalã, sunt motiva-
te politic, religios sau ideologic”.

Scopurile acþiunilor teroriste
definite de propunerea legislativã
sunt: „intimidarea populaþiei sau
un segment al acesteia, prin pro-
ducerea unui puternic impact psi-
hologic; constrângerea unei auto-
ritãþi publice ori organizaþii inter-
naþionale sã îndeplineascã, sã nu
îndeplineascã sau sã se abþinã de
la îndeplinirea unui anumit act;
destabilizarea gravã sau distruge-
rea structurilor police fundamen-
tale, constituþionale, economice
ori sociale ale unui stat sau orga-
nizaþii internaþionale”.

Pe de altã parte, propunerea le-
gislativã are în vedere responsabi-
lizarea statului român pentru aco-
perirea eventualelor prejudicii ca-
uzate de mãsurile întreprinse de
autoritãþile publice ce au respon-
sabilitãþi în gestionarea crizei tero-
riste, precum ºi actualizarea res-

ponsabilitãþilor ce revin autoritãþi-
lor publice, peroanelor juridice sau
fizice de drept public ºi privat. Pro-
punerea legislativã prevede ca, în
cazul iminenþei sau producerii unui
act terorist pe teritoriul þãrii, la pro-
punerea directorului SRI, CSAT sã
poatã emite o hotãrâre privind de-
clararea situaþiei de crizã teroristã.

În acest caz se activeazã Centrul
Naþional de Acþiune Antiteroristã, care
este o structurã interinstituþionalã,
subordonatã direct CSAT. ªeful
CNAA se numeºte dintre prim-ad-
junctul sau adjuncþii SRI, la propu-
nerea directorului SRI, se specificã
în propunerea legislativã. În propu-
nerea legislativã se stipuleazã expres
cã „autoritatea naþionalã în domeniul
însoþitorilor înarmaþi la bordul aero-
navelor ºi schimbului de informaþii
necesar în susþinerea activitãþii aces-
tora este SRI”, care „asigurã pre-
zenþa ºi coordonarea însoþitorilor în-
armaþi la bordul aeronavelor”.

Totodatã, propunerea legislati-
vã prevede incriminarea în mod
expres a faptelor referitoare la par-
ticiparea într-un grup în scopul
comiterii de acte teroriste, dobân-
direa de pregãtire în scopuri tero-
riste, deplasarea în strãinãtate în
scopuri teroriste, finanþarea depla-
sãrii în strãinãtate în scopuri tero-
riste, organizarea sau facilitarea în
orice alt mod a deplasãrii în strãi-

nãtate în scopuri teroriste, precum
ºi terorismul în domeniul nuclear.

Propunerea legislativã prevede
cã „alarmarea fãrã un motiv înte-
meiat, prin orice mijloace, direct sau
indirect, a organelor specilizate pen-
tru a interveni în caz de pericol, a
organelor cu atribuþii în domeniul
siguranþei naþionale sau de menþi-
nere a ordinii publice, cu privire la
sãvârºirea unui act de terorism con-
stituie infracþiune ºi se pedepseºte
cu închisoarea de la un an la 3 ani
sau cu amendã”. Potrivit unei ale
prevederi a propunerii legislative,
„accesarea în mod repetat de ma-
teriale de propagandã teroristã prin
intermediul sistemelor informatice
sau altor mijloace de comunicaþii
electronice, efectuatã în scopul în-
suºirii ideologiei teroriste, ori deprin-
derii unor mijloace, tehnici sau mo-
dalitãþi de sãvârºire a unor acte de
terorism constituie infracþiune ºi se
pedepseºte cu închisoare de la 6 luni
la 3 ani sau cu amendã”.

Parlamentarii din Comisia SRI
au elaborat, totodatã, ºi o propu-
nere legislativã de modificare ºi
completare a Legii nr.14/1992 pri-
vind organizarea ºi funcþionarea
SRI, în care stipuleazã expres atri-
buþiile Serviciului în domeniul pre-
venirii ºi combaterii terorismului.
ªi aceastã propunere legislativã se
aflã în dezbatere publicã.
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În ciuda faptului cã perimetrul
istoric al Craiovei este destinat,
dupã reabilitare, numai pietonilor,
nu se þine cont de acest lucru ºi
maºinile tot pãtrund pe strãzile ºi
aleile din zona veche a oraºului,
fiind parcate, de multe ori, chiar
lângã terase. În mijlocul verii, a
devenit viralã o fotografie care
surprindea o maºinã ce intrase pe
o strãduþã din Centrul Vechi ºi fu-
sese parcatã între douã terase, cu
roþile lipite de scaunele clienþiilor.
Pornind ºi de la acest exemplu,
Poliþia Localã Craiova s-a plâns
municipalitãþii cã nu poate sã-i
sancþioneze pe aceºti ºoferi indis-

Primãria Craiova modificã regula-
mentul de acces în Centrul Vechi: nici o
maºinã nu mai are voie sã parcheze de-
cât în locurile special amenajate. De
aceastã datã, prevederea este clarã, fiind

prinsã, în mod expres, ºi modalitatea
prin care vor fi sancþionaþi ºoferii care
încalcã aceastã regulã. Dintr-o scãpare
de concepere, în vechiul regulament nu
se stipulase nici o mãsurã în acest sens.

Comisia propune un nou cadru
legal care sã permitã Europei sã
îºi pãstreze interesele esenþiale.
Acesta include: un cadru euro-
pean de examinare a investiþiilor
strãine directe de cãtre statele
membre din considerente de si-
guranþã sau de ordine publicã;
un mecanism de cooperare între
statele membre ºi Comisie, ce
poate fi activat atunci când o anu-
me investiþie strãinã în unul sau
mai multe state membre poate
aduce atingere siguranþei sau or-
dinii publice dintr-un alt stat mem-
bru; o examinare efectuatã de
Comisia Europeanã din conside-
rente de siguranþã sau de ordine
publicã pentru cazurile în care in-
vestiþiile strãine directe în statele

Comisia Europeanã a prezentat recent,
propuneri de creare a unui cadru european
de examinare a investiþiilor strãine directe
în Uniunea Europeanã. În paralel, Comisia
va demara o analizã detaliatã a fluxurilor de

investiþii strãine directe în UE ºi va institui
un grup de coordonare cu statele membre,
pentru a contribui la identificarea preocupã-
rilor ºi soluþiilor strategice comune în do-
meniul acestor investiþii.

membre pot afecta proiecte sau
programe de interes pentru Uniu-
ne, cum ar fi cele din domeniul
cercetãrii (Orizont 2020), din do-
meniul spaþial (Galileo), al trans-
porturilor (Reþele transeuropene
de transport - TEN-T), energiei
(TEN-E) ºi telecomunicaþiilor.

Flexibilitatea necesarã
la nivel naþional

Noul cadru de examinare a in-
vestiþiilor la nivelul UE va garan-
ta transparenþa ºi previzibilitatea
pentru investitori ºi pentru guver-
nele naþionale. El se va baza pe -
mecanisme naþionale de revizui-
re deja existente în 12 state mem-
bre (Austria, Danemarca, Ger-
mania, Finlanda, Franþa, Letonia,

Lituania, Italia, Marea Britanie,
Polonia, Portugalia, Spania) ºi nu
va afecta capacitatea lor de a ad-
opta noi mecanisme de revizuire
sau de a rãmâne fãrã astfel de
mecanisme naþionale. În ceea ce
priveºte deciziile privind investi-
þiile strãine directe, cadrul euro-
pean va menþine flexibilitatea ne-
cesarã la nivel naþional. Statele
membre au ultimul cuvânt în

ceea ce priveºte examinarea in-
vestiþiilor.

Efectuarea unei analize
aprofundate a fluxurilor
de investiþii strãine directe

Comisia Europeanã a propus,
în paralel, adoptarea imediatã a -
douã mãsuri suplimentare. Prima
- instituirea unui grup de coordo-
nare privind investiþiile strãine

directe, care va acoperi toate as-
pectele incluse în domeniul de
aplicare al propunerii de regula-
ment privind examinarea, dar
care va constitui, de asemenea,
un forum pentru dezbateri mai
ample. ªi cea de-a doua, efectua-
rea unei analize aprofundate a flu-
xurilor de investiþii strãine di-
recte din UE, concentrându-se pe
sectoare (energie, spaþiu, trans-
porturi) ºi active (tehnologii-che-
ie, infrastructurã criticã, date sen-
sibile) strategice, al cãror control
poate suscita preocupãri din punc-
tul de vedere al siguranþei sau al
ordinii publice. Propunerea de re-
gulament are nevoie de aprobarea
Parlamentului European ºi a sta-
telor membre în cadrul Consiliu-
lui (procedurã legislativã ordina-
rã). UE are unul dintre cele mai
deschise regimuri de investiþii din
lume, iar statele membre ale UE
impun, în mod colectiv, cele mai
puþine restricþii din lume în ceea
ce priveºte investiþiile strãine di-
recte (ISD).

MARGA BULUGEAN

ciplinaþi, regulamentul de acces în
Centrul Vechi neavând în vedere
ºi astfel de cazuri.

Poliþia Localã, lãsatã fãrã
o mânã în acest caz

Poliþiºtii locali s-au adresat au-
toritãþilor, spunând cã întâmpinã
dificultãþi în ceea ce priveºte ma-
ºinile pe care le gãsese parcate în
alte locuri decât cele prevãzute
expres ºi au solicitat completarea
legislaþiei. „Având în vedere adre-
sa înregistratã la Primãria muni-
cipiului Craiova cu nr. 8001/2017,
prin care Poliþia Localã a Munici-
piului Craiova sesizeazã faptul cã

întâmpinã dificultãþi în aplicarea
de mãsuri în cazul autovehicule-
lor ce staþioneazã in alte locuri
decât cele prevãzute expres ºi þi-
nând cont de faptul cã în Regula-
ment nu existã sancþiuni pentru
astfel de situaþii, se impune mo-
dificarea acestui regulament, în
sensul instituirii unor sancþiuni
contravenþionale, principale ºi
complementare”, se aratã în ra-
portul care însoþeºte proiectul de
hotãrâre prin care se modificã re-
gulamentul de accces.

Singura parcare autorizatã:
pe locurile special amenajate

Regulamentul de acces în Cen-
trul Vechi al Craiovei dateazã din
2015, fiind intrudus de Primãrie
imediat dupã ce au fost finalizate
lucrãrile de refacere a infrastruc-
turii. Prevederea generalã spune
cã zona veche este destinatã nu-
mai pietonilor, dar se permitea ºi
circulaþia rutierã ocazional, în trei
cazuri: pentru aprovizionarea
magazinelor, pentru curãþenie ºi
întreþinerea domeniului public ºi
pentru rezidenþi. În ceea ce pri-
veºte parcarea în Centrul Vechi,
aceasta este permisã doar rive-
ranilor, adicã locuitorilor din
aceastã zonã, dar pe amplasa-
mentele special amenajate, în
parcãrile de incintã existente.

Noile modificãri care au fost adu-
se acum regulamentului interzic
staþionarea sau parcarea autove-
hiculelor pe zonele pietonale sau
în alte locuri decât în cele cu des-
tinaþia de parcare, iar cei care nu
se vor încadra în aceastã preve-
dere vor fi sancþionaþi prin ridi-
carea maºinilor.

RAT Craiova are liber sã ridice
toate maºinile parcate ilegal
Concret, regulamentul de ac-

ces a suferit modificãri, prin com-
pletare, la trei articole, stipulând,
în mod clar, de aceastã datã, cã
,,se interzice staþionarea/parcarea
autovehiculelor pe zonele pietona-
le, sau în alte locuri decât cele cu
destinaþie de parcare”. Poliþiºtii de
la Poliþiþia Localã Craiova vor pu-
tea, prin urmare, sã îi sancþione-
ze pe cei care îi prind cu maºinile

parcate pe vreo strãduþã din Cen-
trul Vechi, având de partea lor pre-
vederile legale. Autoritãþile au prins
în regulament, prin noile modifi-
cãri aduse, ºi faptul cã „operaþiu-
nile de ridicare, transport ºi de-
pozitare a vehiculelor staþionate ºi
parcate neregulamentar se vor
efectua de cãtre R.A.T. S.R.L.,
conform prevederilor HCL nr.
130/2017”. Aºadar, ºoferii care
vor avea maºinile ridicate vor tre-
bui sã plãteascã o taxã de 300 de
lei dacã maºina este dusã la locul
de depozitare. În cazul în care
proprietarul ajunge la maºinã pânã
când va fi transportatã la locul de
depozitare, atunci el va suporta
doar o taxã de 150 de lei. Cât timp
se aflã pe rampã, maºina este ta-
xatã cu zece lei pentru fiecare 24
de ore de depozitare.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, procurorii din
cadrul Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie – Serviciul Teritorial Craiova
anunþau, la începutul lunii noiem-
brie anul trecut, cã au dispus trimi-
terea în judecatã, în stare de liber-
tate, a inculpaþilor Costinel Bãbã-
lãu, la data faptei ºef Serviciu Taxe
ºi Impozite în cadrul Primãriei co-
munei Podari, în sarcina cãruia s-a
reþinut sãvârºirea infracþiunii de in-
stigare la folosirea în orice mod,
direct sau indirect, de informaþii ce
nu sunt destinate publicitãþii ori per-
miterea accesului unor persoane
neautorizate la aceste informaþii;-
 Radian Mitru, la data faptei refe-
rent în cadrul Tribunalului Dolj, în
sarcina cãruia s-a reþinut sãvârºi-
rea infracþiunilor de folosirea în orice
mod, direct sau indirect, de infor-
maþii ce nu sunt destinate publicitã-
þii ori permiterea accesului unor
persoane neautorizate la aceste in-
formaþii ºi favorizarea fãptuitorului,

Cadrele Detaºamentului 2 Pompieri
Craiova ºi un echipaj de Descarcerare din
cadrul Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, dar ºi
trei ambulanþe ale SAJ Dolj, au in-
tervenit, sâmbãtã, la un grav acci-
dent de circulaþie petrecut în la ie-
ºirea din Craiova, în zona Combi-
natului de la Iºalniþa. Din primele
cercetãri ale poliþiºtilor IPJ Dolj, s-
a stabilit cã, Vasile Ispas, de 43 de
ani, din comuna Dobroteºti, în timp
ce conducea o autoutilitarã, dinspre
Craiova cãtre Filiaºi, pe DE 70, nu
s-a asigurat la efectuarea virajului
la stânga ºi a acroºat un autotu-
rism Volkswagen Golf condus în
aceeaºi direcþie de mers de Stelian

Doi angajaþi ai TDoi angajaþi ai TDoi angajaþi ai TDoi angajaþi ai TDoi angajaþi ai Tribunalului Dolj ºi un ºef Serviciu dinribunalului Dolj ºi un ºef Serviciu dinribunalului Dolj ºi un ºef Serviciu dinribunalului Dolj ºi un ºef Serviciu dinribunalului Dolj ºi un ºef Serviciu din
Primãria Podari, condamnaþi pentru infracþiuni de corupþiePrimãria Podari, condamnaþi pentru infracþiuni de corupþiePrimãria Podari, condamnaþi pentru infracþiuni de corupþiePrimãria Podari, condamnaþi pentru infracþiuni de corupþiePrimãria Podari, condamnaþi pentru infracþiuni de corupþie

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au pronun-
þat, la sfârºitul sãptãmânii trecute, sentinþa în
dosarul celor doi angajaþi ai Tribunalului Dolj,
trimiºi în judecatã în urmã cu apropae un an,
de DNA Craiova, împreunã cu ºeful Serviciu-
lui Taxe ºi Impozite din cadrul Primãriei co-
munei Podari, pentru infracþiuni de corupþie.

Cei trei ºi-au recunoscut faptele ºi au primit
între 2 ani ºi 4 luni ºi 3 ani de închisoare, toate
pedepsele fiind cu suspendare ºi câte 90 de
zile de muncã în folosul comunitãþii. Ancheta-
torii i-au acuzat pe cei doi angajaþi ai instanþei
cã i-au oferit bãrbatului din Podari informaþii
la care acesta nu ar fi trebuit sã aibã acces.

ºi Mihaela Ionescu, la data faptei
informatician în cadrul Tribunalu-
lui Dolj, în sarcina cãreia s-a reþi-
nut sãvârºirea infracþiunii de folo-
sire în orice mod, direct sau indi-
rect, de informaþii ce nu sunt desti-
nate publicitãþii ori permiterea ac-
cesului unor persoane neautorizate
la aceste informaþii.

Au furnizat informaþii
care nu erau publice

În rechizitoriul întocmit la finali-
zarea cercetãrilor, procurorii DNA
au reþinut cã: „La data de 29 ia-
nuarie 2015, în contextul desfãºu-
rãrii cercetãrilor de cãtre procuro-
rii anticorupþie în dosarul nr. 168/
P/2013 (prin care la data de 16
decembrie 2015 au fost trimise în
judecatã mai multe persoane din
conducerea primãriei Podari), in-
culpatul Bãbãlãu Costinel i-a soli-
citat inculpatului Mitru Radian,
angajat în calitate de referent în

cadrul Tribunalului Dolj, date ce
nu erau destinate publicitãþii în sco-
pul obþinerii unor foloase necuve-
nite, lucru pe care acesta din urmã
l-a ºi fãcut. Deoarece inculpatul
Mitru Radian nu avea acces la in-
terfaþa nepublicã a programului
ECRIS, acesta a apelat la inculpa-
ta Ionescu Mihaela, informatician
la instanþa menþionatã, care i-a pus
la dispoziþie informaþiile respecti-
ve, nedestinate publicitãþii. Prin
acest demers, inculpatul Bãbãlãu
Costinel a urmãrit sã-ºi asigure o
apãrare mai eficientã, prin obstruc-
þionarea ºi îngreunarea anchetei ce
se desfãºura în cauza respectivã în
care se efectuau cercetãri ce îl vi-
zau atât pe el, cât ºi pe alþi funcþi-
onari din cadrul Primãriei comu-
nei Podari, judeþul Dolj”.

Dosarul a fost analizat în came-
ra preliminarã a Tribunalului Dolj,
instanþã care a dispus începerea
procesului în decembrie 2016, iar

la sfârºitul sãptãmânii trecute, joi,
21 septembrie a.c., a fost pronun-
þatã sentinþa. Inculpaþii ºi-au recu-
noscut faptele ºi au cerut sã bene-
ficieze de reducerea cu o treime a
limitelor de pedeapsã, toþi trei pri-
mind pedepse cu suspendare. Ast-
fel, judecãtorii craioveni l-au con-
damnat pe Costinel Bãbãlãu la pe-
deapsa de 2 ani ºi 6 luni închisoare,
dispunând suspendarea executãrii
pedepsei sub supraveghere pe du-
rata unui termen de 4 ani, Radian
Mitru a primit 2 ani ºi 4 luni închi-
soare cu suspendare pe durata unui

termen de supraveghere de 4 ani,
iar Mihaela Ionescu a primit 3 ani
închisoare cu suspendare pe dura-
ta unui termen de supraveghere de
4 ani. Toþi trei au de respectat o
serie de obligaþii impuse de instanþã
ºi trebuie sã presteze câte 90 de zile
de muncã în folosul comunitãþii. În
plus, Bãbãlãu are de achitat 7500
lei cheltuieli judiciare statului, iar
Mitru ºi Mihaela Ionescu trebuie sã
achite câte 8000 lei fiecare, cheltu-
ieli judiciare. Hotãrârea nu este de-
finitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.

La un pas de moarte dupã un accident
petrecut în zona Combinatului de la Iºalniþa

Patru persoane, între care ºi o fetiþã în vârstã de 10 ani, au ajuns, sâmbãtã
dupã-amiazã, la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, cu multiple rãni,
în urma unui grav accident de circulaþie petrecut în zona Combinatului de la
Iºalniþa, în care au fost implicate un camion ºi douã autoturisme. Din neferici-
re, fetiþa, pe care au scos-o pompierii din maºinã, pentru cã rãmãsese încar-
ceratã, era în stare gravã, fiind supusã deja unei intervenþii chirurgicale.

Gâlcã, de 46 de ani, Craiova. Din
impact, Volkswagenul a fost pro-
iectat pe contrasens, într-un Che-
vrolet Aveo, la volanul cãruia se
afla Liliana Vlãduþoiu, de 49 de
ani, din comuna Almãj. Stelian
Gâlcã, soþia sa, de 38 de ani ºi fii-
ca, în vârstã de 10 ani (care a fost
scoasã din maºinã de echipajul de
Descarcerare), dar ºi ºoferiþa din
Chevrolet au fost rãniþi, fiind
transportaþi la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova. Cea
mai gravã era starea micuþei, ca-
re a ajuns la unitatea medicalã în
comã, politraumatizatã grav prin

accident rutier, traumatism cranio-cere-
bral acut sever, traumatism toraco-abdo-

minal, traumatism coloanã.
Ea a fost evaluatã imediat în
Departamentul de urgenþã, a
primit primele îngrijiri me-
dicale, a fost intubatã ºi ven-
tilatã mecanic ºi s-a consta-
tat cã prezenta hemoragie
internã. Dupã ce a fost sta-
bilizatã, a intrat în sala de
operaþie, fiind supusã unei
intervenþii chirurgicale pen-
tru oprirea sângerãrii, ur-
mând cã post-operator sã
fie examinatã în continuate
imagistic pentru a pune în
evidenþã ºi alte leziuni, dupã
cum au precizat reprezen-
tanþii Spitalului Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova. ªoferul autoca-
mionului nu a fost rãnit ºi nu a necesitat
transportarea la spital, pe numele sãu po-
liþiºtii Serviciului Rutier Dolj întocmit do-
sar de cercetare penalã sub aspectul co-
miterii infracþiunii de vãtãmare corporalã
din culpã.

Accident mortal la Bratovoieºti
În plus, vineri seara, o doljeancã ºi-a

pierdut viaþa într-un alt accident de circu-
laþie. Conform IPJ Dolj, în jurul orei 20.32,
Mihai Iancu, de 34 de ani, din comuna Po-
dari, în timp ce conducea un autoturism

Audi, pe D.N.55, din direcþia Be-
chet cãtre Craiova, în localitatea
Bratovoieºti, a acroºat-o cu partea
stângã faþã a vehiculului pe Ioana
Mandi, de 82 de ani, din comuna
Bratovoieºti, care se angajase în tra-
versarea strãzii prin loc nemarcat ºi
nesemnalizat. Echipele de poliþiºti ºi
medici ajunse la faþa locului au con-
statat faptul cã, din accident, a re-
zultat decesul doljencei. Conducã-
torul auto a fost testat cu aparatul
etilotest, rezultatul fiind negativ, iar
pe numele sãu a fost întocmit do-
sar de cercetare penalã sub aspec-
tul comiterii infracþiunii de ucidere
din culpã.
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Potrivit statisticii MADR, ex-
porturile au crescut în primele
cinci luni ale anului cu 6,9%, pânã
la valoarea de 2,046 miliarde de
euro, în timp ce importurile s-au
majorat cu 19,3%, totalizând
2,962 de miliarde de euro. Grâul
rãmâne principalul produs expor-
tat, cu un total de 354 de milioa-
ne de euro pentru douã milioane
de tone, ºi o creºtere valoricã de
8,8 milioane de euro în primele
cinci luni le anului faþã de perioa-
da similarã din 2016.

Faþã de perioada corespunzãtoa-
re din 2016, exporturile au cres-
cut, în principal, la seminþe de floa-
rea-soarelui (+59,7 milioane de
euro), porumb (+21,9 milioane de
euro), animale vii din specia bovi-
ne (+17,3 milioane de euro), ulei
de floarea-soarelui (+16,1 milioa-
ne de euro), boabe de soia (+12,0
milioane de euro), orz (+10,9 mi-
lioane de euro), carne de porc (+10
milioane de euro), preparate alimen-
tare (+9,2 milioane de euro), turte

Evenimentul a avut loc în cadrul celui de-
al 24-lea simpozion ZEVA, o reuniune anua-
lã ce promoveazã interesele comune ale or-
ganismelor de autoguvernare ale medicilor.
Printre cosemnatare se numãrã Albania, Aus-
tria, Bulgaria, Croaþia, Germania, Cehia ºi
Slovenia. Colegiul Medicilor din România a
fost reprezentat de cãtre dr. Gabriela Das-
cãl, Secretar General al Biroului Executiv.

Conform Rezoluþiei de la Ljubljana, con-
strângerile economico-financiare asupra ser-
viciilor de sãnãtate ce duc la lipsa forþei de
muncã, discrepanþa din ce în ce mai mare
dintre aºteptãrile populaþiei privind accesul
facil la o gamã largã de servicii de sãnãtate
de înaltã calitate ºi capacitatea sistemelor de
asistenþã medicalã de a le furniza precum ºi
faptul cã nu existã legi la nivel naþional care
sã protejeze suficient cadrele medicale sunt
principalii factori care cauzeazã agresiuni
fizice ºi verbale din partea pacienþilor sau
aparþinãtorilor. Violenþa împotriva persona-
lului medical reprezintã o problemã actualã
ºi foarte serioasã ce are repercursiuni atât

Grâul conduce detaºat în totalulGrâul conduce detaºat în totalulGrâul conduce detaºat în totalulGrâul conduce detaºat în totalulGrâul conduce detaºat în totalul
expexpexpexpexporturilor romorturilor romorturilor romorturilor romorturilor româneºtiâneºtiâneºtiâneºtiâneºti

Potrivit MADR, grâul rãmâne principa-
lul produs exportat, cu un total de 354 de
milioane de euro pentru douã milioane de
tone ºi o creºtere valoricã de 8,8 milioane
de euro în primele cinci luni le anului faþã
de perioada similarã din 2016. Cu toate
acestea, datele Institutului Naþional de Sta-
tisticã aratã un sold deficitar mai mare în

comerþul agroalimentar al României pe pri-
mele cinci luni ale anului din 2017, de cir-
ca 989,3 milioane euro. Doljul, cu cele
738.415 tone de grâu recoltate în aceastã
varã confirmã, încã o datã, cã are potenþi-
al ºi cã, graþie câtorva fermieri de top dã
randamente ce concureazã cu succesc pe
întreaga piaþã europeanã.

din extracþia grãsimilor vegetale
(+7,9 milioane euro), produse de
brutãrie, patiserie ºi biscuiþi (+7,1
milioane de euro) ºi ciocolatã (+6,8
milioane de euro).

De asemenea, au mai scãzut
din punct de vedere valoric ºi ex-
porturile de carne de pasãre, cu
6,7 milioane de euro, cele de tur-
te de soia, cu 6,2 milioane de euro

ºi de seminþe de rapiþã (minus 3,2
milioane de euro).

Carnea de porc,
principalul produs

importat
În privinþa importurilor, datele

MADR aratã cã a fost înregis-
tratã o creºtere semnificativã în

perioada ianuarie – mai la carnea
de porc, respectiv un plus de 57,9
milioane euro, care rãmâne prin-
cipalul produs importat, cu un
total de 153,9 milioane de euro
pentru 77.600 tone. Alte impor-
turi semnificative au mai fost la
grâu (+50,8 milioane de euro),
porumb (+49,1 milioane de
euro), boabe de soia (+31,8 mi-
lioane de euro), turte de soia
(+23,5 milioane de euro), zahãr
(+21,6 milioane de euro), brân-
zeturi (+16,9 milioane de euro),
preparate alimentare (+14,6 mi-
lioane de euro), seminþe de floa-
rea-soarelui (+14 milioane de
euro), tutun brut (+13,8 milioa-
ne de euro), produse de brutã-
rie, patiserie ºi biscuiþi (+10,7
milioane de euro), preparate pen-
tru hrana animalelor (+10,7 mili-
oane de euro), banane (+10,2
milioane de euro), tomate (+9,7
milioane de euro).

Doljul a contat
ºi de aceastã datã,

cu cele peste 730.000
de tone de grâu

Potrivit datelor finale pe care le
deþine Direcþia pentru Agriculturã
Judeþeanã Dolj, judeþul nostru a
realizat în acest an o producþie to-
talã de 738.415 tone de grâu.
Având în vedere cã suprafaþa to-
talã cultivatã cu grâu a fost de
160.525 ha rezultã o producþie
medie de 4.600 kg/ha. Sã amintim
cã, þara noastrã a depãºit, în aceas-
tã varã, 10 milioane de tone la pro-
ducþia de grâu, ceea ce nu s-a mai
reuºit pânã acum; dar a înregistrat
ºi cea mai mare producþie de rapi-
þã din istoria þãrii: de 1,7 milioane
de tone. Este ºi motivul pentru
care, în Dolj, suprafaþa cultivatã
cu rapiþã pentru urmãtorul an agri-
col va creºte semnificativ.

VALENTIN CEAUªESCU

Un studiu realizat de Colegiul Medicilor aratã cã 85%
din personalul medical intervievat a fost agresat verbal la
locul de muncã iar 10,2% s-au confruntat cu agresiuni fizi-
ce. Mai puþin de jumãtate dintre acestea au fost raportate

la poliþie. În acest context, Colegiul Medicilor din Româ-
nia a semnat, la Ljubljana, alãturi de asociaþii ale medicilor
din alte 14 state din Europa Centralã ºi de Est o rezoluþie
privind violenþa împotriva medicilor.

asupra personalului cât ºi pacienþilor dar mai
ales asupra serviciului medical.

Toleranþã zero în faþa violenþei
Potrivit declaraþiei semnate, planurile de

prevenire a violenþei trebuie dezvoltate atât
la nivel naþional cât ºi la nivelul instituþiilor
medicale ºi trebuie introdusã o politicã trans-
parentã ºi clarã, de toleranþã zero faþã de vio-
lenþa împotriva profesioniºtilor din domeniul
sãnãtãþii. În acelaºi timp, legislaþia naþionalã
ºi europeanã trebuie sã ofere o protecþie efi-
cientã pentru medicii care se confruntã cu o
agresiune în timpul exercitãrii profesiei.

Având în vedere cã siguranþa medicilor
este un factor esenþial pentru asigurarea fur-
nizãrii unei asistenþe medicale de înaltã cali-
tate, semnatarii acestui document îndeamnã
profesioniºtii din domeniul sãnãtãþii, legisla-
torii ºi managerii de spitale sã lucreze îm-
preunã ºi sã susþinã, sã promoveze ºi sã ex-
tindã combaterea actelor de violenþã.

Creºterea numãrului de incidente dar ºi
severitatea impactului, fac ca unii medici sã
sufere de simptome date de stres ºi epuiza-
re, ºi, în anumite cazuri, de tulburãri datora-
te unui stres post-traumatic. 58,9 % (271)
dintre cei 460 care au fost agresaþi respec-
tiv 50% dintre respondenþi declarã cã agre-
siunile verbale, fizice sau de altã natura pro-
duse în timpul exercitãrii profesiei le-au afec-
tat sãnãtatea, calitatea vieþii sau activitatea.

Numãrul agresiunilor, în creºtere
56.7% dintre cei intervievaþi considerã cã

tendinþa incidentelor de agresiune în timp

este de creºtere, multiplicare. În ce priveºte
persoana agresorului, în 77.8 % (421) din
cazuri, medical a fost agresat de unul mai
mulþi însoþitori, 45.7 % (247) de pacienþi,
iar 34.8 % (188) dintre medicii au suportat
episoade de agresiune atât din partea pacien-
þilor cât ºi a însoþitorilor.

Doar 51% (235) dintre cei 460 de medici
care s-au confruntat cu o formã de agresiu-
ne au raportat vreodatã în mod oficial un
incident managementului de spital. 26 de
medici din cei 55 care au consemnat cã au
fost agresaþi fizic (în total declarând 176
agresiuni) au raportat incidentul la Poliþie,
adicã 47.3 % din cazuri.

15.7 % (85) apreciazã cã violenþa a avut
un impact negativ asupra familiei ºi asupra
calitãþii vieþii lor. 72.4 % (392) dintre parti-
cipanþii la studiu efectueazã timp suplimen-
tar de lucru, între una ºi 32 ore sãptãmânal,
cu o medie de 7.95 ore sãptãmânal.

În prezent,  în România,  conform
art.652 din Legea 95/2006 privind refor-
ma în domeniul sãnãtãþii, republicatã, fap-
tele de agresiune la adresa personalului
din sistemul sanitar, de la ameninþare pânã
la vãtãmare corporalã gravã, sunt pedep-
site cu închisoarea, în funcþie de gravi-
tatea lor, de la 6 luni la 12 ani.

RADU ILICEANU
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Cu ºapte ediþii desfãºurate pânã
în prezent (2010-2017), 180 de
teme ºi peste 50.000 de partici-
panþi, Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” anunþã lan-
sarea celei de-a VIII-a ediþii a pro-
iectului „Cãrticica pentru prichin-
dei ºi copii mai mãricei”. Structu-
ratã pe 19 teme interactive, ediþia
actualã va debuta în data de 2 oc-
tombrie 2017 ºi se va desfãºura
neîntrerupt pânã în luna iunie a
anului 2018.

Iniþiat din dorinþa de a lãrgi sfera
preocupãrilor celor mici, de a spri-
jini ºcoala ºi familia în procesul de
educare, „Cãrticica pentru prichin-
dei ºi copii mai mãricei” este unul
dintre cele mai de succes programe
cultural-educative derulate la nivel
local. Prin amploare, frecvenþã ºi
intensitate, proiectul desfãºurat de
secþia de copii ºi tineret se numãrã
printre cele mai îndrãgite iniþiative ale
bibliotecarilor de la Aman.

Activitãþile propuse pentru anul
ºcolar 2017-2018 acoperã un
evantai generos de nevoi ºi preo-
cupãri, publicul þintã fiind compus
din „prichindei” cu vârsta de pânã
la ºapte ani, prima categorie, res-
pectiv copii din ciclul primar, cea
de-a doua categorie.

Cu fiecare ediþie desfãºuratã,

„Cãrticica pentru prichindei ºi copii„Cãrticica pentru prichindei ºi copii„Cãrticica pentru prichindei ºi copii„Cãrticica pentru prichindei ºi copii„Cãrticica pentru prichindei ºi copii
mai mãricei”mai mãricei”mai mãricei”mai mãricei”mai mãricei”, ediþia a VIII-a, ediþia a VIII-a, ediþia a VIII-a, ediþia a VIII-a, ediþia a VIII-a

oferta educaþionalã propusã de bi-
bliotecarii secþiei de copii ºi Ludo-
tecã a sporit în diversitate, reuºin-
du-se o pliere cât mai fidelã pe
gama de activitãþi necesare celor
mici. Centrate fie pe anotimpuri,
fie pe unitãþi practice de învãþare,
programele temele de activitate
propuse vor aborda subiecte din
domenii precum: astronomia, bio-
logia, geografia, bunele maniere,
cultura ºi elemente de folclor, pre-
cum ºi lumea animalelor. De ase-
menea, în pragul anumitor sãrbã-
tori religioase sau populare, în
preajma momentelor cu o semni-
ficaþie aparte, copiii vor desfãºura
activitãþi educative despre Crãciun
ºi Paºti, Dragobete ºi Mãrþiºor.
Universul basmelor,  poeziei ºi pic-
turii vor fi alte câteva „popasuri de
poveste” în care cei mici vor fi în-
drumaþi ºi asistaþi de bibliotecari.

Între obiectivele urmãrite în ca-
drul proiectului, în direcþia conti-
nuãrii efortului de diversificare
permanentã a ofertei culturale ofe-
ritã de Biblioteca Aman, se aflã
identificare unor soluþii practice
pentru unele nevoi stringente pre-
cum: dezvoltarea interesului ºi
menþinerea motivaþiei pentru lec-
turã, deprinderea obiºnuinþei de a
frecventa biblioteca ºi, în general,

cointeresarea ºi informarea publi-
cului tânãr cu privire la oportuni-
tãþile de formare ºi informare pe
care le pune la dispoziþie bibliote-
ca. Dezvoltarea imaginaþiei ºi a cre-
ativitãþii este, de asemenea, un in-
dicator esenþial al proiectului. La
fel de important,  proiectul are ca
mizã ºi promovarea bibliotecii în
calitate de agent activ de formare
ºi informare, partener solid în re-
laþia cu instituþiile ºcolare din ju-
deþul Dolj. Colaborarea dintre bi-
bliotecã, pe de o parte, ºcoalã ºi
grãdiniþã, pe de altã parte, va re-
prezenta, la fel ca în anii trecuþi,
garanþia unui  sprijin efectiv oferit
educaþiei continue, învãþãrii infor-
male prin vizionare, lecturã, pic-
turã ºi lucru manual.

Bibliotecarii implicaþi în proiect sunt
Mic Silvia, Mircea Mihaela, Cãlines-
cu Ancuþa, Dinu Carla ºi Trãistaru
Laura, coordonaþi de Pãvãlan Rodi-
ca, ºef Relaþii cu Publicul.

„Publicul tânãr are nevoie de un
program dinamic. Centrat exclusiv
pe nevoile lor de formare ºi infor-
mare, proiectul “Cãrticica pentru
prichindei ºi copii mai mãricei”
înglobeazã activitãþi care vor fi
demarate peste doar câteva zile ºi
se vor derula neîntrerupt pânã la
încheierea anului ºcolar 2017-

2018. Nu mai puþin de 19 teme edu-
cative, ample ca impact ºi organi-
zare, au fost planificate pentru edi-
þia a VIII-a. Colegii de la secþia de
copii ºi tineret, poate cel mai per-
formant departament dedicat copii-
lor din Craiova, s-au întrecut pe
sine odatã în plus. Vom replica în
fiecare an acest proiect pentru cã,
la fel de important, numãrul de ci-
titori activi ai bibliotecii sporeºte
în fiecare an cu câteva mii de nou
înscriºi”, a declarat Lucian Dindi-

ricã, managerul Bibliotecii Judeþe-
ne „Alexandru ºi Aristia Aman”.

Pentru informaþii suplimentare,
pentru programãri ºi sugestii de
activitãþi, cadrele didactice sunt
rugate sã apeleze la unul dintre nu-
merele de telefon: 0251.532.267
sau 0351.441.809, interior 104, de
luni pânã vineri în intervalul orar
9.00 – 18.00.

Birou Presã Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru

ºi Aristia Aman”

Câºtigãtorii sunt:
• Aliya Kazandzhieva (Bulgaria), cu

fotografia intitulatã “Sustainable develop-
ment of the urban environment in support
of social integration in Burgas” (Dezvol-
tarea durabilã a zonei urbane din Burgas,
susþinând integrarea socialã - investiþii re-
alizate prin Fondul european de dezvoltare
regionalã - FEDR);

• Mathew Browne (Marea Britanie), cu
fotografia “Road improvement, walkways and

 La sfîrºitul sãptãmânii trecute, cadrele di-
dactice de la Grãdiniþa cu Program Prelungit
(GPP) „Tudor Vladimirescu” din Craiova au
fost gazdele partenerilor bulgari de la Grãdini-
þa „Drujba” („Prietenia”) din localitatea Orea-
hovo. Schimbul de experienþã face parte din
Proiectul Educaþional „Grãdiniþe partenere ºi
prietene”, care ºi-a propus cunoaºterea reci-
procã ºi colaborarea pe termen lung. Pe par-
cursul celor douã zile (vineri ºi sâmbãtã), au
avut loc mai multe acþiuni: vizitarea unitãþii de
învãþãmânt, care a fost gazdã; vizionarea unor
materiale video realizate de cadre-
le didactice ºi care reprezintã ac-
tivitãþile instituþiei din Craiova; dis-
cuþii legate de istoria comunã a
celor douã þãri ºi legislaþia privind
sistemul de învãþãmânt din Ro-
mânia ºi Bulgaria; vizitarea Mu-
zeului de Artã din Craiova, a Sec-
þiei de Istorie – Arheologie a Mu-
zeului Olteniei ºi a Centrului isto-
ric al municipiului nostru.
„Aceastã acþiune a adus împreu-
nã cadre didactice din þãri cu tra-

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” reia, începând de astãzi, seria în-
tâlnirilor organizate în cadrul Clubului Me-
lomanilor. Cu o tradiþie de 10 ani, întâlnirile
coordonate de prof. Maria Barbãrasã au abor-
dat, de-a lungul timpului, diferite teme ºi te-
matici muzicale.

Întâlnirea de astãzi se va desfãºura de la
ora 17.00, în Sala „Marin Sorescu” a insti-
tuþiei, ºi va fi consacratã marcãrii a 40 de
ani de la moartea Mariei Callas (2.12.1923 –

16.09.1977) ºi 10 ani de la moartea lui Lu-
ciano Pavarotti (12.10.1935 – 6.09.2007),
doi mai artiºti de operã. Cu aceastã ocazie,
vor fi difuzate înregistrãri din colecþiile bi-
bliotecii cu cei doi soliºti ºi va fi organizatã
o  micã expoziþie cu documente de bibliote-
cã (CD-uri, DVD-uri ºi cãrþi) ce au ca ob-
iect viaþa ºi opera celor doi soliºti. Obiecti-
vul acþiunii constã în promovarea muzicii
clasice ºi în readucerea  celor doi mari so-
liºti în memoria colectivã.

Copiii ºi cadrele didactice de la Grãdiniþa
„Tudor Vladimirescu” – gazde bune

pentru partenerii din Oreahovo (Bulgaria)
diþii, obiceiuri diferite, pentru un schimb de
experienþã ºi bune practici, pentru cã, pânã la
urmã, scopul nostru, al celor împlicaþi în pro-
cesul de învãþãmânt, este realizarea unei edu-
caþii frumoase a copiilor noºtri, indiferent de
rasã sau þarã. Preºcolarii de la GPP „Tudor
Vladimirescu” au demonstrat cã sunt benefi-
ciarii unui act educaþional de calitate, care le
permite sã desfãºoare cu succes foarte multe
activitãþi”, a precizat prof.  Anda Maria Ne-
þoiu, director al GPP „Tudor Vladimirescu”.

CRISTI PÃTRU

Au fost anunþaþi câºtigãtorii
la concursul „UE în regiunea mea”

Cei trei câºtigãtori ai concursului de fotografie „UE în regiunea mea” au fost
anunþaþi  sãptãmâna trecutã. Ei sunt din Bulgaria, Marea Britanie ºi Suedia, iar

fotografiile lor au fost alese din cele peste 700 înscrise în competiþie. Câºtigãtorii vor
cãlãtori la Bruxelles, unde vor participa la un atelier de lucru în domeniul fotografiei,
premiu oferit de Photo Academy Brussels(link is external). Cei trei vor lua parte ºi la
o galã de premiere, organizatã cu ocazia Sãptãmânii europene a regiunilor ºi oraºelor.

cycleways in Wales” (Lucrãri de renovare a
ºoselei, trotuarelor ºi pistelor de biciclete, în
Þara Galilor - investiþii realizate tot prin FEDR);

• Dirk Harmsen (Suedia), cu fotografia
“Nature conservation project; restoration
and improved accessibility of meadows in
Västra Frölunda” (Proiect de protejare a na-
turii: renovarea ºi îmbunãtãþirea cãilor de ac-
ces spre arealul natural din Västra Frölunda
- investiþii realizate prin programul LIFE).

MARGA BULUGEAN
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„Swedish Dads”: Taþi suedezi
într-o expoziþie ineditã
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La Craiova se
desfãºoarã, în pe-
rioada 20-30 sep-
tembrie, cea de-a
V-a ediþie a Tabe-
rei internaþionale
de picturã ºi sculp-
turã „Ilinca Butu-
cea”, cu genericul
„Miºcare sufleteas-
cã de toamnã la
Craiova”. Partici-
pã 35 de artiºti, din-
tre care 15 sunt
craioveni, iar cei-

lalþi – din Constanþa, Mangalia, Tulcea, Bucureºti, Reºiþa, Târgu Mureº,
Sebeº, Câmpina ºi Vaslui, lor alãturându-li-se invitaþi din Republica Mol-
dova (Chiºinãu), Danemarca ºi Spania. Curator este sculptorul Emilian
Popescu, profesor de arte vizuale la Liceul de Arte „Marin Sorescu” ºi la
Universitatea din Craiova.

Deschiderea oficialã a avut loc miercuri, la Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman”, cu expoziþia „Gânduri, nãvalnice gânduri…” a artistu-
lui Costel Lupu, din Alexandria, unul dintre participanþii la tabãrã. Timp de
zece zile, artiºtii invitaþi vor lucra la Craiova, vor vizita obiective cultural-
turistice din oraº, între care Parcul „Nicolae Romanescu”, dar ºi din comu-
nele doljene Brabova (cula Izvoranu-Geblescu – construcþie care se estimea-
zã cã a fost realizatã în perioada anilor 1780-1790) ºi Breasta. Tabãra se va
încheia cu o expoziþie colectivã, al cãrei vernisaj este anunþat pentru ziua de
vineri, 29 septembrie, ora 14.00, în holul Cercului Militar Craiova.

Creºterea copilului a fost în mod
tradiþional responsabilitatea femei-
lor, însã un numãr tot mai mare de
taþi din Suedia au început sã vadã
avantajele concediului paternal. Ex-
poziþia de fotografie „Swedish
Dads” prezintã modul în care taþii
suedezi percep rolul bãrbatului mo-
dern, în contrast cu rolul stereoti-
pului tradiþional, paternal. Ideea îi
aparþine fotografului suedez Johan
Bavman, care, atunci când a deve-
nit tatã, a realizat cã existã o lipsã
de modele masculine care sã repre-
zinte un model de pãrinte. Acest
lucru l-a determinat sã creeze albu-
mul foto „Swedish Dads”, care
prezintã bãrbaþi aflaþi în concediu
paternal, alãturi de copiii lor.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
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Ambasada Suediei în România îi invitã pe craioveni joi, 28 septem-
brie, la vernisajul expoziþiei „Swedish Dads”, care va avea loc la ora
18.00, la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”. Expoziþia prezintã foto-
grafiile a 20 de taþi din Suedia, fiind un proiect comun între Institutul
Suedez, Ambasada Suediei la Bucureºti împreunã cu Teatrul Naþional
Craiova, Europe Direct Craiova ºi Study in Sweden. Perioada de vizi-
tare este pânã pe 12 octombrie, iar accesul publicului va fi liber.

Expoziþia „Swedish Dads”, adu-
sã în premierã în Craiova, „urmã-
reºte analizarea motivelor pentru
care aceºti taþi au decis sã rãmânã
acasã, având grijã de copii, mai mult
decât majoritatea taþilor din întrea-
ga lume”, precizeazã organizatorii.
„Ce a însemnat acest lucru pentru
ei, cum le-au fost afectate relaþiile
de cuplu, cât ºi cu copiii lor, dar ºi
ce aºteptãri au avut ei în prealabil?”,
sunt întrebãri la care publicul este
aºteptat sã gãseascã rãspunsuri vi-
zitând expoziþia.

„Ne-am bucura ca aceastã ex-
poziþie, care promoveazã egalitatea
dintre bãrbaþi ºi femei, sã fie vizita-
tã de cât mai mulþi craioveni ºi pe
aceastã cale dorim sã invitãm pro-

fesorii din Craiova sã viziteze ex-
poziþia împreunã cu elevii lor”, mai
spun organizatorii evenimentului.
Tinerii craioveni vor avea, totoda-
tã, ocazia sã afle mai multe despre
oportunitãþile de studiu din Suedia
ºi despre societatea suedezã într-
un format vizual atractiv.

Realizat în maniera teatrului de
tip imersiv, spectacolul propune opt
spaþii de joc special amenajate în in-
cinta Casei de Culturã a Studenþilor
Craiova, care devin Camera Julie-
tei, Salonul Casei Capulet, Grãdi-
na ºi Balconul Julietei, O stradã
lãturalnicã din Verona, Biserica
Fratelui Lorenzo, Cripta Capulet,
Camera lui Paris, Spiþeria. În fie-
care dintre acestea se vor desfãºu-

În fiecare an, pe data de 25 sep-
tembrie, se sãrbãtoreºte Ziua In-
ternaþionalã a Mediului Marin,
eveniment care readuce în prim-
plan problematica poluãrii ºi redu-
cerii populaþiei subacvatice la ni-
vel mondial, dar îºi propune ºi sã
sensibilizeze publicul asupra im-
portanþei mãrilor ºi sã punã în va-
loare zonele costiere.

În acest context, la Muzeul Ol-
teniei are loc manifestarea „Rezer-
vaþia Marinã Vama Veche – 2
Mai”, ce vizeazã importanþa, sub
aspect floristic ºi faunistic, a pro-
tejãrii ºi conservãrii habitatelor ma-
rine, dar ºi a peisajului marin, adu-

„R+J (Romeo ºi Julieta)” – spectacol de teatru imersiv
Iubitorii de teatru sunt aºteptaþi în zilele de

28, 29 ºi 30 septembrie, ora 19.30, la spectacolul
de teatru imersiv „R+J (Romeo ºi Julieta)”, dupã
William Shakespeare, în regia Florin Paraschi-
vu, care se va desfãºura în incinta Casei de Cul-
turã a Studenþilor din Craiova. Spectacolul apar-
þine Teatrului TUBE – cel mai nou proiect al Aso-

ciaþiei Culturale Teatrek – ºi este prezentat de
organizatori ca „o interpretare ineditã, amuzan-
tã ºi inteligentã” a piesei shakespeariene, fiind
adus în faþa publicului de o echipã tânãrã forma-
tã din studenþi ai Departamentului de Arte Dra-
matice din Craiova ºi actori amatori. Accesul pu-
blicului la reprezentaþii va fi liber.

ra scene ale spectacolului, iar pu-
blicul este liber sã le viziteze ºi sã le
exploreze în afara timpului de joc.
„Dincolo de urmãrirea în sensul cla-
sic a actorilor pe o scenã obiºnuitã,
spectatorii îi vor urmãri prin cele
opt spaþii special amenajate ºi vor
fi tot mai aproape de aceºtia. Actul
artistic devine, astfel, unul intim, iar
spectatorii au ºansa de a trãi auten-
tic sentimentele ºi experienþele pro-

tagoniºtilor”, susþin organizatorii
Înfiinþatã în aprilie 2013, la Târ-

gu Mureº, Asociaþia Culturalã
Teatrek are în palmares 12 specta-
cole originale de teatru independent,
un premiu naþional obþinut la Act-
Fest Galaþi 2013, cu spectacolul
„Paparazzi” dupã Matei Viºniec, în
regia lui Florin Paraschivu – Premiul
pentru „Cel mai bun spectacol”, ºi
numeroase acþiuni culturale ºi edu-
caþionale. Pe lângã acestea, a susþi-
nut o serie de workshop-uri de im-
provizaþie ºi arta actorului, care au
dat naºtere unor performance-uri ºi
happening-uri jucate în pieþele pu-
blice din Târgu Mureº.

Cel mai nou proiect al asociaþiei,
Teatrul TUBE, se doreºte o alterna-
tivã în peisajul cultural craiovean, pro-
punându-ºi crearea unui spaþiu de te-
atru independent în care sã-ºi gãseas-
cã locul spectacole de teatru atât cla-
sic, cât ºi modern, experimente tea-
trale, happening-uri ºi performance-
uri, spectacole de dans modern, ba-
let ºi cabaret, spectacole de teatru de
improvizaþie ºi stand-up. De aseme-
nea, TUBE va funcþiona ca un spaþiu
în care toþi tinerii artiºti, indiferent de
domeniul de activitate (teatru, muzi-
cã, dans, picturã, fotografie etc.), sã
poatã activa ºi expune, un spaþiu de
lansare pentru noile talente.

«TUBE îºi propune susþinerea
tinerilor artiºti prin proiecte care
sã le finanþeze activitatea, oferin-
du-le posibilitatea de a se afirma.
În acelaºi timp, prin politicile pe
care le va practica – „free culture
policy”, „don’t like it money back
policy” etc. –, TUBE susþine ideea
de acces liber la culturã pentru stu-
denþi ºi categorii sociale defavori-
zate», spun reprezentanþii asocia-
þiei. TUBE colaboreazã, în prezent,
în Craiova, cu Casa de Culturã a
Studenþilor ºi cu Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”, dar îºi pro-
pune sã extindã ºi diversifice lista
de parteneri.

Ziua Internaþionalã a Mediului Marin
La Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei are loc astãzi,

ora 11.00, o conferinþã, însoþitã de videoproiecþii, cu tema „Rezer-
vaþia Marinã Vama Veche – 2 Mai”, susþinutã de dr. Tania Zaharia,
cercetãtor ºtiinþific în cadrul Institutului Naþional de Cercetare-
Dezvoltare Marinã „Grigore Antipa” din Constanþa. Evenimentul

marcheazã Ziua Internaþionalã a Mediului Marin (25 septembrie) ºi
face parte din proiectul cultural-educativ „Mediul ºi Sãnãtatea”,
coordonator fiind muzeograf dr. Ionelia Claudia Goga. Participã
studenþi de la Facultatea de Geografie ºi elevi de la Liceul cu Pro-
gram Sportiv „Petrache Triºcu” din Craiova.

când în prim plan rezervaþia natu-
ralã amplasatã în sudul litoralului
românesc, între localitãþile 2 Mai ºi
Vana Veche, la graniþa cu Bulgaria,
ce acoperã o suprafaþã de circa
5.000 ha, de-a lungul a 7 km de
coastã. „Pe o suprafaþã relativ
restrânsã, adãposteºte o mare va-
rietate de habitate ºi biocentoze spe-
cifice zonei marine româneºti, spe-
cii rare sau aflate în pericol, habita-
te de importanþã europeanã”, spun
specialiºtii Muzeului Olteniei.

Rezervaþia marinã Vama Veche –
2 Mai a fost confirmatã ca arie na-
turalã protejatã de importanþã co-
munitarã, prin Legea nr. 5/2000, ca

parte integrantã a reþelei ecologice
europene Natura 2000 în România.
Deºi este declaratã arie protejatã din
1980, numai în ultimii ani s-au luat
mãsuri de protecþie efectivã. Înce-
pând cu anul 2004, administrarea
rezervaþiei este realizatã prin pre-
luarea în custodie de cãtre Institu-
tul Naþional de Cercetare-Dezvol-
tare Marinã „Grigore Antipa” din
Constanþa. Scopul rezervaþiei este
acela de a proteja ºi conserva habi-
tatele marine importante sub aspect
floristic ºi faunistic, dar ºi protec-
þia ºi conservarea peisajului marin.

„Pe lângã activitãþile ºtiinþifice
desfãºurate în zonã, sunt permise

activitãþile de cercetare ºtiinþificã,
educaþionale ºi recreative organi-
zate, activitãþile de scufundare, pre-
cum ºi unele activitãþi de valorifi-
care durabilã a unor resurse natu-
rale tradiþionale. În rezervaþie se
gãsesc aproape toate tipurile de ha-
bitate marine prezente la litoralul
românesc ºi, de asemenea, peste
250 de specii de florã ºi faunã ma-
rinã. Ecosistemul Mãrii Negre este
grav afectat de deºeurile aruncate
pe plaje sau în mare, fenomen care
conduce la moartea faunei ºi flo-
rei subacvatice. Cele mai vulnera-
bile ºi mai afectate specii sunt cele
din zona costierã, între care stu-

rionii – morunul, nisetrul, pãstru-
ga ºi ºipul; scrumbia albã de mare,
chefalii – labanul, singhilul ºi foarte
rar platarinul ºi câinele de mare (re-
chinul)”, se menþioneazã într-un
comunicat de presã al muzeului
craiovean.
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Anunþul tãu!
ANUNÞ prealabil privind afiºa-

rea publicã a documentelor tehni-
ce ale cadastrului. Unitatea adminis-
trativ-teritorialã Ciupercenii Noi, din
judeþul Dolj, anunþã publicarea do-
cumentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.6, 7,
8 începând cu data de 29.09.2017,
pe o perioadã de 60 de zile, la se-
diul Comunei Ciupercenii Noi, con-
form art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea
cadastrului ºi a publicitãþii imobili-
are nr.7/1996, republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare.
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primãriei ºi pe site-ul Agen-
þiei Naþionale de Cadastru ºi Publi-
citate Imobiliarã.

ªCOALA Gimnazialã “Ion
Creangã”, cu sediul în localitatea
Craiova, strada Brestei, numãrul
234, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiilor
contractuale vacante de: Muncitor
întreþinere, 1 post; Mediator ºcolar,
½ post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfãºura astfel:
Proba scrisã în data de 17.10.2017,
ora 10.00. Proba interviu  în data de
18.10.2017, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaþii trebu-
ie sã îndeplineascã urmatoarele
condiþii: pentru postul de Munci-
tor întreþinere: studii medii; Atestat
fochist; vechime în muncã de mi-
nim 3 ani. Pentru postul de Media-
tor ºcolar: studii medii; absolvire
curs mediator, nu necesitã vechi-
me. Candidaþii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în
termen de 10 zile de la data publi-
cãrii prezentului anunþ în Monito-
rul Oficial. Relaþii suplimentare la
sediul instituþiei, persoana de con-
tact: Matei Florica, telefon:
0251.421.660, fax: 0251.421.660, E-
mail: scoala_16cv@yahoo.com.

Anunþul tãu!
ªUÞU ALINA ÎNTREPRINDE-

RE INDIVIDUALÃ anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitã-
rii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „ÎNFIINÞARE ATE-
LIER DE MOBILIER TRADIÞIONAL
ÎN MEDIUL RURAL , BAZIN ETANª
VIDANJABIL ªI ÎMPREJMUIRE TE-
REN”, propus a fi amplasat în Co-
muna Gherceºti, sat Gherceºti, Tar-
laua 37, Parcela 1, Corp 13, Judeþul
Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1
ºi la sediul lui ªUÞU ALINA ÎNTRE-
PRINDERE INDIVIDUALÃ, Comu-
na Malu Mare, Aleea I Liliacului, nr.
17, judeþul Dolj, în zilele de luni-pânã
joi între orele 8,00-16,00 ºi vineri în-
tre orele 8,00-14,00. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1.

AVIOANE S.A. CRAIOVA, cu
sediul in localitatea Ghercesti, str.
Aviatorilor nr. 10, judetul Dolj, or-
ganizeaza concurs pentru ocupa-
rea urmatoarelor posturi: Sef Ser-
viciu Financiar Contabilitate – 1 post
si   Sef Serviciu Comercial Contracte
Marketing – 1 post. Condiþiile  pen-
tru ocuparea posturilor, documen-
tele necesare pentru înscrierea la
consursurile de angajare, cerintele
posturilor si alte informatii supli-
mentare se gasesc pe site-ul Avioa-
ne Craiova SA, www.acv.ro.

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.

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.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ MUNCI-
TORI NECALIFICAÞI ÎN
CRAIOVA. TELEFON:
0755/041.000.

SC Megaconstruct S.A an-
gajeazã Inginer exploatare
cu experienþã, Gradul EGIU,
EGD. Cunoºtinþe de exploa-
tare reþea de distribuþie gaze
naturale. Salariu atractiv.
CV-urile se depun la adre-
sa de email: office@mega-
construct.ro. Postul este dis-
ponibil pentru Comuna Pie-
leºti - Jud. Dolj.

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

Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 3 camere,
semidecomandat, et. 2, îmbu-
nãtãþit, Nanterre (Calea Bucu-
reºti), preþ 60.000 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0723/864.232.

Vând apartament 4 came-
re, foarte spaþios, proaspãt
igienizat, cu vedere trilatera-
lã, 2 bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai, Târg
Pelendava – Kaufland. Te-
lefon: 0762/622.136.

ANUNÞ UMANITAR
Rebecca ªerban, o tanara talentatã ºi deosebitã

ce face foarte multe lucruri pentru varsta ei de 26
de ani, este dirijor in cadrul corului de la Facultatea
de Medicina. A terminat facultatea de medicina cu
bursa si note foarte mari.Acum este doctor pediatru
si doctorand la pediatrie in cadrul UMF. Fratele ei,
un baiat foarte cuminte si serios in varsta de 18 ani
a fost diagnosticat in urma cu ceva vreme cu tumoa-
re pe creier. Au facut investigatii si singurul 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 sep-
tembrie sau 10 octombrie  si costa 32.000 euro (la
care se adauga restul de cheltuieli aparute in urma
operatiei). CAS-ul nu deconteaza si banii le trebu-
ie urgent pentru a plati in avans operatia.Situatia
lor financiara este modesta si nu isi permit sa sus-
tina integral costul acestei operatii. Rugamintea ca-
tre dumneavoastra este daca puteti sa îi sprijiniti
cu orice suma de bani considerati.Multumim pen-
tru intelegere, telefon: 0748817990.
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ANUNT

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitatie publica/
negociere directa in vederea inchirierii  urmatoarele
spatii situate in Craiova:

- str. Fratii Buzesti,nr. 4A, etaj, profil activitate: Prestari
Servicii, suprafata 20,00 mp;- negociere directa.

- str. Fratii Buzesti,nr. 24, profil activitate: Prestari
Servicii, suprafata 46,61 mp- licitatie publica;

- str. Simion Barnutiu nr. 36, demisol, profil de acti-
vitate: Prestari servicii, suprafata 36,54 mp; - licitatie
publica;

- str. Madona Dudu nr. 46, parter; profil de activitate:
Prestari Servicii, suprafata 42,63 mp;- licitatie publica;

         Licitatia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, situat in str.Brestei nr.129, CUI: RO 7403230,
in data de 11.10.2017, data limita de depunere a ofer-
telor fiind data de 10.10.2017.

        Pretul documentatiei de atribuire este de 176
lei, se poate achizitiona de la sediul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, Biroul Contracte.

Relatii suplimentare la telefon 0251.411.214;

Primaria Comunei Dobrotesti, judetul Dolj, organi-
zeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada
nedeterminata a functiei publice de executie, vacante,
de referent de specialitate, clasa II, gradul asistent,
Compartiment contabilitate-financiar.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile gene-
rale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 pri-
vind Statutul functionarilor publici r2, cu modificarile
si completarile ulterioare

Conditiile specifice necesare in vederea participarii
la concurs si a ocuparii functiei publice sunt:

-  studii superioare de scurta durata, absolvite cu di-
ploma de  in domeniu economic

- vechime in specialitatea studiilor necesare exerci-
tarii functiei publice - minim 8 luni

Concursul se va organiza la sediul Primariei Dobro-
testi, judetul Dolj, conform calendarului urmator;

-  2 noiembrie 2017, ora 11:00 proba scrisa
- 3  noiembrie  2017, ora 11:00 proba interviu
Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in

mod obligatoriu , documentele prevazute de art. 49,
alin (1) din H.G. nr. 611/2008 si se vor depune in ter-
men de 20 de zile de la publicarea anuntului in moni-
torul oficial

Relatii suplimentare  privind conditiile specifice,
tematica si bibliografia de concurs se pot obtine de
la sediul Primariei Comunei Dobrotesti, judetul
Dolj,  telefon/fax  0251378034,  sau acesand pagina
oficiala a Primariei Dobrotesti.

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

Vând sau schimb cu apar-
tament Craiova, casã mare
cu toate utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren intra-
vilan, cadastru fãcut la 10
km de Craiova sau schimb
cu garsonierã plus diferen-
þa. Telefon: 0727/884.205.

Vând teren agricol spatele
Metro ºi teren agricol Gara
Plaiul Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.

Vând 10 ha pãdure stejar
100-110 ani comuna Bãrbã-
teºti - Gorj. Telefon: 0722/
943.220.

Proprietar vând teren 3000
cartier Bordei strada Carpe-
nului cu gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.

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

Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Albeni,
judeþul Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Proprietar vând  1000 mp
Cîrcea lângã Complex
Magnolia ºi 5000 mp - Gara
Pieleºti lângã Fabrica de ter-
mopane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.

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

Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi - la DJ, cadastru. Tele-
fon: 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 termicã italia-
nã ºi roþi Mercedes spiþate,
cu cauciucuri cu tot. Telefon:
0762/183.205.

Vând apometru de apã, bu-
toi de vin 10 vedre, presã
hidraulicã mase plastice,
coº din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon: 0767/
153.551.

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

Vând frigider Arctic, funcþio-
nabil, ladã frigorificã cu trei
sertare funcþionabilã, ambe-
le 400 lei. Telefon: 0770/
687.578.

Vând jgheaburi galvanizate
lungime 3,4m x 20 lei/ bu-
cãþi, 2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment D
220x2500 mm, Telefon:
0766/598.880.

Vând 2 electromotoare trifa-
zate 3 KW750. Telefon: 0251/
353.295; 0767/052.639.

Vând aragaz SOMEª - 3
ochiuri, cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã total 250
lei ºi chiuvetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60 lei. Tele-
fon: 0728/011.731.

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

APARATURÃ sudurã, butoi
vin. Telefon: 0749/012.505.

Vând 25 stupi cu familii. Te-
lefon: 0748/145.050.

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

Vând televizor color cu tele-
comandã D 70 cm în stare
bunã - 100 lei, sãpun de
casã cu 5 lei/kg, covor per-
san 2.20/2 – 80 lei. Telefon:
0770/303.445.

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

Vând urgent loc de veci Ro-
boaica, groapã boltitã – pla-
cã metalicã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.

VÂND loc de veci, Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0722/
579.773.

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

Vând maºinã de cusut elec-
tricã pentru piese. Telefon:
0351/181.202; 0770/970.204.

Vând bicicletã de bãrbat nor-
malã româneascã bine între-
þinutã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/464.043.

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

CASE
Vând casã în comuna Ape-
le Vii, judeþul Dolj, din cãrã-
midã (anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu sobe
de teracotã, parchet ºi mo-
bilã), douã holuri ºi bucãtã-
rie; anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de racor-
dare la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.

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

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

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

Vând casã modestã 1300
mp, Leamna de Sus, cadas-
tru. Telefon: 0758/153.669.
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Vând mobilier magazin din
pal melaminat în stare bunã,
4 galantare cu geam, 3 eta-
jere cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.

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

Vând maºinã de scris elec-
tricã, transformator 12, 24
Volþi, calorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi, ghete,
bocanci noi. Telefon: 0735/
445.339.

Vând aragaz 4 ochiuri, tele-
vizor color 100 lei bucata,
maºinã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.

Vând maºinã de cusut - 250
lei, aspirator - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã exten-
sibilã - 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/298.240.

Vând þuicã de prunã. Tele-
fon: 0765/291.623.

Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.

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

Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, 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, putinã stejar, 150-
200 l, premergãtor. Telefon:
0745/602.201.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2 ca-
mere, et. 1, îmbunãtãþit,
vis-a-vis de Craioviþa Kau-
fland –Penny - lângã pia-
þã, cu similar Brazdã, Ca-
lea Bucureºti, Centru. Te-
lefon: 0723/692.884

Schimb apartamennt 3 ca-
mere zona 1 Mai cu garso-
nierã + diferenþa. Telefon:
0741/467.645

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2 ca-
mere semidecomandate,
et 4, mobilat ºi utilat, bloc
Femina. Telefon: 0721/
177.748.

Închiriez garsonierã zona
Facultatea de Medicinã. Te-
lefon: 0748/102.286.

Primesc fatã în gazdã. Tele-
fon: 0723/623.717.

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

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

Închiriez camerã mobilatã în
apartament Brazdã, pentru o
fatã elevã, studentã, salaria-
tã serioasã. Telefon: 0749/
797.940, 0758/433.143.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 11 8 2 1 20-7 26
2. Craiova 12 6 5 1 18-10 23
3. FCSB 11 6 4 1 17-8 22
4. Astra 11 6 4 1 16-7 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. Voluntari 12 4 3 5 13-15 15
9. Viitorul 11 4 2 5 10-10 14
10. CSMP Iaºi 11 3 5 3 11-14 14
11. Sepsi 12 3 1 8 10-20 10
12. Chiajna 11 2 2 7 9-14 8
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

Au marcat: Bãluþã 69 / Tudorie 56.
Severin, stadion: „Municipal”, spectatori: 1.000.
Universitatea Craiova: Calancea 5 – Spahija 4 (58 Burlacu) 5,

Datkovic 5, Tiago Ferreira 5 – Martic 7, Screciu 6, Mateiu 6, Bri-
ceag 6 (68 Bancu) 6 – Gustavo 5 (80 Bãrbuþ), Roman 4, Bãluþã 7.
Antrenor: Devis Mangia.

FC Voluntari: Balauru 7 – Filipov 6, M. Popescu 6, Balaur 6,
Acsinte 6 – Novac 6, Rãuþã 6 – Pârcãlabu 5 (75 Popadiuc) 5,
Marinescu 7 (86 Lazãr), Deac 5 – Tudorie 7. Antrenor: Claudiu
Niculescu. 

Arbitru: Horaþiu Feºnic (Cluj) 5.

Universitatea Craiova – FC Voluntari 1-1

Liga I - etapa a XII-a
„U” Craiova – FC Voluntari 1-1

Au marcat:  Bãluþã 69 /  Tudorie 56.
Chiajna – Sepsi  2-1

Au marcat:  Batin 34,  Bumba 90 /  I .  Fulop 18.
Juventus – Gaz Metan

Meciuri le  CSMP Iaºi  -  ACS Poli
º i  FCSB – Dinamo s-au jucat  asearã.
FC Botoºani – Viitorul ,  astãzi ,  ora 18

Astra – CFR Cluj,  astãzi ,  ora 20.30

Ultimul meci al Craiovei la Se-
verin n-a mai avut decât o mie de
spectatori, deºi juveþii încercau sã
revinã pe podium ºi sã-ºi ia revan-
ºa  faþã de Voluntari, dupã elimi-
narea din semifinalele Cupei Ro-
mâniei, din sezonul trecut. Dupã
intermediara în care au câºtigat cu
emoþii, Devis Mangia ºi Claudiu
Niculescu au schimbat aproape
jumãtate dintre titulari. La Craio-
va, deºi era într-o formã excelen-
tã, puºtiul Burlacu i-a fãcut loc
contestatului Roman, în timp ce
suspendatul Mitriþã i-a predat ºta-
feta cãpitanului Bãluþã, absent la
Braºov. Cum procedeazã de când
a început sezonul, Mangia a
schimbat tripleta defensivã faþã de
jocul anterior, debutându-l pe
croatul Datkovic, în locul com-
patriotului sãu, Kelic. Italianul a
menþinut astfel inexplicabil aºeza-
rea cu 3 stoperi, deºi aveau în faþã
un singur vârf, prolificul Tudo-
rie, cu 4 goluri în ultimele 2 jo-
curi. Chiar ºi în condiþiile asisten-
þei reduse, Claudiu Niculescu ºi-a
luat porþia de înjurãturi „tradiþio-
nalã” la revenirea în Oltenia nata-
lã, mai ales cã-ºi declarase recent
frustrarea cã nu a ajuns la Dina-
mo ºi ca antrenor. Mare i-a fost
mirarea lui „Clau-gol” când a fost
înjurat de un grup de puºti de la
tribuna I, care nici nu erau nãs-
cuþi la trãdarea de acum aproape
15 ani. Craiovei i-a fost din nou
greu cu ilfovenii, iar prima ocazie

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie s-a pronunþat

ªtiinþa e numai una: cea din Liga I
Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-

þie a respins ca nefondat familiei
Mititelu în procesul vizând marca
„Universitatea Craiova”. Astfel, ul-
tima instanþã a decis cã unica enti-
tate care poate purta numele Uni-
versitatea Craiova este Clubul Spor-
tiv de drept public Universitatea
Craiova, care deþine în asociere
echipa care activeazã în Liga I.
„Respinge ca nefondat recursul
declarat de intervenienþii în nume
propriu Mititelu Gigi Adrian, Miti-
telu Liana Gabriela ºi U Craiova
S.A. împotriva deciziei nr. 441A
din 08 iunie 2016 a Curþii de Apel
Bucureºti, Secþia a IV-a civilã. Ire-

vocabilã” este decizia publicatã vi-
neri seara, definitivã ºi irevocabi-
lã. Asfel, ªtiinþa rãmâne echipa Cra-
iovei, nu a unei familii. Ce se pre-
cizeazã, printre altele, în decizia
menþinutã de ultima instanþã:

- Clubul Sportiv Universitatea
Craiova este continuatorul Clubu-
lui Sportiv din 1948”

- „Fotbal Club U Craiova SA ºi
intervenienþii Mititelu nu pot invo-
ca cum cã ar fi continuatori ai Clu-
bului Sportiv Universitatea Craio-
va înfiinþat în 1948”

- „Fotbal Club U Craiova SA
nu a primit dreptul de folosire a
sintagmei Universitatea Craiova ºi

nici drepturi asupa însemnelor ºi
culorilor Clubului”

- „Fotbal Club U Craiova SA
este cea care a înregistrat cu rea
credinþã marca Universitatea Cra-
iova, cesionatã ulterior interve-
nienþilor Mititelu, care au înregis-
trat cu rea credinþã marca FC Uni-
versitatea Craiova, fiind îndepli-
nite condiþiile pentru anularea
acestora. Intervenienþii cunoºteau
faptul cã denumirea Universitatea
Craiova nu le aparþine ºi nu sunt
continuatorii Clubului Sportiv ºi
nici ai Fotbal Club Universitatea
Craiova, desprinsã din Clubul
Sportiv”

Oltenii, fãrã soluþii contra ilfovenilorOltenii, fãrã soluþii contra ilfovenilorOltenii, fãrã soluþii contra ilfovenilorOltenii, fãrã soluþii contra ilfovenilorOltenii, fãrã soluþii contra ilfovenilor
Universitatea Craiova a remizat cu Voluntariul

într-un meci în care a avut mai puþine ocazii ca oricând,
dar ºi un penalty nearcordat

a venit întâmplãtor, în minutul 20,
Roman deviind un ºut imprecis al
lui Briceag, dar Balauru n-a fost
surprins. Briceag s-a aflat în
prim-plan ºi la a doua ocazie a
meciului, când nu a riscat un ºut
în forþã, dar nici n-a plasat min-
gea eficient, fiindcã l-a nimerit tot
pe Balauru. „Furnicile” lui Clau-
diu Niculescu au acoperit bine ju-
mãtatea proprie, în care s-au
strâns ºi au pândit sã speculeze
ezitãrile rudimentarior stoperi ai
ªtiinþei. ªi acestea au venit ime-
diat dupã pauzã. Tudorie ºi-a con-
tinuat forma de vis ºi a penalizat
gafa lui Spahija, croatul fiind ime-
diat înlocuit de Mangia. La pau-
zã, publicul a aflat vestea cã Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie a
menþinut decizia privitoare la mar-
ca „Universitatea Craiova”, intra-
tã definitiv în posesia CS U, ºi s-
a agitat teribil, dar imediat a venit
golul care potolit atmosfera. Ro-
man s-a transformat în „noul
Rambe” pentru suporterii olteni,
exasperaþi de ineficactitatea sa.
Bãluþã, în schimb, a ajuns la 5
goluri în actualul sezon, dupã ce
a venit ca un atacant veritabil pe
centrarea lui Martic la prima barã.
Oltenii au forþat victoria pe final,
dar baricada ilfoveanã a fost or-
ganizatã impecabil, gazdele nea-
vând ocazii de a marca. Au avut
însã un penalty, pentru un henþ în
careu, dar Horaþiu Feºnic a refu-
zat sã-l acorde.

Mangia s-a certat cu Niculescu
Devis Mangia a declarat la fi-

nal: „Nu am fãcut un meci mare.
Era un meci pe care l-am fi pu-
tut câºtiga, dar pe care acum îl
luãm ca pe o lecþie sã creºtem.
E mai uºor sã te aperi decât sã
construieºti, iar noi trebuie sã ne
descurcãm cu atfel de echipe.
Am fãcut erori ºi trebuie sã în-
vãþãm din ele. Dar nu vreau sã
vorbesc de erori individuale, ci
doar de echipã, iar responsabili-
tatea e a mea. Arbitrul mi-a spus
pe tunel cã a vãzut henþul în ca-
reu, nu ºtiu de ce nu a acordat
penalty. Sperãm ca urmãtoarea
datã când se va face calendarul
de joc sã fie mai atenþi, am avut
trei meciuri în 6 zile. E dificil sã
joci aºa. Cred cã meritãm un
anume respect. Urmeazã trei
meciuri în deplasare, dar va fi
câte unul pe sãptãmânã, vom
avea timp sã ne pregãtim.  

Dupã meci, Devis Mangia a
avut o disputã cu Claudiu Nicu-
lescu. „N-am nicio problemã cu
Claudiu Niculescu, dar m-au de-
ranjat unele cuvinte ºi am vrut
sã lãmurim vorbele pe care le-

am auzit în finalul partidei” a
spus Mangia. „Nu ºtiu de ce era
supãrat, chiar nu înþeleg. E nor-
mal sã fiu ºi eu nemulþumit. Am
dat mingea afarã, n-am primit-o
înapoi, era sã primim gol dintr-
o lipsã de fair play-play. Dom-
nul Mangia mi-a cerut sã-i vor-
besc în italianã. Pãi, eu îi vor-
besc, dar el îmi vorbeºte mie în
românã?”, a declarat Claudiu
Niculescu.

Bãluþã, nemulþumit de arbitraj,
de joc, de public

Cãpitanul Alex Bãluþã s-a arã-
tat nemulþumit de arbitraj, þinând
cont cã ªtiinþa putea primi un pe-
nalty, dar ºi de jocul prestat ºi de

numãrul spectatorilor ºi atitudi-
nea acestora: „Trebuia sã câºti-
gãm acest meci, asta ne-am pro-
pus. Am avut un penalty clar la
1-0, când Horaþiu Feºnic a spus
cã henþul a fost involuntar. Nu
ºtiu ce trebuie sã facem sã pri-
mim penalty. Dar nu e o scuzã,
dacã am primit goluri, trebuia sã
dãm mai multe. Ei au venit sã se
apere, ne-au surprins la o fazã
fixã. Nu am avut soluþii pentru
cã s-au apãrat cu toatã echipa.
„În seara asta nu am simþit pre-
zenþa suporterilor, am auzit doar
înjurãturi, la adresa tuturor. Ei tre-
buie sã ne susþinã în toate mo-
mentele. Ne bucurãm cã vom
juca acasã” a spus Bãluþã.



12/ cuvântul libertãþii luni, 25 septembrie 2017


